Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner • Nr 4 2009

Välkommen till en
FULLADDAD AFFÄR...
HOS OSS
HITTAR DU
ALLT.....
...INOM
JAKT
& FISKE

JAKT • FISKE • NATUR

Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25. www.delsbovapen.se

w w w. d e l s b o v a p e n . s e



Organ för specialklubben för skällande fågelhundar • Nr 4 2009

www.tradskallare.se

Ledare

Innehåll Nr 4 • 2009

Som nyvald in i riksstyrelsen skulle jag först vilja
tacka för förtroendet. Mitt
intresse för jakten med
skällande fågelhund och
klubbens verksamhet har
Mattias Åkerstedt
stadigt ökat sedan jag skaffade min första norrbottenspets för 10 år sedan. Det känns därför stimulerande att få sitta i styrelsen för den verksamhet
som intresserar mig mest.
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Min jaktliga bana startade långt innan trädskällarjakten kom in i bilden. Jag skulle vilja säga att jakten
funnits med i 28 år utav mina 33 levnadsår. Min
första hund var en drever som vi skaffade när jag
var 10 år gammal. Uttrycket ”lär känna din bygd,
köp en drever” stämde väl in på denna hund som
var en genuin jaktidiot. Efter att ha följt med en
kompis med duktig norrbottenspets för drygt 10 år
sedan, och även lyckats fälla ett par fåglar, var jag
såld på denna jakt och på hundrasen. Min första
hund, Skarbergets Dante, har varit en god jaktkamrat och är det fortfarande. Min andra hund SJCH
Pohjanukon Kea var min stora glädje under de tre
år hon levde och har lämnat en stor saknad efter sig
då hon tyvärr blev sjuk. För närvarande kämpar jag
med en 9 månader gammal valp, Pötbobäckens Gry
och några fåglar har hon i alla fall på sitt samvete.

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

Nordiska och Skallkungen 2009
Detta nummer av ståndskall är det man mest ser
fram emot. Här finns de flesta av hösten jaktprov redovisade och det är alltid intressant att studera vilka
hundar som fungerar bra på jaktprov, som är grunden i denna jakthundsklubbs verksamhet. De större
tävlingarna, nordiska mästerskapen och skallkungen
har även gått av stapel och vad jag har förstått har
respektive lokalklubb arrangerat dessa evenemang
med bravur.

Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Omslagsfoto: Sörlidbäckens Chili
Foto: Roger C Åström, Jaktjournalen
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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
1/2010...................... 10 februari.............................................15 mars
2/2010 ..................... 10 maj . .................................................15 juni
3/2010...................... 1 september...........................................20 september
4/2010...................... 10 november.........................................15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

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

Vill du bli medlem
i Specialklubben För Skällande fågelhundar?
...eller adressändra?

Kontakta vår medlemshanterare:

Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp
Tel. 0293-127 02, e-post: 097310280@telia.com


Ledare forts...
Vi får försöka glädjas med Norge som vann nordiska, vilket är beundransvärt med tanke på deras
klubb är förhållandevis liten jämförelse med Sverige
och Finland. Stort grattis till dom, men det får
naturligtvis inte upprepas.
Den bästa hunden i Sverige har korats genom den
årliga skallkungstävlingen.
Stort grattis till vår redaktör och hans finska spets,
Sörlidbäckens Chili, som i hård konkurrens tog
hem titeln. Det är märkligt att vissa hundar nästan
alltid har mer ”tur” än andra, särskilt de med starkt
sök. Det kan man se hos tidigare vinnare av denna
titel såsom Akroyds Piiri och det kan man också se
hos Chili. Jaktlust och arbetsvilja hos våra hundar är
otroligt viktigt, särskilt i år med svikande fågeltillgång. Eftersom jag gärna deltar i det skämtsamma
”gnabbandet” mellan raserna som ibland förekommer, höll jag en liten tumme för norrbottenspetsarna som deltog. Nu blev det ju en finsk spets
som vann, men man får i likhet med Norges vinst i
Nordiska glädjas med de som lyckades denna gång.
Eldsjälarna i klubben
Jakten med skällande fågelhundar är en hobbyverksamhet. Det är glädjen av jakten och hundarna som ska hålla vår ideella verksamhet levande.
I våra lokalklubbar driver ett stort antal eldsjälar
navet för klubbens verksamhet; jaktprov, utställning och andra kringaktiviteter. Inom t.ex. vår lokalklubb, Västerbottens Lappmark, finns ett flertal
betydelsefulla personer och jag vill påstå att det och
engagemang den glädje som de sprider kring sig är
smittsamt. Jag hoppas och tror att situationen ser
likadan ut i alla andra klubbar. För glädje i den
hobby som vi håller på med har så stor betydelse för
viljan att utföra arbetet och driva klubben framåt,
både för de som arbetar lokalt eller klubböverskridande.

Mattias Åkerstedt, ledarskribent

är frågan viktig, eftersom detta är ett kontinuerligt
arbete. För att det ska fungera är det mycket viktigt att uppfödare och hundägare rapporterar in
sjukdomsfall, oavsett vad det är för typ av problem.
På det viset kan vi vara beredd på eller förekomma
eventuella framtida problem inom raserna. Nyligen
har även en extra insats gjorts för att kartlägga
förekomsten av epilepsi bland norrbottenspets.
Nästa steg i detta arbete blir att en arbetsgrupp bl.a.
får samråda med veterinär och genetiker kring de
inkomna svaren och föreslå eventuella förändringar
i hur avelsrådgivningen skall genomföras.

När detta nummer av Ståndskall kommer ut har
vi i styrelsen redan haft uppgiften att välja en betydelsefull person till utmärkelsen guldnålen, vilket
alltid sker vid ”höstens” styrelsemöte. Jag vill även
uppmärksamma er på att i god tid skicka in kandidater med motivering innan detta möte nästa år.

Slutord
I skrivande stund har snön lagt sig här i Storuman
och med det även den efterföljande skaren. Kanske
är den korta säsongen redan över och väntan börjar
mot en ny säsong. Men den är väl värd att vänta på,
jakten med skällande fågelhundar. I en jakttidning
för några år sedan beskrevs den som jaktens Formel
1. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta de kloka
orden.
Mattias Åkerstedt

Sjukdomar
Vi har två mycket friska raser i denna klubb som
grundar sig på ett bra avelsarbete genom historien.
Sjukdomarna som ändå förekommer är emellertid
en ständigt aktuell fråga. Även fast raserna är friska


Skallkungen 2009

nan som skulle lyckas med högre poäng.
Keipin Kaira som är en mycket ung hanhund från
Finland ägare Tommy Jonasson Robertsfors lyckades bra med 67p under lördagen, som senare visade
sig hålla till en tredje plats i tävlingen.

3-4 okt Storuman

Specialklubben för skällande fågelhundar (SSF)
anordnade Skallkungen 2009 i markerna runt
Storuman under 3-4 oktober. Skallkungen är den
största nationella tävlingen för skällande fågelhundar i Sverige, och det var 15 hundar som deltog i
tävlingen där 11 st var de hundar med bästa resultatet i sin respektive lokalklubb under perioden från
fjolårets skallkung. Tre stycken var vakansplatser
som tilldelades de som hade högsta poängen på ett
utlyst prov, men som inte räckte till ordinarie plats,
sedan var det förstås titelförsvararen Akroyd`s Piiri,
ägare Bengt Stenberg Arnemark Nedre Norrbotten
som även hon deltog i årets skallkung.
Det visade sig vara hyggligt med fågel, men de var
väldigt skygga, kanske beroende på lövfällningen
och det oroliga vädret. Söndagens prov fick dessutom rejäla vindar och det gav svåra förhållanden.

Söndagens prov
Söndagmorgon blev inte så upplyftande då vinden
var hård och snöblandat regn föll. Trots detta var
alla på hugget och drog iväg ut till sina områden.
Trots vissa missöden med stående bilar och sjukdom
så genomförde alla hundar sitt prov.
Sörlidbäckens Chili lyckades bäst även denna mycket blåsiga dag med 59p efter ett inte riktigt fullt jobb
men full pott å söket och förföljande. Även titelförsvararen Akroyd´s Piiri tog 59p i blåsten, men hon
hade 65p från lördagen så det blev ingen förbättring. Kolåsens Ila fick endast 5p på söndag och
detta medförde att Sörlidbäckens Chili ägare Göran
Hellström Storuman blev Skallkung 2009.
Sörlidbäckens Chili Skallkung 2009
Chili är en tik på tre år som nu tog sitt 7:e förstapris
på jaktprov, så det är ingen tillfällighet att hon lyckades denna gång i Skallkungen på hemmaplan.
Resultat Skallkungen 2009
1. Sörlidbäckens Chili....75p + 59p
2. Kålåsens Ila................75p + 5p
3. Keipin Kaira...............67p + 6p
4. Akroid´s Piiri.............65p + 59p
Från Provedarna...
Från provledarhåll vill vi först tacka våra mycket
duktiga och kompetenta domare som gjorde vårt
arbete enklare genom sina välskrivna protokoll.
Provledare under Skallkungen 2009 var:
Kurt Sivertsson och Ann-Kristine Persson
Thomas, Anki, Kurt

Provledarna Kurt Sivertsson och Ann-Kristine Persson

Lördagens prov, Chili i topp!
Sörlidbäckens Chili, ägare Göran Hellström
Storuman Västerbottens Lappmark var i ledningen
efter dag ett med Kolåsens Ila, ägare Pecca Karlsson
och Herje Nilsson Svenstavik Jämtland/Härjedalen
som god tvåa. Chili hade tre fulla jobb med två
berömvärda markeringar och en svag. Fulla poäng
i sök, förmåga att finna fågel och förföljande. Hon
slutade på 75p och tog därmed en etta.
Kolåsens Ila hade tre fulla jobb därav ett var ett
förnyat ståndskall. Ila hade en berömvärd och två
nöjaktiga markeringar, och inte fullt i kolumnerna
sök, förmåga att finna fågel och förföljande, så även
det provet slutade på 75p och en etta. Tävlingen
skulle alltså avgöras på söndagen, antingen genom
bästa andraprov mellan Chili och Ila eller någon an-



Martin Sandström rutinerad domare under Skallkungen 2009

Västerbottens Lappmark

1. Sörlidbäckens Chili

1:a

S20027/2006
Kvaliﬁcering 88 poäng, vakans
Finsk Spets: Tik
Född: 2006-02-27
Far: Börknäs Kirro
Mor: Sörlidbäckens Aya
Ägare: Göran Hellström, Storuman

Skallkung 2009
Jämtland-Härjedalen

2. Kolåsens Ila

S40781/2005
Kvaliﬁcering 85 poäng, vakans
Född: 2005-05-07
Finsk Spets: Tik
Far: Friesgårdens Remo
Mor: Kolåsens Pyy
Ägare: Pecca Karlsson och Herje Nilsson,
Svenstavik

2:a
Västerbottens Kustland

3. Keipin Kaira

S34999/2008
Kvaliﬁcering 73 poäng
Finsk Spets: Hane
Född: 2008-01-10
Far: Rippelläsien Nipa
Mor: Röjbackens Kimu
Ägare: Tommy Jonasson, Robertsfors

3:a
7

Nedre Norrbotten

4. Akroyd´s Piiri

S12669/2005
Titelförsvarare
Finsk Spets: Tik.
Född: 2004-12-16
Far: Tapion Paras
Mor: Skuthamnens Aya
Ägare: Bengt Stenberg, Arnemark

Övre Norrbotten

5. Vikborgs Speja
S29361/2004
Kvaliﬁcering 86 poäng
Finsk Spets: Tik
Född: 2004-04-04
Far: Latanjarkas Riisk
Mor: Vikborgs Kira
Ägare: Gunilla Falk, Jokkmokk

Nedre Norrbotten

6. Viterlidens Turi

Kvaliﬁcering 85 poäng, vakans
S35379/2005
Finsk Spets: Tik
Född: 2005-04-28
Far: Ailatis Seppo
Mor: Viterlidens Anja
Ägare: Tommy/Anita Renberg, Arvidsjaur

8

Mellansverige

7. Vassåsens Acko
S38288/2003
Kvaliﬁcering 76 poäng
Finsk Spets: Hane
Född: 2003-05-15
Far: Tapperdalen Nilå
Mor: Spetsgårdens Kira
Ägare: Björn Sinders, Orsa

Medelpad

8. Fort Hjort Trix

S57065/2006
Kvaliﬁcering 75 poäng
Finsk Spets: Hane
Född: 2006-04-07
Far: Ailatis Seppo
Mor: Tiukka
Ägare: Egon Rongdén, Sörberge

Ångermanland

9. Utterdalens Pajjo
S26326/2006
Kvaliﬁcering 76 poäng
Finsk Spets: Hane
Född: 2006-03-28
Far: Friesgårdens Remo
Mor: Tjärstubbens Yksi
Ägare: Mats Olof Mattson Backe

STORUMAN
9

Västerbottens Lappmark

10. Viterlidens Kita

S59095/2007
Kvaliﬁcering 89 poäng
Finsk Spets: Tik
Född: 2007-08-23
Far: Ailatis Seppo
Mor: Viterlidens Anja
Ägare: Thomas Jonsson Kristineberg

gävleborg

11. Pötbobäckens Alka
S55970/2003
Kvaliﬁcering 73 poäng
Norrbottenspets: Tik
Född: 2003-09-12
Far: Kvickhems Molle
Mor: Pötbobäckens Skorpan
Ägare: Lars Krantz, Ockelbo

Nedre Norrbotten

12. Kero

S32151/2006
Kvaliﬁcering 90 poäng
Finsk Spets: Hane
Född: 2006-03-30
Far: Latanjarkas Ruff
Mor: Gvorrbergets Meja
Ägare: Tommy Hedqvist, Arvidsjaur

10

Sydsverige

13. Predator’s Irja
S48947/2005
Kvaliﬁcering 85 poäng
Finsk Spets: Tik
Född: 2005-06-17
Far: Tapperdalen Casanova
Mor: Predator’s Liza
Ägare: Tomas Salander, Ludvika

Norrbottens Kust & Inland

14. Rönbackens Stäpp
S25036/2004
Kvaliﬁcering 75 poäng
Finsk Spets: Hane
Född: 2004-02-28
Far: Tuulo
Mor: Friesgårdens Nina II
Ägare: Owe Eliasson, Kalix

Jämtland-Härjedalen

15. Bratthögens
Nisse Karlsson

S33415/2007
Kvaliﬁcering 86 poäng
Norrbottenspets: Hane
Född: 2007-04-09
Far: Rambo
Mor: Bratthögens Rexie
Ägare: Birgitta Stensson Vemdalen
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asson
Robertsfors

Skalllkungen 2009

Resultat Skallkungen 2009
1. Sörlidbäckens Chili ................75p
2. Kolåsens Ila ............................75p
3. Keipin Kaira ............................67p
4. Akroyds Piri ............................65p
5. Vikborgs Speja ........................62p
6. Viterlidens Turi ........................56p
7. Vassåsens Acko .......................54p
8. Fort Hjort trix ..........................53p
9. Utterdalens Pajjo .....................53p
10. Viterlidens Kita .....................52p
11. Pötbobäckens Alka ...............50p
12. Kero ...................................... 47p
13. Predators Irja ........................42p
14. Rönbackens Stäpp ................27p
15. Bratthögens Nisse Karlsson ..20p

Skallkungsvinnare år 2000-2009
2009 Sörlidbäckens Chili ........... Äg. Göran Hellström, Storuman
2008 Akroyd´s Piiri .................... Äg. Bengt Stenberg, Arnemark
2007 Akroyd´s Piiri ..................... Äg. Bengt Stenberg, Arnemark
2006 Sörlidbäckens Kita ............ Äg. Peter Persson, Storuman
2005 Sörlidbäckens Kita ............ Äg. Peter Persson, Storuman
2004 Våtsjöbergets Kita ............. Äg. Roger Nilsen, Runhällen
2003 Kolgårdens Arja ................. Äg. Roger Hellgren, Bastuträsk
2002 Tapion Paras ...................... Äg. Bengt Persson Sollefteå
2001 Tapion Paras ...................... Äg. Bengt Persson Sollefteå
2000 Rakki .................................. Äg. Stefan Eriksson, Vännäs

Övriga sponsorer Skallkungen 2009
ICA Supermarket, Storuman • oKQ8, Storuman • XL Bygg, Storuman • Norra Skogsägarna
So-macken, Storuman • Jakt & Jägare • Folksam • Bilisten, Storuman • Svea Skog
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Jaktprov

SSF Lappmarken
Åsele 20-23/8
Förhöstprovet I Åsele genomfördes den 20-23/8
och 26 hundekipage deltog under 4 dagars prov.
Rapporterna om fågeltillgången var få så det
var med stor spänning hundarna väntades hem.
Resultatet blev överväldigande då alla hundar gick
till pris första dagen.
Under lördagen öste regnet ner och sammanlagt
kom 59 mm vilket försvårade möjligheterna för
hundarna att gå till pris.

Vierlidens Kita 89p och vinnare i Åsele

Resultatet blev följande 1:a pris
Viterlidens Kita ....................................... 89 p
Äg. Thomas Jonsson
Tunnersjöbäckens Wille ........................... 79 p
Äg. Mats Byström
Pohjanukon Tuima .................................. 78 p
Äg. Martin Markusson
Viterlidens Seija (Klar: SUCH SJCH) ..... 78 p
Äg. Leif Lidman
Röja ........................................................ 76 p
Äg. Leopold Eriksson
Sörlidbäckens Curry (Klar: SJCH) ............ 76p
Äg. Kenneth Holmqvist

ets vinnare!
Provberättelse om Åseleprov
upptag 400m från
ett
d
me
jar
bör
a
Kit
Viterlidens
a med berömvärd
hön
pg skäller full tid på en orr
.
nde
ölja
förf
markering och fullt
även det 400m från pg
En timme senare nytt skall
fullt förföljande.
full tid på en tjäderhöna och
meltupp, jag stöter
gam
stor
Nästa skall en riktigt
tuppen och efter 300m
efter 10min hon förföljer
blir det förnyat skall.
förnyat var provet slut.
Efter tre fulla jobb och ett
så ung hund som verkMan blir imponerad av en
finns!
ligen förvaltar de fåglar som
ma
Do re Martin Markusson

I övrigt blev det 7st 2:a pris och 17st 3:e pris.
Vi vill rikta ett särskilt TACK till Martin och Anette
Markusson samt Hubert Förster för all Er hjälp och
Ert engagemang.
Provledare Ann-Kristine och Berith
Ormsjö 19-20/10
Ormsjöprovet genomfördes 19-20/10. Vädret bjöd
på snö och blåst på måndagen och tisdag skarpföre
och blåst. Förläggningen hölls i den gamla skolan
och var till allas belåtenhet. Till start kom 11 hundar då flera drabbats av sjukdom.
Fågeltillgången var god men svårigheten blev att få
fåglarna att sitta för hundarna. Inga 1:a pris delades
ut. På måndag blev Barjas Pejjo segrare på 72 poäng
och på tisdag Röja med 65 poäng.
Vandringspris
MODO:s vandringspris erövrades av:
Leopold Eriksson och Röja.
Resultatet blev 3st andra pris och 7st tredje pris
TACK till Stefan Lindberg och Helen Östman!
Provledarna Ann-Kristine Persson, Thomas Jonsson.

4st förstapristagare

1

Kalixutställningen
SSF/NKI inbjuder till den årliga utställningen för finsk spets och norrbottensspets.

Datum: Lördagen den 6 mars 2010.
Plats: Kalix Naturbruksgymnasium (skyltning från E4).
Domare: Karl-Erik Johansson, Stockholm
Tid: Bedömningen börjar kl 10.00 (Id och vaccinationskontroll från kl 09.00).
Anmälan och övrig info: Skriftlig anmälan senast den 19 februari till:
Maria Engström, Gyljen Kvarngränd 5, 956 91 Överkalix, tel 0926-10020.
OBS! Vid utlandsregistrerad hund skall en kopia på stamtavlan bifogas anmälan.
Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga 300 kr.
Avgiften betalas in på BG 5588-9927.
Servering kommer att finnas på plats. Välkomna till Kalix!

Valptorget
Finskspetsvalpar väntas
u. Fort Hjort pina u. (nordjch intjch Tiukka. e. intjch intuch nordjch norduch Tapion Paras)
e. Jeppe u.(Sessan. e. Tapperdalens Nikko.)
Täckhund rek av avelsrådet. Knäleder u.a. på både tik & hund.
Parade den10/11-09
För intresserade: Hällkroks kennel, Björn Sundin 070-6603685.

Finskspetsvalpar

Parning planerad under December 2009
Kull 1: U. SJCH, cert utst. Latanjarkas Milla(e. tapperdalens Nikko u.sjch,such latanjarkas kita.)
Kull 2: U. SJCH,SUCH Kaitumdalens Raijja.(e.sjch,such, Isku u.sjch latanjarkas Milla)

Kaitumdalens kennel

Gerd Karlsson tel. 0970-202 08/070-130 25 45
mail: ove.sjostrom@telia.com

Finskspetsvalpar

Väntas vecka 4
e. Barru (e Lennek Äja u Barjas Tara ) u Viterlidens Kita (e Ailatis Seppo u SJCH Viterlidens Anja)
Kita har 2 st 1.a pris jaktprov och 1.a pris utställning.
Parningen rekommenderad av avelsrådet

Viterlidens kennel

Thomas Jonsson Tel. 0953-205 22 070-668 05 22
Hemsida: http://www.infolux.se/viterliden
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Nordiska Mästerskapet
för skällande fågelhundar

Nordisk Mästare
2009

26-27 september, Backe

Ja, då var helgen äntligen här som många väntat
på länge. Det är dags för Nordiska mästerskapen
för skällande fågelhundar och vi inkvarterar oss
från när och fjärran under fredagseftermiddagen
och kvällen den 25 september 2009. Vi befinner
oss vid Stenhammaren intill Backe Camping. Fyra
hundekipage från Sverige, Norge och Finland finns
på plats liksom lagledare, jaktprovsdomare, provledare, ansvarig lokalklubb samt kökspersonal.
Ulf Jonsson som är huvudansvarig från SSF
Ångermanland hälsar samtliga välkomna till denna spännande helg. Lagledarna från både Norge
och Finland överräcker en gåva och lovar att de
båda lagen kommer att kämpa för att erövra titeln
Nordiska mästare som innehas av Sverige från 2008
års mästerskap. Efter en bit mat kommer stunden
som alla väntar på, det är lottning. Allt eftersom
provområden och domare lottas och paras ihop
med hundekipagen så höjs ljusnivån. Domare och
hundförare pratar ihop sig om morgondagen och
provområden, kartorna vänds fram och tillbaka och
det pratas svenska, norska, finska och engelska om
vart annat. Det är ett imponerande startfält av hundekipage som finns med på plats, så det går inte att
sia om vem som kommer att erövra denna åtråvärda
titel eller vilket lag som vinner. Efter en stund lägger
sig lugnet över gruppen och de flesta dra sig tillbaka
och laddar inför morgondagen.

Nordisk mästare 2009 Tiukka , äg Tore Björnbet

andra pris och fem tredje pris. Vinnaren för dag är
Norges Tiukka som ägs av Tore Björnbet.
I anslutning till en härlig supé sker lottningen
för söndagen och två provområden har bytts ut.
Stämningen här hög och alla verkar trivas.
Söndag
Även denna dag är blåsig om än värre än gårdagen, ca
10 grader, mulet, sol och lite regn. Det är inga optimala förhållanden. Av resultaten att döma så har det
varit en tuff dag för hundarna, med fyra andra priser
och fyra tredje priser. Vinnare för dagen är Finlands
Misti som ägs av Kirsi & Mauri Kakkonen.
Alla väntar med spänning när provledaren redogör
för resultatet för helgen och en Nordisk mästare koras i Norska Tiukka, ägare Tore Björnbet.

Lördag
Tyvärr vaknar vi till en rätt så blåsig dag. Det är
mulet och soligt om vart annat och ca 10 grader
varmt, men tyvärr håller blåsten i sig under hela dagen. Det har varit stor variation på tillgång av fågel
i markerna och många av fåglarna har tagit till vingarna ganska omgående. Först in denna dag är Tore
Björnbet med Finsk spets tiken Tiukka. Redan vid
ankomsten ser husse riktigt lycklig ut och på hans
ansiktsuttryck att döma så är han rätt säker på att
det har gått riktigt bra.
Snart är det kö in till provledare Roland Eriksson och
biträdande provledare Boris Sandström. Domarna
redogör prov efter prov och vid 16.30- tiden är samtliga prov registrerade och provledarna har ett resultat för dagen. Dagen resulterade i ett första pris, två

Landskampsresultat
11 p
.......2
1. Norge.........
...... 200 p
2. Finland.......
...... 181 p
3. Sverige . ....
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Bernt Enge Larsen med Sikke, Tore Björnbet med Tiukka och Mauri & Kirsi Kakkonen med Misti.

SSF Ångermanland gratulerar vår nya Nordiska
mästare Tiukka och vi gratulerar Norge till segern
i landskampen 2009 samt Finland för en mycket
stark insats. Nästa år kommer ett mycket revansch
suget gäng ifrån Sverige!

Skulle även vilja tacka sponsorer, markägare, kökspersonal, provledare Roland Eriksson och Boris
Sandström samt vår egen Ulf Jonsson som varit
spindeln i nätet och rott detta i land, Ett stor tack
till Er alla!

Det har varit en händelserik och mycket trevlig helg
som fortlöpt efter planerna utan större missöden.
Vi hade dock inte kunna genomföra detta utan
hjälp ifrån andra lokal klubbar inom SSF och SSF
Ångermanland vill därför tacka alla Er som ställt
upp som domare och med provområden.

Det är få förunnat att få vara med på ett sådant här
stort mästerskap och jag känner mig privilegierad
som fått följa detta på nära håll.
Jeanette Börjesson, ordförande SSF Ångermanland

Nordiska Mästerskapen 2009
Slutresultat NM 2009
Lördag
Söndag
1. Tiukka, äg Tore Björnbet, Norge .................................. 81 p................66p
2. Misti, äg Kirsi & Mauri Kakkonen, Finland . ............... 60p.................72p
3. Sikke, äg Bernt Enge Larsen, Norge............................... 70p.................63p
4. Latanjarkas Lee, äg Stefan Martikkala, Sverige............... 68p.................65p
5.Viljakoiran Vaula, äg Katarina & Jarmo Nummela......... 7p...................67p
6. Killamrovas Piika, äg Tom Gundt . ............................... 62p.................36p
7. Julle, äg Kosti Salminen................................................. 59p.................61p
8. Tiurtunets Harraz, äg Kenneth Engesbakk.................... 60p.................8p
9. Vardos Ralli, äg Oddbjörn Nordhagen.......................... 54p.................55p
10. Predators Irja, äg Tom Salander................................... 0p...................51p
11. Riki, äg Kari Sarajärvi.................................................. 42p.................32p
12. Busjögläntans Dixi, äg Per Persson.............................. 7p...................16p
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Vinnande landslaget Norge
Nordiska Mästerskapen 2009

Kenneth Engesbakk & Tiurtunets Harraz, Bernt Enge Larsen & Sikke, Tore Björnbet & Tiukka och Odbjörn Nordhagen & Vardos Ralli.

Utlyst jaktprov
Porjus 3-4/10-09

Gemensamt med SSF/NN
Lördag
Lördagsmorgon bjöd på bra yttre förhållande svag
vind -2 grader,2 hundar hade kommit till start.
Bäst lyckades Nappe ägare Birger Moren som på 2
fåglar fick 61 poäng,därefter kom Silva ägare Inger
Vedin som på 2 fåglar fick 57 poäng.
Söndag
Söndag morgon bjöd på snöväder 1 hund till start
& det var Nappe som i uruselt väder inte lyckades
något vidare,som på 2 fåglar fick 4 poäng.
Provledare Ove Sjöström

Medlemmar i
SSF/Västerbottens Kustland
Ni hjälper väl till att stärka våra
fågelstammar genom deltagande i

predatorjakt tävlingen?
Rapportera in ert resultat av jakt/fångst av räv,
mård, mink, grävling och kråkfågel till:
Martin Svärd, Näverstigen 16,
915 31 Robertsfors.
Rapportera in ert resultat innan 1 Januari 2010
Fina priser delas ut vid vår årsmötessupé!

Viterlidens Sejja med husse Leif Lidman
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Nordv-07 sUcH NUcH
stenslands Bessan

S18848/2005
e. Tjibas Ero u. Stenslands Fanta
Ägare: Anders Brismo, Brotttby
Uppfödare: Torbjörn Sedin, Överhörnäs
Jaktprov: 20090823 Råneå-Överkalix 2:a pris 68p
Utställning:
20071216 Hund 2007: Ck, CACIB, BIM, Nordv
20090208 SSF Mora: Cert
20090214 SSF Högfors: Cert
20090718 Köping: Cert, CACIB och BIR
20090816 Oslo: Cert, Btkl och BIR

sJcH sörlidbäckens curry
S20026/2006
E. SUCH SJCH Börknäs Kirro
U. SJCH Sörlidbäckens Aya
Ägare: Kenneth Holmkvist, Gammelstad
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Utställning:
040412 Staoruamn 1:a
Jaktprov
080819 Åsele 78p
080823 Åsele 76p
090823 Åsele 76p

sUcH Hemsjöbäckens essi
S44273/2005
e. SUCH Knaftskogens Mirou
u. Hemsjöbäckens Bella
Ägare: Lars Jansson, Grangärde
Uppfödare: Hans Hedsell, Vilhelmina
Utställning:
070811 Malung CERT
090208 Mora CERT BIR
090329 Harsa CERT
Jaktprov
061201 2:a 67p

1

sJcH Kero

S 32151/2006
E. SUCH SJCH Latanjarkas Ruff
U. SUCH SJCH Gvorrbergets Meja
Uppfödare: Magnus Aittamaa, Luleå
Ägare: Tommy Hedkvist, Arvidsjaur
Jaktprov:
080921 Int, Utlyst Arvidsjaur 81p
090912 Utlyst Arvidsjaur 82p
090913 Utlyst Arvidsjaur 90p
Utställning:
080531 Piteå Cert

sUcH lukas

s51637/2005
e.Tippo u. Nickbyns Leja
Uppfödare: Ingemar Lundström, Älvsbyn
Ägare: Ingemar Lundström, Älvsbyn
Utställningar:
2007.11.24 Öjebyn CERT, BIR, BIS 1
2008.02.09 Jokkmokk CERT, BIR, BIS 1
2008.05.31 Piteå CERT
Jaktprov:
2008.08.17 Tiellejaur 2, 68p

sUcH Nappe

S31472/2006
E. Leipipirs Nikku U. Spetsgårdens Kati
Ägare: Birger Morén Jokkmokk
Uppfödare: Lars Gren Jokkmokk
Jaktprov:
20090823 1:a 75 p
Utställning:
080127 Robertsfors cert
080209 Jokkmokk cert BIM
090207 Jokkmokk cert



sUcH Bietarbaktes Nelli
E. SUCH SJCH Latanjarkas Ruff
U. SUCH SJCH Bielites Pexi
Ägare: Björne Hagström , Gagnef
Uppfödare: Kjell Rosberg, Sorsele
Jaktprov:
08-10-04, 65p Rörligt, Storuman
08-09-07, 61p Utlyst, Grängesberg
09-09-18, 70p Rörligt, Leksand
Utställning:
09-02-08´, Cert, Mora
09-03-29, Cert, Harsa
09-04-26, Cert, (Bir,Bis), Stöde

sUcH Kolåsens rinja
S26496/2002
E. FINUCH Jahti-Impan Nalle
U. SUCH SJCH Kolåsens Eija
Ägare: Jeanette Börjesson, Själevad
Uppfödare: Boris Sandström, Bredbyn
Jaktprov:
091003 69p Resele
Utställning:
070616 Vännäs, Cert
071124 Piteå, Cert
080127 Robertsfors, Cert

sJcH sUcH Viterlidens seija
s30531/2006
e. SJCH SUCH Börknäs Kirro
u. SJCH Viterlidens Anja
Ägare: Leif Lidman, Klutmark, Skellefteå
Uppfödare: Thomas Jonsson, Kristineberg
Jaktmeriter:
20071026 Porjus (rörligt) 1:a 81p
20080823 Vilhelmina
1:a 77p
20090820 Åsele
1:a 78p
Utställning:
20080127 Robertsfors CERT BIM
20080412 Storuman CERT
20080531 Piteå
CERT BIM CACIB



sUcH Pohjanukon Tuima
S48783/2007
e SUCH SJCH Rönnbäckens Olle
u FINUCH FINSJH SUCH SJCH
Pakkanrustan Sindi
Ägare: Martin Markusson Åsele
Uppfödare: Henna ja Seppo Pohjanoksa Lapua
Jaktprov: 090820 78p
Utställning:
090214 Bredbyn Cert Bir Bis2
090329 Åsele Cert
090613 Skk int. Vännäs Cert RCacib

sUcH Byrisskogens NaNOQ
S38101/2005
e. SJCH Hertsökullen’s Timmi
u. Pötbobäckens Lovi
Uppfödare: Ronney och Britt-Marie Skoog, Mora
Ägare: Ronney Skoog, Mora
Jaktprov:
090823 Särna 66p
Utställning:
080106 Alfta Cert, Bir, Bis
090208 Mora Cert
090329 Järvsö/Harsa Cert, Bim
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Information från avelsråden
Finskspets

Inavelsgrader och statistik uppföljning

Här kommer lite uppföljning på området ”inavel och statistik” från ståndskall nr. 3 2009. Denna gång tittade och räknade jag på 1:a pristagare i Sverige mellan 2008-01-01 till 2008-12-31. Jag tog ingen hänsyn till
om hundarna fyllde kraven för att få avelsådgivning d.v.s. sjukdomsbild eller ep-tal. Vidare delade jag inte
in dom i några meritgrupper. Totalt handlade det om 50 olika hundar, fördelade på 16 hanar och 34 tikar.
Undersökningen utföll enligt följande:
Hanar
Intervall
0.0-1.0
1.1-2.0
2.1-3.0
3.0-

% i intervall
13/16=81%
1/16= 6%
0/16= 0%
2/16=13%

Kommentar
8/16=50% har 0.0% i inavelsgrad

Tikar
Intervall
0.0-1.0
1.1-2.0
2.1-3.0
3.0-

% i intervall
25/34=74%
4/34=12%
2/34= 6%
3/34= 9%

Kommentar
20/32=59% har 0.0 i inavelsgrad

Hanar och tikar tillsammans
Intervall
% i intervall
0.0-1.0
38/50=76%
1.1-2.0
5/50=10%
2.1-3.0
2/50= 4%
3.15/50=10%

Kommentar
28/50=56% har 0.0 i inavelsgrad

Genomsnittlig inavelsgrad för samtliga hundar var = 0.84%
Genomsnittlig inavelsgrad för samtliga hanar var = 0.98%
Genomsnittlig inavelsgrad för samtliga tikar var = 0.77%
Som jag skrev i förra numret av ståndskall så gör inte undersökningen anspråk på att vara djupt vetenskaplig, utan mer tänkvärt och något att reflektera över generellt.
Jakthälsningar från Johan Lehmivaara

Rättelse

I ståndskall nr. 3 -09 sidan 21 skall det som
förklaring till de Asterixmärkta tikarna stå:
* = Har 5 eller fler registrerade kullar.

Information från

avelsråden

Avelsråden finskspets

Finskspets
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Information från

Recessiv arvsgång
Om en egenskap/sjukdom har en recessiv
arvsgång visar den sig bara om individen fått
dubbla egenskapsgener i ett anlagspar, d.v.s.
en egenskapsgen från modern och samma
egenskapsgen från fadern. Man ska också veta att
båda föräldrarna bidrar till denna egenskap/
sjukdom lika mycket. Är båda föräldrarna
anlagsbärare till en recessiv sjukdom, men ej själv
sjuka, blir i genomsnitt 25 % av valparna sjuka,
50 % anlagsbärare och 25 % fria från anlaget. Det
vill säga att 75 %, eller 3 valpar av 4, blir sjuka
eller anlagsbärare. Det gäller alltså att välja rätt
valp ur den kullen. Till detta kan läggas att inavel/
linjeavel ökar frekvensen av genetiska defekter
med recessiv arvsgång (se inavelseffekter).

avelsråden
Finskspets

Vi var inne på rashistoriken i förra numret av
ståndskall, och kom då in på inavel eller linjeavel
som avelsmetod.
Vi tänkte här följa upp spåret och resonera runt:
• Nedärvningsmodeller
• Inavelseffekter
• Genetisk börda
Vi börjar med lite förenklad grundläggande
genetik som i och för sig inte är nödvändigt men
som vi delvis kommer att hänvisa till för att kunna
belysa riskerna i aveln.
Grundläggande genetik
Allas vår genetiska information (arvsanlagen)
finns samlat i det som vi i ”vardagen” kallar för
DNA. Större delen av DNA finns samlat i varje
enskild cells cellkärna, och detta gäller både
människor och hundar. DNA är långa trådformade
strängar, där en viss del av strängen motsvarar
en gen. Enkelt skulle man kunna säga att varje
sträng bildar ett paket som kallas kromosom. För
hundens del är antalet kromosomer eller strängar
78 stycken, som i sin tur bildar 39 stycken
kromosompar. Kromosomparen innehåller parvis
gener eller anlagspar som tillsammans styr vissa
bestämda egenskaper. Den ena genen i anlagsparet
kommer från modern och den andra från fadern.

Polygen arvsgång
Polygen arvsgång förklaras med att en egenskap/
sjukdom styrs av flera samverkande arvsanlag,
alltså inte bara ett anlagspar. Man pratar i
stället om uppnådda nivåer eller värden. Om
den medfödda belastningen för en individ når
över en tänkt nivå eller ett tröskelvärde, visar
individen symptom vanliga för den sjukdomen.
Exempelvis om en individ når över tröskelvärdet
för epilepsi får individer kramper. Kramperna
är olika kraftiga beroende av hur mycket över
tröskelvärdet individens belastning är. Viktigt att
förstå är att om en avkomma blivit sjuk kan
ingen av föräldrarna friskrivas. Hälften av de
totala anlagen kommer från far och hälften från
mor, och båda har bidragit till sjukdomen men
kanske olika mycket.

Nedärvningsmodeller
En nedärvningsmodell är en förenklad beskrivning
av hur arvsanlag (DNA) överförs från förälder
till avkomma. Modellerna bygger inte på att
exakt förklara det komplicerade förloppet, utan
försöker göra den mer begriplig och användbar
för oss ”vanliga” människor. De fyra viktigaste
modellerna som täcker in de mesta är enkel
recessiv-, enkel dominant-, polygen- och
könsbunden arvsgång. De som vi kommer att
behandla här är recessiv- och polygen arvsgång.
Detta eftersom det troligtvis kommer att handlar
om dessa när det gäller problemen med knäleder,
epilepsi och en del ögonsjukdomar.

Inavelseffekter
Det finns idag ett flertal kända inavelseffekter.
En av dem och kanske den allvarligaste och mest
svårhanterligaste är ökad frekvens av genetiska
defekter med recessiv arvsgång exempelvis
PRA (se genetisk börda). En annan dokumenterad
effekt är nedsatt fruktsamhet, vilket konstaterats
i en rad svenska hundpopulationer. Ytterligare en
följd är minskad kroppsstorlek som också kallas
för inavelsdepression. Fortsätter vi uppräknandet
kommer vi till finlemmighet, dit tidigare
spindelapsdebatter i många fall kan ha tillhört.
Vi avslutar med nedsatt motståndskraft mot
sjukdomar.
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Genetisk börda
Det är idag allmänt vedertaget att varje individ,
människa som hund, bär på i genomsnitt 5-6
anlag för olika genetiska skador eller genetisk
börda. Om det är en genetisk börda av recessiv
typ kan anlaget spridas i rasen innan uppfödare
blir medvetna om problemet. Om vi dessutom
kopplar detta till vad vi vet om rasers uppkomst
och tidigare använda avelsmetoder som inavel,
matadoravel (se ståndskall nr.3 2009) och ovan
nämnda inavelseffekter så förstår man att vi måste
skynda långsamt, arbeta långsiktigt och var
uppmärksam.

Slutord
Med inavelns hjälp gick avelsarbetet fort fram
jaktligt och exteriört men med förtätningen
av de goda anlagen, förtätades även de onda
anlagen, den genetiska bördan. I fallet med
norrbottenspetsen drabbades man av svåra ärftliga
ögonsjukdomar och nu eventuellt epilepsi, när det
gäller den finska spetsen är problemet framförallt
epilepsi och knäledsfel. Det är väldigt viktigt att
hundar som drabbas av svåra, eventuellt ärftliga,
sjukdomar rapporteras in så att man kan följa
upp utvecklingen och vidta rätt motåtgärder.
Inrapporteringen av sjukdomsfall är avgörande
för att utröna arvsgångar, risklinjer eller utarbeta
DNA test.

Två exempel på hur det kan gå är
ögonsjukdomarna PRA och katarakt (grå starr)
inom rasen norrbottenspets i Sverige. En relativt
liten ras med få grundare, inavel/linjeavel som
förhärskande avelsmetod och överutnyttjande av
enskilda individer/familjer eller avelsmatadorer
(se ståndskall nr. 3 2009). Detta ledde till att
sjukdomsanlaget för PRA spreds, förtätades och
”blommade” slutligen ut i ett antal sjuka hundar.
Det hela upptäcktes snabbt då norrbottenspetsen
sedan tidigare infört ett ögonlysningsprogram
p.g.a. problem med katarakt. Nu visade det sig att
katarakten hade en dominant arvsgång, vilket i sin
tur pekade mot att det fanns ett antal avelshanar/tikar i rasen som i så fall själv varit sjuka.

Risklinjer måste sedan begränsas i aveln eller
uteslutas helt, och eventuella avkommor följas
upp noggrant, helst över flera generationer. Minst
lika viktigt är att man undersöker rasen i stort för
att skapa sig en bild av problemet, samt hittar
mindre drabbade individer/linjer att använda i
aveln. Avelsmetoden som då används är utavling
på individer/linjer med förmodad låg belastning
av de inom rasen aktuella genetiska sjukdomarna.
Det låter kanske enkelt men att kombinera detta
och samtidigt utveckla eller behålla de jaktliga
egenskaperna är inte lätt. Men hellre än att hamna
i ett läge som innebär att man måste slå ut bra
jagande avelsdjur/linjer och nästan börja om på
nytt p.g.a. sjukdomar, för att rädda rasen, vill vi
att man:
• Skyndar långsamt
• Arbetar långsiktigt
• Är uppmärksam i sitt avelsarbete.

Nu har man uppmärksammat ett antal fall av
epilepsi inom nobsrasen, vilket också är ett problem
för finskspetsen. Förhoppningsvis rapporteras
eventuella ytterligare sjukdomsfall in, oavsett
om det rör hundar långt tillbaka i tiden eller nya
färska fall. Ögonsjukdomar är konstaterade även
hos finskspetsen i Finland men i låg frekvens, men
med ett ökande antal importer kanske även vi bör
börja ögonlysa våra hundar? Finskspetsen dras
också med knäledsfel eller patella luxation vilken
är föremål för central registrering. Önskvärt vore
att en större andel hundägare lät undersöka sina
hundar avseende detta. Arvsgången för epilepsin
och knäledsfelen är ej utredd och klar men har
troligt en recessiv eller polygen arvsgång.

Från avelsråden finskspets

Få bilder på nobsar i Ståndskall...? Skicka in fler!
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JAKT • FISKE • FRITID

MEDLEMSERBJUDANDEN STÅNDSKALLKLUBBEN

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

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

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

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

GPS-väst, programvara och mottagare

Nu 5995:-

Nu 6995:-

Jaktjournalen Okt-06

Ord. pris 6995 kr

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

Kikarsikten ifrån Trijicon

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

1695:- (ord. pris 1995:-)

Supreme Pro

Vår toppmodell. Ett optimalt skydd med hög
förstärkning,

8695:9895:8895:10795:-

Devtron Scopecoat skydd
på köpet!

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

Lafayette Micro 3+ 31MHz

Jaktradio, sele och
skogsantenn

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

1695:-

Skogsantenn

Från
Sele på köpet!

VM-sele

2995:-

Ord. pris 3563:-

Kiruna
ru

ProHunt F34

Karta TopoSweden +

1
2
Um
me
Öste

3
4
5
ps
CK
K

7
9

8

Vid köp av någon av följande GPS’er
får du rabatt på karta TopoSweden +.

20% rabatt

Triton 400

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 500

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 20

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Lockprodukter från
Buck Expert
Aimpoint 9000L

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

Flipupskydd och kkeps på köpet
värde 350 kr

3895:-

10% rabatt

Ord. pris 4100:-

på alla Buck EExpert lockprodukter.

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

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

delar. Vissa individer driver bara senare på säsongen
när de funnit fåglarna i träd medan andra driver enbart på försäsongen vid upptag. Hundarna behöver
inte ha svårt att få förnyade skall eller dåliga förföljanden. Man kan inte påvisa att det är mer eller mindre jakt i dessa linjer, det vill säga det är inte kopplat
till jaktidioter. Det kan vara allt från någon till flera
individer i en kull som uppvisar egenskapen.

avelsråden
Finskspets

Jaktegenskaper och avel
Vi belyser oftast problem och frågor rörande sjukdomar som belastar en viss ras. Det är mer sällan
vi berör jaktegenskaper som eventuellt är viktiga
att undvika för att utveckla rasen rent jaktligt. Vi
”verkar” vara rätt så överens om vikten att utveckla
de goda jaktliga egenskaperna, oavsett vilka dessa
goda, eventuellt ärftliga, egenskaperna är. Däremot
tar jaktprovsreglerna upp några jaktegenskaper som
ej är önskvärda i rasen och som måste lyftas fram
mer både inom jaktprovsverksamheten och aveln.
Det vi tänker beröra är drevskall efter fågel i upptag
eller förföljande samt en gnutta om hoppande/resande mot träd där fågel sitter.

Hantering i avel
Var man exakt drar gränsen för när det kan kallas
regelrätt drev på fågel är som sagt svårt att säga. När
det börjar handla om kanske 15-20 meters drev
eller mer, med tätt skall, bör man utan tvekan ta
hänsyn till detta i eventuell avel. Med kunskap om
hur nedärvningen fungerar i stort, är det inte bra att
bara para och tro att allt ordnar sig, bara man parar
med en förmodat icke drivande linje. Med stor sannolikhet sprids anlaget dolt tills man stöter på det
via andra linjer. Vilket är samma fenomen som vi
stött på när det gäller epilepsin inom rasen.
Hundmaterialet är begränsat redan som det är med
släktskap, jaktegenskaper och sjukdomsbilder. Man
bör fundera en extra gång om det finns syskon eller
halvsyskon som är drabbade. Som med mycket annat går det oftast att härröra problemet till tidigare
släktled. Beroende på hur allvarligt drivandet är, och
vilka jaktegenskaper individen i övrigt besitter/uppvisar, kan man i aveln rekommendera följande:

Drevskall
Vi har fått in ett ökande antal oroande rapporter om
drevskall inom vår ras. Egenskapen är med stor sannolikhet ärftlig och följer därmed de nedärvningsmodeller som redovisats i detta nummer av ståndskall.
Det är mycket viktigt att hundägare, uppfödare och
domare informerar oss och andra hundägare om
problemet, även om det inte alltid syns som en siffra
i jaktprovsprotokollet. Det är viktigt att hundägare
och uppfödare informerar andra, när det gäller de
svåraste fallen, som oftast inte kommer ut på våra
prov! Får vi informationen för sent kanske vi redan
hunnit göra rekommendationer som gör att anlaget
spridas i rasen.
Ett annat problem i sammanhanget är att det inte
belyses nog i jaktprovsreglerna, domarutbildningar
eller i det allmänna diskussionsforumet. Här skulle
exempelvis provregelkommitten behöva informera
djupare och mer uttömmande om bedömningsgrunder, för fågeldrev och även hoppande mot träd,
förslagsvis på klubbens hemsida eller i ståndskall
(kontakt är taget i ämnet).

1) Vid ”svåra” utbredda fall, avråda från avel.
2) Vid ”medelsvåra” fall, stark begränsning i avel
d.v.s. 1 kull med uppföljning och maximalt 2
kullar om första kullen klarat sig bra.
3) Vid ”lättare” fall gäller lättare begränsning i avel
d.v.s. 2 kullar med uppföljning och max 3
kullar om allt går bra.
Vi är lite rädda för att vi återigen ser ett välkänt
fenomen eller mönster inom vår ras. Populära och
välmeriterade individer används för mycket för
snabbt i aveln utan att veta vilka ärftliga svagheter,
som väntar bakom hörnet. Sen måste man börja
parera bristerna i den fortsatta aveln. Återigen vill
vi rekommendera att skynda långsamt, arbeta långsiktigt och var uppmärksam. Det är riskfyllt redan
som det är.
Från avelsråden finskspets

Bakgrund
Precis som många andra ärftliga egenskaper följer
drevskall samma ärftliga modeller och ”grader” som
vi pratat om tidigare. Drabbade individer/linjer kan
ha drevanlag i olika nivåer. Det kan vara allt ifrån att
hunden släpper några skall till att den driver hundratals meter i upptag eller förföljande eller båda
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RIKSUTSTÄLLNINGEN 2010
I STORUMAN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 11 APRIL 2010
Plats: Röbroskolan, Storuman. Domare: Erna-Britt Nordin
ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00
Chipläsare finns vid insläppet.
Skriftlig anmälan skickas till:
Mattias Åkerstedt Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, tel 0951-775 50
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:
Postgiro nr 485 676-1
Valp 50:- övriga klasser 300:SISTA ANMÄLNINGSDAG 11 april
SSF HAR SERVERING MED HAMBURGARE!
VÄLKOMNA!

ÅRSMÖTE SSF GÄVLEBORG
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte i Bollnäs

Lördag 6/2 2010
Klockan 15.00 på Folkets Hus
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 December.
Kaffe & smörgås
Varmt välkomna!

Hundutställning i Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställning för Finskspets och Norrbottenspets i Bredbyn

20 februari 2010

Plats : Tjärnstugan i Bredbyn
Bedömningen börjar kl. 10.00
Domare: Arild Berget
Upplysningar och anmälan:
Susann Olsson Fredagsvägen 3, 894 30 Själevad, Tel. 0660-378286
Anmälan tillhanda senast 14/2 –2010
Anmälnings avgift : Valpklass gratis , övriga klasser 250 kr
Betalas på lokalklubbens postgironr. 4400449-7
Servering i Tjärnstugan! Välkommna önskar SSF Ångermanland
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Juktanprovet

22-23 augusti SSF Lappmarken
För tredje året i rad arrangerades Juktanprovet i
Sorsele. Juktanprovet arrangeras av lokalklubben Västerbottens Lappmark tillsammans med
Naturupplevelser i Lappland med Tomas Renström
i spetsen. Smilakojan används som förläggning
och provområdena finns i huvudsak på marker
som Naturupplevelser i Lappland arrenderar. 7
hundar kom till start på lördagen och 8 hundar
kom till start på söndagen. På söndagen kom en
långväga hund till start Skarnäbbens Sippa, ägare
Grete Waltoft från Lilleström i Norge.
Regn och blåst...
När ekipagen gav sig ut på lördagsmorgonen var det
regn och blåst, vilket tillsammans med vetskapen
om svag föryngring av skogsfågel i trakterna kring
Sorsele och Storuman sänkte förhoppningarna om
goda resultat. När proven redovisades på lördagskvällen visade det sig att det överlag var lite fågel
på provytorna, samt att de fåglar som hundarna hittade var svåra att ha att göra med.
En hund Sörlidbäckens Chili, ägare Göran
Hellström förvaltade sina finnande möjligheter
till 100 %. 3 finnandemöjligheter, 3 finnanden, 3
primärskall, 3 förnyade skall samt fullt i kvarhållande av fågel. Totalt stannade Chili på 88 poäng
och med det provet visade det sig att tiken kvalade
in till skallkungen. Hur det gick på skallkungen för
Chili och Göran berättas på annan plats i tidningen.

Brakmiddag i Smilakojan

Lördagens resultat 7 starter
1. Sörlidbäckens Chili............... 88p
2. Sörlidbäckens Doris.............. 63p
3. Mirro.................................... 61p
4. Olbons shakira...................... 52p
Lördagskvällen förflöt med en god middag med
trevlig stämning tillagad av Tomas Renström. Efter
mat ägnades tiden till själavård och djupa filosofiska
samtal i den vedeldade bastun...
Mer regn...
Regnet hade tilltagit under natten och förutsättningarna för söndagens prov hade blivit ännu sämre
än på lördagen. När proven redovisades på söndagseftermiddagen kunde det konstateras att det för
förmiddagshundarna varit extremt svårt i regnet.
Regnet upphörde mitt på dagen och det visade sig
också att eftermiddagshundarna generellt hade bättre resultat. Återigen var Sörlidbäckens Chili i topp
på 73 poäng och ett andrapris.
Söndagens resultat 8 starter
1. Sörlidbäckens Chili............... 73p
2. Överstjuktans Chessie........... 55p
3. Olbons Shakira...................... 46p
4. Sörlidbäckens Doris.............. 45p
Vi vill tacka domarna som ställde upp och dömde under helgen samt Tomas Renström Naturupplevelser
i Lappland som arrangör av provet.
Provledarna Peter Persson & Peter Jonsson

Peter Jonsson delar ut pris till Tony Fredriksson med Doris
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Björnbergsprovet

Bessan, äg, A Brismo, som fick 77 poäng och ett
första pris. Detta skulle visa sig räcka till den slutliga
segern på detta jaktprov. Den hund som vann detta
jaktprov var hemmahörande i norrlands kust och
inland, grattis till dom.
På fredag kväll hade vi en genomgång för några av
de nya och även för de som har startat förut, vad
jaktprov går ut på. Och en snabb genomgång av hur
träskällarjakt fungera och hur provreglerna fungerar. Alltså kort info i allmänhet. Detta uppskattades
mycket av alla närvarande och en viss diskussion
följdes av denna genomgång.
Lördag, svaga vindar, på morgon var det ca tretton grader och på eftermiddagen var upp mot tjugograder om inte mer och mycket torrt i markerna.
Av nio starter så lyckades ingen gå till pris. Fågel
tillgången under dessa dagar var i snitt tvåfåglar per
prov, med dessa förut sättningar så uteblir resultaten
för dom flesta hundarna. Resultat se nedan.
Stillheten efter kollegiet på lördags afton känns bra.
Kvarvarande provledare och några domare ser inte
skymten av några jaktprovs hundägare. Alla har åkt
hem till sitt. Ett stort jaktprov är avslutat, städning
och stängning av vårat högkvarter avslutas. Ett tack
till alla Vvo,n för lån av jaktprovsmarker och tack till
provledarna och deras medhjälpande domare, utan
dessa blev det inte några prov hur många än det må
vara som startar. Även vi får åka hem i mörker till
någon som väntar vår hemkomst.
Lars Bäcklund

18-19 sept 2009

Kliver ur bilen, tidig eftermiddag, tar med mig pärmen för kvällens lottning till detta jaktprov. Går in
i Björnbergets slakthus som ännu en gång är vårt
högkvarter. Möts av några provsugna glada medmänniskor. Tar packningen upp till Björnberget
där själva förläggningen är.
Det är torsdag kväll lottningen genom föres i slakthuset. Ute blåser det ganska hård vind, oroliga tankar väcks, skall det blåsa i morgon också. Till detta
prov kom det elva hundar, fördelade på fyra nobbsar
och sju finn spetsar. Det fina med provet är att det
var nästan lika många omeriterade som meriterade
hundar. Sammanlagt blev det sjutton starter.
Något som ställde till det lite för oss till detta prov
var att vargtillgången i jaktprovsområdena hade tilltagit. Så vi fick ta fram en hel del nya provområden
i sista minuten. Efter att ha kollat med närliggande
Vvo,n, för att låna deras jaktmarker till jaktprovsområdena, så ordnade det sig till sist.
Fredag förmiddag, svaga till måttliga vindar, torrt i
markerna och tolv grader. Eftermiddag vindstilla och
upp mot arton grader. Inte dom bästa förutsättningar för bra jaktprovsresultat. Men det skulle visa sig
vara helt fel. Av åtta starter så gick fyra hundar till
pris, varav ett första pris och ett högt andra pris.
Dagens segrare blev norrbottenspetsen Stenslands

Björnbergsprovet

Jaktprovsresultaten 18- 19 sept Björnberget
		
Fredag
Lördag
Hund
Ägare
Poäng
Pris
Poäng
Stenslands Bessan
(N)
Anders Brismo
77
1
28
Bietarbaktes Nelli
(F)
Björne Hagström
70
2
48
Hemsjöbäckens Tanja (N)
Tommy Lannemar
57
3
31
Odensalaskogens Morris(N)
Lars Anderson
51
3 		
Röjbackens Tessa
(F)
Jan Magnusson
47
0
48
Sennev`s Tess
(F)
Olle Wiklund 			
45
Röjbackens Käck
(F)
Olle Ladänges
43
0
42
Teddi
(N)
Mats Ottenhall
38
0
42
Tallens Taina
(F)
Börje Neva-Juoni 			
24
Våtsjöbäckens Isa
(F)
Börje Svensson
8
0		
Röjbackens Cassiopeija(F)
Gunnar Thunander 			
Abr.
Fm = Finnandemöjligheter
(F) = Finn spets
(N) = Norbottenspets
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Pris
0
0
0
0
0
0
0
0

Tansen provet

Innan detta prov så fick vi reda på att en stövare
hade sargats av en varg där vi skulle ha våra provrutor. Ändring, nu skulle nya provrutor tas fram på
mycket kort tid. Detta tar både tid och planering.
Proven genomfördes utan någon konfrontation med
varg. Men ett av proven hade kunnat slutat med förskräckelse. Däcktjut och en hund som skäller till.
Bilföraren trodde att hunden var oskadd. Som sedan
visade sig vara helt rätt.
Det jaktprovspris som jag instiftade i fjol,
”FÄBODPROVET I TANSEN” som skall utdelas
efter tre år till hund med bästa resultat. Årets segrare
Molly kommer att få en del pokal i denna tävling.
Ännu är inte tävlingen avgjord.

4 sept 2009

Ett vardags prov är lagt till handlingarna. Något från
detta prov. Torsdag kväll, lottningen genomfördes
till smattrande hällregn på ett korrugerat plåttak.
Efter lottningen åt vi en delikat måltid tillsammans,
som även räckte till fredagens lunch, alla ville tacka
undertecknas hustru för dessa måltider.
Till detta prov kom det sex hundar, fyra nobbsar
och två finn spetsar, total alltså sex starter.
Fredag förmiddag, tre prov i hällregn, en nobbs
med bästa resultat- Tanja 52 p och ett tredje pris.
Fredag eftermiddag, tre prov i samma hällregn, nu
en finn spets med bästa resultat – Molly 56 p och
ett tredje pris. Dagstemperaturen var tolv grader.
Under dagen kom det 23 mm regn. Några Domar
kommentarer: ”det var så blött i markerna så att
man skulle ha haft simfötter och tror ni att detta
jaktprov går ut på att jaga simänder”. (är hundarna
simkunniga så varför inte jaga det som erbjuds).
Fuktiga förutsättningar gav ändock två tredje pris.
Den genomsnittliga fågeltillgången, finnandemöjligheter, på dessa sex prov blev 1,3 fåglar/prov.
Hund
Molly
(F)
Hemsjöbäckens Tanja (N)
Odensalaskogens Morris (N
Raskflons Ronja
(N)
Byrisskogens Zelda
(N)
Spetsgårdens Riiki
(F)

Trots allt detta regnande så var stämningen god när
kollegiet genomfördes. Detta är ett vardagsprov
med vad allt detta innebär. Det finns ännu provledare och domare som kan ställa upp en vardag,
heder till dessa. Som ansvarig så lämnar man skutan
sist av alla sent en regnig fredags kväll. Resultat se
nedan .
Lars Bäcklund

Ägare
Hans Johansson
Tommy Lannemar
Lars Andersson
Jonas Nederberg
Anders Hedlund
Börje Neva- Juoni

Poäng
56
52
40
17
17
6

Pris
3
3
0
0
0
0

SSF/Västerbottens kustland inbjuder till

Utställning i Robertsfors
för finsk spets och norrbottenspets

Söndagen 31 januari 2010 i Robertsfors
Plats: Åströms markentreprenad
Domare: Staffan Forslund
Tid: Besiktning kl. 08.00-09.00 Bedömning kl. 09.00
Valpklass 50:-, Övriga klasser 250:Anmälan kan betalas på plats eller skickas in på postgiro nr 34 65 36-6
Anmälan: Skriftlig skall vara oss tillhanda 2010-01-18
Skickas till:
Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. 0964-109 87 eller 070-304 76 34
Välkommna!
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Gösjön

Fördelningsprocenten blir att sextio procent av hundarna gått till pris. En finn spets i topp tätt följt av
två nobbsar.

En skylt (SSF) nedslages vid riksvägskanten som visar
vart årets första jaktprov är på gång. Det är torsdag
kväll, fint väder, hyfsat varmt och lottdragning. På
en huggkubbe klyvs årets nyfällda björkved. Vresig
,sur, men ger fin glöd till slut. Alla undrar hur årets
fågelkullar har klarat sig. Förvåren var kall och våt.
Vid kläckning var det åter vått och kallt.

Frågan var, har det blivit någon föryngring av
fågelkullar eller har skogsbolagens kala ytor
så kallade föryngringsytor tagit överhanden? Nu när
provet var över så fick vi en fingervisning på hur det
förhöll sig med kullarna. Några kullar fanns och så
även dessa kal ytor. Men något annat oroväckande
har vi hört:” Vi har alltid fått höra att vargen tar
älgar. Nu har det även ryktas att vargens vår och försommar föda består av gråfågel ägg och deras kycklingar. Ett till synes delikat inslag i deras meny.” Men
var inte orolig, i matboa finnes det alltid Falukörv.

21- 22 augusti 2009

Till årets prov kom det fyra hundar till start. Det var
två finn spetsar och två nobbsar. Totalt blev det fem
starter. Fredag förmiddag var det måttlig vind och
fuktigt, på eftermiddagen var det ihållande regn.
Förmiddagsproven gav två tredje pris, eftermiddagsprovet genomfördes i regn och gick mindre bra, var
det regnet som orsakade ett mindre bara resultat.
Lördags provet gav ett tredje pris och ett mindre
bra resultat. Av fem starter blev det tre tredjepris.

En tacksamhetens tanke och eloge till provledarna
G Thunander , L Bäcklund och domarna
T Lannemar , L Andersson som kan ställa upp under en vardag och döma jaktprov. Men utan hundägarnas anmälningar så blev det inga prov.
Resultat se nedan.
Lars Bäcklund

Fredag 21 aug
Hund
Raskflons Ronja
(N)
Hemsjöbäckens Tanja (N)
Spetsgårdens Riiki
(F)

Ägare
Jonas Nederberg
Tommy Lannemar
Börje Neva- Juoni

Poäng
51
50
4

Pris
3
3
0

Lördag 22 aug
Hund
Röjbackens Cita
Spetsgårdens Riiki

Ägare
B o J-O Karlsson
Börje Neva- Juoni

Poäng
53
17

pris
3
0

(F)
(F)

Årsmöte
SSF Västerbottens kustland
Lördag den 30 januari 2010, kl.15.00 i Robertsfors.
Plats: Golfrestaurangen
Efter årsmötet hålls supé och vi underhålls av Östen Hedman med sång
och musik, historier, lotterier, prisutdelning
Supé med efterrätt 160kr/person, Övernattning 175kr/person
Övernattning bokas på tel 0934-555 15
Anmälan till supén: 0934-109 87 el. 070-304 76 34
Motioner till årsmötet skickas senast 15 januari 2010 till:
Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar
Välkomna!

OBS! Hundutställningen på söndag! Styrelsen
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Rapport
från Mellansverige

Sensmoralen i detta måste vara, åk inte till södra
Sverige innan en ”Skallkungsfinal”.
Lika glada för att Björn och Acko fick åka till
Storuman, lika mycket lider vi med Henrik Björk
och hans Zäta som på ett snöpligt sätt, i allra sista
stund blev av med sin plats i Skallkungen. En feltolkning av reglerna från de arrangerande, gjorde
att den ursprungliga uttagningen reviderades i sista
stund. Man får ändå lov att säga att det var bra att
det uppdagades så att inga felaktigheter kunde uppstå.
Då Henrik och Zäta står på första trappsteget i sina
karriärer är jag säker på att det kommer att bli deras
tur inom en ganska snar framtid.
Med Limablodet rusande i ådrorna har Henrik
säkert redan tittat Zäta djupt i ögonen, knutit
näven i byxfickan och sagt, snart, snart ska dom få
se på f…

Ja, så var det då dags igen att inse att den här
jaktsäsongen snart är till ända. De flesta av våra
utlysta jaktprov är avverkade och det återstår endast ett par skarprov framåt vårkanten.
Även om det lokalt finns stora variationer i fågeltillgången så måste man dra slutsatsen att fågelstammarna i vårat område ändå klarat sig hyfsat, trots
allt regnande på försommaren. Inte minst vittnar
resultaten från årets jaktprov om det, då en avsevärd
förbättring av resultaten kan ses gentemot fjolåret.
Nu får vi bara hoppas att vi är i ett bra läge inför
nästa års föryngring och att fågelstammen ytterligare kan stärkas. Det känns som om det efter flera år
av skral fågeltillgång, borde vara vår tur att kunna
få glädjas åt fågelrika marker igen. Mycket ska klaffa
innan dess, det vet vi och saker som snö, sork, insekter och väder å vind rår vi inte på, men man kan
ju alltid hoppas.

Nordiska Mästerskapet som i år hölls i Backe blev
inte vad vi Svenskar hoppats på då vi inte kunde
försvara titeln från i fjol och fick se oss slagna av
både Norge och Finland. Norges lag var de mest
lyckosamma och sopade banan med de övriga
konkurrenterna. Vår egen Busjögläntans Dixie
och Per Persson som gjort så bra ifrån sig vid tidigare tävlingar hade kvalat in från föregående års
Skallkungsfinal. Nu fick den duon ett par tunga dagar, då man i stort sett fick gå fågeltomt hela provet.
Ömsom vin ömsom vatten är ju en gångbar klyscha
när det är fråga om jakt och jaktprov, så det är bara
att glömma och komma igen. Det är ändå hedersamt att kunna ta en plats i dessa fina salonger och
en sak är nog säker, det är nog inte sista gången
som vi hör talas om radarparet från Lima, Per och
Dixie!

Till årets Skallkungstävling, blev efter en del palaver i uttagningarna, till sist en gammal trotjänare
kvalificerad. Vi var nog många som gladdes åt att
det var Björn Sinders och Vassåsens Acko från Orsa
som till sist drog det längsta strået och fick åka till
Storuman.
En lite konstig uppladdning för husse och hund
som befann sig i södra Sverige när de nåddes av
beskedet att han borde ha åkt åt motsatt håll för att
vara med i ”Skallkungen”.
Acko som de senaste åren varit en jämn och mycket
duktig hund verkar i år ha blommat ut till en riktig
kanon, som just nu står på toppen på sin karriär.
Efter första dagens tävling låg ekipaget på den främsta halvan av startfältet. Oturligt nog blev andra dagens ruta en nitlott då det visade sig svårt att hitta
någon fågel där.
En bidragande orsak var kanske också de sjukdomstendenser som redan efter dag ett började visa sig
hos Acko.
Efter hemkomsten konstaterades infektion som
krävt mycket pillerätande och även lett till att han
varit i konvalescens under större delen av senhösten.
Äventyret slutade med att den hedrande 7:de placeringen efter dag ett, behölls också efter andra dagens summering av resultaten.

Rörliga jaktprov för en allt mer sinande tillvaro i
vår verksamhet. Hittills är det inte mer än två prov
gångna i höst och vi får hoppas att de siffrorna blir
åtskilligt förbättrade innan säsongen är över. Vi bör
nog ta oss en funderare på om den utvecklingen
verkligen var vad vi hade hoppats på. Ett stigande
antal utlysta prov har vi skapat, men till vad? Någon
nämnbar numerär förbättring av antalet startande
på jaktprov kan man inte se. Det är snarare så att
man bara bytt plats från fler utlysta starter till mindre rörliga starter. Det är i mitt tycke inte mycket
värt. Möjligheten att få fler meriterade hundar
borde vara större om fler rörliga prov gicks istället.
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Där har man helt andra förutsättningar, som kända
marker, val av provdag osv.
Med det stora antal utlysta prov som vi i dag har,
är risken att den som är domare i stort sett blir uppbunden hela hösten och den egna jakten blir så
pass inskränkt att man kanske tröttnar ur. Ett scenario som skulle vara förödande och vi får hoppas
att det inte besannas.
Kan vi på något vis styra över hundägare till att gå
fler rörliga prov? Eller är det bra som det är? Vi bör i
alla fall få igång en diskussion om ämnet!

är väl så det är i den frågan, vi får helt enkelt skaffa
oss fler plåster. Ett av de plåster som jag tänker på
är, hundpejl och användandet av den. Hoppas fler
tänker i dom banorna och gör användandet möjligt
i vår verksamhet.
På sedvanligt maner kommer årsmötet att hållas i
Moraparkens lokaler lördagen den 6 februari 2010.
Motioner skall vara inlämnade till sekreteraren senast 31/12 2009.
Lika sedvanligt kommer den årliga Morautställningen
att äga rum ute på parkeringsområdet söndagen
den 7 februari, se separata annonser i detta nr. av
Ståndskall.
Fortsatt trevlig höst/vinter och God Jul på er!

På vår hemsida: www.ssf-mellansverige.se hittar du
provresultat plus en hel del annat.
Ett uttjatat ämne kanske, men vi får inte glömma
vargen. Att nu myndigheterna fått upp ögonen för
att införa licensjakt, är nog bra men det hjälper
knappast mer än som ett litet plåster på såret. Det

Ronney Skoog

Årsmöte SSF Mellansverige
SSF Mellansverige håller årsmöte på Moraparken i Mora

Lördag den 6 februari 2010 kl. 15.00

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2009.
Direkttelefon till Moraparken, telefon 0250-276 00
Kom ihåg utställningen söndagen den 7 februari
Välkomna!

Hundutställning i Mora
SSF Mellansverige anordnar utställning för finskspets och norrbottenspets.

Söndag 7 februari 2010 vid Moraparken i Mora.
Id och vacc. Kontroll. Kl. 09,00 Bedömning: Kl. 10.00
Domare: Mats Jonsson
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas /skickas till:
Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung. Telefon 0280- 718 96 (kvällstid).
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges
Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.
De norrmän som skickar in anmälan till denna utställning, som har norskregistrerade
hundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 27 januari, 2010.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!
Välkommen till Mora! SSF Mellansverige
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Årsmöte

SSF/ÖVRE NORRBOTTEN
Söndagen den 24 januari 2010 kl. 15.00
Lokal: Vaikijaure gården, Vaikijaure (vägen mot Kvikkjokk)
Ärenden: Enligt stadgarna och prisutdelningar.
Motioner skickas senast 12 januari till:
Stefan Stålnacke, Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi.
e-post: stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Styrelsen Välkomna !

HUNDUTSTÄLLNING I JOKKMOKK
SSF/ÖVRE NORRBOTTEN anordnar utställning
för finsk spets och norrbottensspets i JOKKMOKK.

Lördagen den 6 februari 2010 under Jokkmokks marknad
Utställningsplats: Ridhuset
Domare: Stig Brännvall
Veterinärbesiktning: kl. 09.00 Bedömning: kl. 10.00
Anmälan: Senast Måndag den 25 januari till:
Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden tfn. 0910-580520
Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 mån 0 kr, Övriga klasser 250 kr.
Inbetalning via bankgiro 5937- 0841 eller på plats.
Servering! Välkomna till JOKKMOKK !
SSF Nedre Norrbotten inbjuder till:

Domarutbildning

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Intresseanmälan göres till:

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

Avelsråd

Finsk spets

Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-100 44
Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, Tel. 0691-663220

Norrbottenspets

Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby
Tel. 0954-146 24
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina
Tel. 0940-557 54, 070-688 45 53
Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33
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Årsmöte Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 13 februari klockan 13.00.
Plats: Församlingsgården i Storuman
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 13 januari.
Om intresse finns har vi en gemensam fest efter årsmötet till självkostnadspris.
Går ut och äter middag + samlas på kvällen för att prata hundar och jakt med god dryck.
Boende på hotellets annex görs till Hotell Toppen tel. 0951-777 00

Välkomna!

Årsmöte 2010 Norrbottens Kust och Inland
SSF/NKI håller årsmöte

Lördag 30/1 2010 kl 15.00 i Stabens lokaler,
Furuhedsvägen Öst 3, Kalix (mitt emot Furuhedsskolan).
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara styrelsens
sekreterare tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Välkomna!

Information om
epilepsi bland norrbottenspets

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

Blankett för sjukdomsanmälan
Fyll i blanketten för sjukdomsanmälan som avser norrbottenspets med epilepsiliknande anfall.
Ungefär 40st hundar har genom tiderna rapporterats
in av ägare eller uppfödare antingen muntligt eller
skriftligt. Vi vill nu påpeka att det är av stor vikt att
samtliga hundar blir skriftligt inrapporterade. Detta
gäller naturligtvis även hundar som inte tidigare är
kända. Vi är intresserade av alla hundar så det har
ingen betydelse om hunden i fråga är avliden sedan
många år tillbaka.
Blanketten går att ladda hem från hemsidan:

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

www.tradskallare.se

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

Information om
epilepsi bland norrbottenspets

Bengt Wahlin
090-77 09 29 / 070- 585 56 55
bassbengt@yahoo.se
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Jaktprov

Bästa resultatet på lördag hade Anders Brismos
duktiga nobstik Stenslands Bessan, 68p med bl.a.
ett utmärkt finnande i träd under rådande förhållanden. Det förmodade förnyade skallet blev dock
inte tillräckligt långt för att hinna konstatera
markering.
På söndag var det fs Peijakaan Hiski, ägare Matti
Rimpisalo som med bra fågelbehandling jobbade
ihop 65p på två gamla orrtuppar.

Norrbottens kust och inland
Klubbmästerskap NKI 2009
NKI:s sista utlysta prov för säsongen och tillika
klubbmästerskap, blev tyvärr inställt pga ymnigt
snöfall dagarna innan provet. Fast de markansvariga
hade många provrutor att välja på så blev i stort sett
alla oåtkomliga för jaktprov.
Det känns tråkigt att behöva ställa in vårt
klubbmästerskap pga snö, trots att det låg ganska
tidigt på säsongen. Att vi dessutom hade många
hundägare som ville prova sina hundar gjorde inte
saken bättre, men det är tyvärr inget man kan råda
över.

NKI vill tacka Mikkelkölens jaktlag för upplåtande
av fina provmarker och bra boende. Tack också till
Jesper Karlsson för arrangemanget och till Magnus
och Jesper som förberedde den gemensamma trevliga middagen.
Provledare Anders Morin

Rörliga prov
När detta skrivs i början på november har det endast
gjorts fyra starter på rörliga prov i klubben. Av dessa
hundar har alla gått till pris och där Njavvedalens
Lava, ägare Magnus Björk, Råneå gjort ett riktigt
bra prov på 78 poäng.
Inför årets säsong gjorde klubben en del förändringar med de rörliga proven där bla hundens första
start är gratis. Sedan sänkte vi även priset på efterföljande starter för att om möjligt stimulera till att
fler ska prova sina hundar på rörliga prov. Fördelen
är uppenbar där du som hundägare kan, i samråd
med provledare och domare, välja en provdag och
plats som passar optimalt för dig. Saknar Du lämpliga marker, ta kontakt med provledaren så kanske
vi kan hjälpa dig med detta. Till nästa säsong hoppas vi att fler tar chansen och utnyttjar denna möjlighet.
Väl mött på rörliga prov framöver!

22/8
Stenslands Bessan ..................68p
Peijakaan Hiski ......................64p
Domarboskogens Tiger ..........52p
Njavvedalens Nasti.................51p
Njavvedalens Vilya .................48p
Emmy ....................................7p
Pohjanukon Toivo ..................6p
23/8
Peijakaan Hiski ......................65p
Domarboskogens Tiger ..........55p
Njavvedalens Nasti.................38p
Pohjanukon Toivo ..................29p
Njavvedalens Vilya .................7p
Stenslands Bessan ...................5p

Anders Larsson, sekreterare NKI
Jaktprov 22-23/8
Årets första jaktprov ägde rum på delvis nya provmarker i Råneå älvdal. Förläggning var en jaktstuga
vid Rörån.
Uppemot 20 graders värme och måttlig vind gjorde
inte uppgiften lätt för hundarna som var sju till antalet på lördag. På söndag var det sex hundar till
start. Att vittringsförhållandet inte var det bästa
kunde man se när erfarna hundar passerade tryckande fåglar på några meters avstånd. Därför är det
inte heller lätt att uttala sig om fågeltillgången. Det
var i alla fall varierande rapporter från provgrupperna.
0

29-30/8 i Råneå/Överkalix
Årets andra provhelg kännetecknades av väldigt dåligt väder med regn och blåst. På lördagen
startade endast två hundar. Rönnbackens Stepp och
Njavvedalens Nasti, och båda hade av förklarliga
skäl svårt att hitta fågel under de förhållanden som
rådde.
Under söndagen hade det värsta regnet lagt sig och
förhållandena blev något bättre. Fyra hundar kom
till start och av dessa gick två till pris. Pohjanukon
Toivo fick på en fågel ihop 60 poäng och ett tredje
pris och Rönnbackens Stepp fick med 5 fåglar och
4 primärskall ihop precis till ett förstapris på 75
poäng!

Med detta resultat kvalade hunden även in som
NKI:s representant till 2009 års skallkungfinal.
Lördag
Hund
Rönnbackens Stepp
Njavvedalens Nasti

Poäng
9
Avbrutet

Söndag
Hund
Rönnbackens Stepp
Pohjanukon Toivo
Peijakkaan Hiski
Njavvedalens Nasti

Poäng
75
60
45
7
Anders Larsson, provledare

Hundutställning SSF Sydsverige
HUNDUTSTÄLLNING I HÖGFORS
Mellan Grängesberg och Kopparberg. Skyltat från riksvägen i Högfors.
SSF-Sydsverige inbjuder till hundutställning för Finsk Spets och Norrbottenspets.

Lördagen den 13:e februari 2010 klockan 11.00
Domare: Britt Marie Nordquist.
Anmälan skickas till: Carin Simonsson Klädesvägen 22. 168 76 Bromma
Alt. carin.simonsson@telia.com senast 1:a februari.
Upplysningar tel.070-330 90 39.
Anmälningsavgiften 100 kr för valp och veteranklass och 250 kr för övriga klasser inbetalas på
PG 91 53 14-9 samtidigt med anmälan.

ÅRSMÖTE

SSF-SYD har årsmöte
direkt efter hundutställningen tidigast 13.00

Nina i skogen
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Välbehövlig vila
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Riksårsmötet 2010
i Storuman

Lördagen den 10 april kl. 13.00 på Hotell Toppen, Storuman
Rum och supé bokas på Hotell Toppen tel. Tel +46(0)951-777 00
e-post: info@hotelltoppen.se
Uppge SSF och vilken Lokalklubb ni tillhör vid bokning.
Upplysningar:
Göran Hellström tfn. 070-328 05 43
Vill ni ha hund på rummet, kolla vid bokningen!
Välkommen önskar SSF Lappmarken!

UTSTÄLLNING I ÅSELE

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets
s
t
e

OBS! nd
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Jägare utlottas
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SÖNDAGEN DEN 28 MARS
Plats: Ishallen.
Domare: Tomas Eriksson

ID-vaccinations kontroll kl 09.00-10.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00
Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Johansson, Bagaregatan 16, 910 60 Åsele 070-366 44 79.
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 18 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
POSTGIRO nr 485 676-1
Valpklass 50:- övriga klasser 300:-. Servering finns i isladans värmestuga.
Besök gärna Åsele Vintermarknad samt lydnadstävlingen på fredagskvällen
Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.

Välkomna!

Årsmöte SSF Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte

23 januari 2010
Tid och plats: kl.13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast den 10 januari!
Välkomna!

Nästa manusstopp i Ståndskall 10 februari
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Jaktprov Medelpad 2010
Ordinarie prov.

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

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

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

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

Jaktprov SSF-SYD 2010
SAXDALEN: 27-30/3-2010 Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240 31112 styggberget@hotmail.com
Rörliga prov
Anmälningsmottagare:
Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-31112, styggberget@hotmail.com
300 kr inklusive reseersättning för domare betalas på plats.
Första start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift.

Provledarrapport ÖN

provresultat blev 64 poäng och ett 3:e pris.
Söndagens provfåglar var ännu oroligare. Tiken
startade skallgivningar på långa avstånd men innan pg hann fram, så slutade de och skallen blev
ej konstaterade. På dessa skallgivningar förstod man
att tiken gjorde långa förföljanden, då skall sedan
hördes flera hundra meter bort. Det var stolpe ut
hela tiden och poängen slutade på 45 poäng.

24-25 oktober 2009

Dagarna innan jp – helgen så damp det ner flera
veterinärintyg från besvikna hundägare som nu tvingades dra sig ur. Kvar blev nu endast en hund
nämligen nobstiken Pohjanukon Riitu, ägare P-O
Lindroth.
Domarens kommentar efter lördagens provomgång
lät följande: En energisk tik som arbetar bra och
målmedvetet men hade jobbigt med oroliga fåglar
som inte ville sitta. Här kan nämnas att en höna
som hon skällde, bara flög iväg efter 7.33 minuter
och när hon gör ett klockrent finnande i träd inför pg så sitter hönan bara 50 sekunder. Lördagens

Provledare
Rainer Lyngmark Kent Renlund
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Hamiltonplacketten
Hamiltonplaketten
delas
ut
i
samband
med
SKKs
kennelfullmäktige:
Enligt statuterna för Svenska Kennelklubbens
Hamiltonplakett “kan plaketten tilldelas den som
genom framgångsrikt arbete gagnat hundafveln
och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.
För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska
mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10
år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara
både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten
på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov.
Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person
som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för
hundaveln. Verksamheten får inte strida mot SKKs
grundregler, inte heller får uppfödningen/ avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram
för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons
hundhållning i stort beaktas. Avliden person kan
inte nomineras som mottagare av plaketten.
Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten
har lämnats till SKK av läns- eller specialklubb
eller
avtalsansluten
rasklubb.
Den arbetsgrupp inom SKK som föreslår pristagare
till CS lämnar ingen motivering till varför man får
eller inte får motta plaketten. Det är en policy som
Svenska Kennelklubben fastställt sedan länge. De
personer som blir tilldelade plaketten får ett brev
direkt hem i brevlådan. Övriga får ta del av beslutet
genom CS protokoll

Copyright Fotograf Åsa Lindholm
Boris Sandström, Kolåsens Kennel

Tre av hans tikar har av SKK tilldelats
Bruksavelspris:
SUCH SJCH Kolåsens Teeri S43245/81
den 20/10 1997.
SUCH SJCH Torpbackens Aita S32228/84
den 4/9 1998.
SUCH SJCH Essi SF12469/86
den 4/9 1998.
Det som varit kännetecknande för denna uppfödning är att det varit sunda och friska hundar med en
mycket stabil mentalitet.
Han har även under alla år haft ett mycket gott
förhållande till sina valpköpare.
Med andra ord en seriös uppfödare som vi anser
fyller kraven för en Hamiltonplakett.

SSF:s riksstyrelse beslutade 2008-04-04 att föreslå
Kolåsens kennel, ägare Boris Sandström som kandidat till Hamiltonplacketten med följande motivering:
Boris Sandström startade sin hunduppfödning på
den Finska Spetsen med sin första kull 1981.
Denna hunduppfödning under kennelnamnet
Kolåsen har resulterat i till dags dato 52 meriterade
avkommor.
Av dessa 52 har 14 st erövrat SUCH och 9 st SJCH.
Där ingår då 5 st dubbelchampions.
Vidare har Boris Sandström, Kolåsens Kennel av
SKK tilldelats Bruksuppfödarpris vid tre tillfällen,
20/10 1997, 20/2 2003 samt 15/3 2005.

Kolåsens kennel, ägare Boris Sandström, blev
vid SKK:s kennelfullmäktiges bankett, under
högtidliga former, den 30 Maj 2009 tilldelad
Hamiltonplacketten för sin uppfödning av Finsk
Spets.
SSF vill härmed framföra sina varma gratulationer
till Kolåsens kennel och Boris Sandström för att ha
tilldelats SKK:s Hamiltonplackett.

Kolåsens Kennel

SSF:s riksstyrelse e.u. Lennart Jönsson

Hamiltonplacketten
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Jag ser då i ögonvrån något mörkt bakom några
granar. Upp med bössan och med målet i kikaren
glider jag fram en meter varpå hela Björnen visar
sig i sida. PANG! Björnen kastar rakt ifrån oss och
Frode rusar efter! Vi sitter sedan på helspänn med
våra fågelbössor ifall björnen skulle komma tillbaka.
Jag har en slug i bössan, Carsten har 5.56mm och
hagel...
20 min senare kommer Frode tillbaka och vi kan
försiktigt börja kolla skottplats och blodspår. Honan
på 101kg hade trots genomgående lungskott gått
200m! Björnbiffen smakar utsökt!!!

Spänningshöjande
fågeljakt!
Klockan var strax före 07.00, 29/8-09 och daggen
blänkte härligt i ljungen norr om Våmhus, Dalarna.
På premiären hade jag på samma plats skjutit 2
tuppar och sett bra med fågel så förväntningarna
var höga. Inte minst hos min medföljande kollega
Carsten som nyss tagit Jägarexamen och nu skulle
ut på sin första jakt.
Finnspetsen Frode (S46529/2006) sköt som vanligt
iväg som en kanonkula när kopplet ströks av. Efter
2 tomma sökrundor var vi nästan uppe på åsen då
det plötsligt dundrade till i mossan. Jag berättade
för Carsten att vi sannolikt stött en älg. Sekunden
senare kommer Frode tillbaka från en sökrunda, går
förbi oss och börjar sedan skälla hetskt rakt framåt.
Han tittar tillbaka på oss, avanserar sedan 30m och
fortsätter skälla rakt ut i luften. Detta är inte helt
normalt! är min första tanke, troligen är det varg
eller björn eftersom Frode tydligt visar att han vill
ha assistans. Jag bryter snabbt kombin och byter till
halvmantel och slug. Vi följer efter och då får Frode
stärkt självförtroende och går ifrån oss. 150m längre
fram blir det ett taktfast ståndskall. Det är relativt
tätt och vi smyger fort av rädsla för vargattack. När
vi är mindre än 100m bort går det loss men nytt
ståndskall etableras ytterliggare 150m bort. När
vi har 80m kvar ser jag Frode i en liten myrkant.
Ståndskallet ekar tätt men han ser ut att skälla något
åt sidan. Vi smyger nu försiktigt och när Frode ser
oss avanserar han ytterliggare 15m snett mot oss.

Frode med stolt husse!

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 6 Februari 2010 kl. 18.00
på Hotell Älgen Östersund.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning
Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit SUCH och/eller SJCH anmäl detta till
Stefan Olofsson, tel. 0640-30266, 070-3355002 eller o.stefan@telia.com senast 12 januari.
Dagordning, verksamhetsberättelse och regler vandringspriser kommer att finnas på
www.tradskallare.se -Lokalklubbar-Jämtland/Härjedalen - Klubbinformation-Vandringspriser.
Anspråk på vandringspriser, motioner och anmälan till middag
skall vara sekreteraren tillhanda senast 12 januari.
Anmälan till Ewy Carlsson, tel. 0684-303 46, 073-042 45 50 eller ewycarlsson@spray.se
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
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Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun
Ansökan om licensjakt på varg i Siljansringen.
Jaktvårdskretsarna i Mora norra, Orsa och Rättvik ansöker om omedelbar licensjakt på samtliga vargar i
reviret Siljansringen.
Motiv för ansökan:
• Riksdagen har nyligen antagit den s.k. ”Rovdjurspropositionen” vilken stipulerar bl.a. en ”frysning”
av antalet vargar i landet till 210 individer. Då antalet individer i mars 2009 ansågs vara ca 230 st. bör
det antal vargar som skall elimineras för att åstadkomma denna frysningsnivå omfatta minst 2009 års
föryngring.• Rovdjurspropositionen anger att en möjlig jakttid kan vara 1 dec - 31 jan och att det bör
vara Naturvårdsverkets uppgift att närmare ange tidsperioder för licensjakt på varg.
• Det etablerade Furudalsreviret, som etablerades och erkändes i slutet av 1980-talet, har sannolikt delats
upp i reviren i Siljansringen, Amungen, Voxna, Tenskog och Långsjön. Reviret Siljansringen delas av
Rättvik, Mora och Orsa kommuner. Mora och Orsa berörs även av reviren Våmådalen och Vassjön och
i viss mån av Görsjön. Rättvik berörs även av reviren Voxna och LångsjönAv dessa vargrevir väljer vi att
ansöka om licensjakt på samtliga vargar i Siljansringen.
• Motiven för val av reviret ”Siljansringen”
1. Reviret berör alla tre kommunerna,
2.Revirets utbredning sammanfaller med ett frivilligt älgskötselområde för de tre jaktvårdskretsarna
3.Området har en älgstam som decimerats så kraftigt av vargreviret att sannolikheten för att det finns
en jaktbar älgstam efter ytterligare vargföryngringar är låg.
4.Siljansringen är ett område där jakt med löshund inte går att bedriva utan risk för att hundarna
vargdödas (flera hundar har blivit dödade eller skadade),
5.Siljansringen är ett område med fäboddrift i flera ännu levande fäbodar. Dessa hotas av vargreviret
genom att boskap (kor och får) varje år rivs och skingras av vargar. Innevarande sommar har vargangreppen varit talrika i bl a Kruppa, Grunuberg och Karl Tövåsen.
Undertecknade hemställer om omedelbar handläggning och ett positivt beslut så att jakten kan
genomföras med god tid för planläggning och under gynnsamma snöförhållanden.
Roland Nordwall
Mora norra jaktv.krets
Ordförande

Björn Sinders
Orsa jaktv.krets
Ordförande

Lars-Erik Kalles
Rättviks jaktv.krets
Ordförande

Kopia		
Naturvårdsverket 			
106 48Stockholm
Svenska Jägarförbundet
Öster-Malma 611 91 Nyköping

Vargdödad Drever i Orsa
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Finsk spets,
med eller utan tänder?

ning anser tydligen att rasen tål den behandlingen.
Vid konferensen var en finsk domare anlitad som
rasexpert och föredragande. Hon förklarade att man
inte skall räkna tänder på den finska spetsen och att
enligt finskt synsätt skall tandraden vara tom innan
det är prisnedsättande. Detta budskap finns också
med i den dokumentation som skickats ut till alla
deltagare efter konferensen. Denna tolkning fick stå
oemotsagd trots att medlemmar i både SSF:s styrelse och exteriörkommittè var närvarande.

Finnspetsens tandproblem har jag tidigare belyst i
Ståndskall. Eftersom problemet är så utbrett i rasen
har vid utställningar tillämpats en liberal tolkning
vilket inneburit att man accepterat avsaknaden av
4 kindtänder utan närmare precisering av om det
är stora eller små tänder som saknats.
Inför exteriördomar konferensen 2009 tog styrelsen
beslutet att fortsättningsvis skall bortfall av andra
tänder än p1 vara prisnedsättande, alltså samma
bedömning som gäller för övriga jagande spetsar.
Detta finns också angivet i det nya raskompendium
som framtagits. Beslutet är tufft men klubbens led-

Således dubbla budskap, hur bedömningen av tandstatusen nu kommer att bli är omöjligt att förutsäga
men hur som helst det torde knappast öka utställarnas förståelse och intresse för verksamheten.
Stig Brännvall

Tänder Finsk spets

generös jämfört med vad de andra jagande spetsarna
har.
Den vid konferensen anlitade finska domaren var en
ersättare, för den rasexpert från Finland som skulle
vara föredragande, men fick förhinder i sista stund.
Denna ersättare påpekade när föredraget skulle börja att hon inte var en rasexpert.
De närvarande exteriördomarna hade i god tid före
konferensen fått raskompendierna sig tillsända, och
hade då möjligheten att där på konferensen ifrågasätta om man uppfattat föredragningen kontra
kompendiet som dubbla budskap. Finns inga noteringar om detta från konferensen.

Utdrag ur Raskompiendium för Finsk Spets 2009.
Rasstandard
Käkar/Tänder: Käkarna skall vara kraftiga. Tänderna skall vara väl utvecklade och symmetriskt ansatta.
Normalt tandschema. Väl slutet saxbett.
Kommentarer (SSF:s kommentar)
Inga andra bett än det föreskrivna saxbettet är tillåtna.
Tandbortfall förekommer och bör uppmärksammas av
domaren. Vid bortfall av fler tänder utöver de fyra P1:
orna sänkes prisvalören med minst ett steg. Vid bortfall
av andra tänder samt i kombination med bortfall av
P1:or ges högst andra pris.

Finska klubbens SPJ:s hållning till tänder enligt
Pekka Teini ordförande i Finska exteriörkommittén
den 12/11 2009:
- Fattas flera tänder ger sänkt prisvalör med en grad.

Riksstyrelsen tillsätter 31/3 2007 en exteriörkommitté, som har uppdraget att inför exteriördomarkonferensen våren 2009 ta fram nya raskompendier
för våra raser.
I uppdraget ingick även att se över de gamla kommentarerna för den finska spetsen samt rasstandarden för norrbottenspetsen.
För att kunna genomföra detta arbete så kontaktades exteriördomare för våra raser. De exteriördomare som medverkade var Erna-Britt Nordin samt
Ewa Widstrand. Stig Brännvall avböjde att delta.
Denna kommitté utarbetade förslag till kommentarer i de nya Raskompendiet för Finsk Spets. Vad
gäller kommentaren på Käkar/Tänder så bollades
olika formuleringar mellan kommittén och SKK för
att slutligen bli godkänd av SKK enligt den formulering som finns idag. Detta på grund av att den
gamla formuleringen fått kritik för att vara alltför

- Större tandbortfall ger sänkt prisvalör med två
grader
- Förekommer ännu större tandbortfall som kan
försämra hundens liv, kan domare med stöd av
FCI-standarden ge 0 pris.
- Domaren ska alltid komma ihåg att under
bedömningen jämföra fel och brister mot förtjänster. Exempelvis kan tänder avgöra placeringen
hos likvärdiga hundar i konkurensklass.
SSF:s Riksstyrelse

Läs mer om tänder i
Ståndskall nr 1 2008 sid 10
47

Jaktprovshösten

I Medelpads västra delar, kring Turingen, hölls sedan klubbens tredje prov. Fyra hundar genomförde
8 starter. Endast 1,4 fåglar/prov noterades och endast ett 3:e pris erövrades av Kronohovs Kati, ägare
Mats Karlsson.
I början av november genomfördes ett vardagsprov
vid Skälsjön i snöblandat regn och blåst. Åtta hundar kom till start men ingen hund gick till pris.
Flera hundar hade bara sök och ”Ej konstaterat” i
protokollen. I snitt noterades 1,7 fåglar/prov.
Ett antal rörliga prov har också genomförts. En av
dessa starter har gått till pris; Fort Hjort Jeppe, ägare
Matti Torvela, erövrade ett 3:e pris i september.
Glädjande är dock att vi skrivande stund fått tre
nya domare i klubben; Bert-Ivar Pettersson, Matti
Torvela och Mats Karlsson. Nu kanske vi slipper
säga nej till hundägare som vill starta på våra prov
men där vi tidigare inte haft tillräckligt med disponibla domare.

i Medelpad…

… har präglats av svåra förhållanden och skygg fågel. Vädrets makter har inte varit med oss under de
ordinarie proven och resultaten har blivit därefter.
Höstens första prov hölls vid Skälsjön i norra
Timrå.
10 hundar kom till start och fyra gick till pris; Turre,
ägare Lars Vikberg, Spetsgårdens Kari, ägare BertIvar Pettersson samt Spetsgårdens Riipu, ägare Mats
Persson tog samtliga 3:e pris. Fort Hjort Trix, ägare
Egon Rongdén, lyckades bäst med ett 2:a pris. I
snitt noterades 2,1 fåglar/provstart.
Nästa prov genomfördes kring Naggen i Ånge
kommun. Åtta hundar genomförde 13 starter. Här
noterades 2,7 fåglar/start. Bäst lyckades Fort Hjort
Trix, ägare Egon Rongdén, som tog ett 1:a pris.
Spetsgårdens Riipu, ägare Mats Persson tog två 3:
e pris, liksom Tjibas Izzi, ägare Jan Jonsson, som
också tog ett 3.e pris.

Nytt Championatsdiplom
Nu finns ett championatsdiplom
framtaget för oss i SSF.
Detta är meningen att ersätta eller vara en komplettering till det championatsdiplom som SKK erbjuder till försäljning när man ansöker om ett UCH
eller ett JCH.
Diplomet går att beställa från vår riks sekreterare.
Hundägaren ska bifoga vidimerad kopia på intyg
från SKK om godkänt championat.
Utdrag från SKK Hunddata som visar godkänt
championat gäller också.
Diplomen går att beställa för såväl nya som gamla
champions.
Kom ihåg att ange om det gäller UCH eller JCH.
Format A4

Pris: 200:-/st
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Kassören har ordet.

Medlemsavgifter 2010

Hej på er alla!

Lokalklubb
Övre Norrbotten
Nedre Norrbotten
NKI
Västerbottens Kustland
Västerbottens Lappmark
Ångermanland
Jämtland/Härjedalen
Medelpad
Gävleborg
Mellansverige
Sydsverige

Det nya året närmar sig med stormsteg och
förhoppningsvis har jakten gått bra. Som det låter
så har det varit varierande tillgång på villebråd, vad
det nu kan bero på?
Som ni kanske såg så var det en helt ny omslagsbild på tidningen, detta för att man inte ska kunna
glömma att betala in avgiften för 2010 och därmed
spara pengar åt era lokalklubbar i form av att en
påminnelse inte skickas ut.
Med andra ord ”Betala i tid”. Mycket viktigt är
att ni anger ert medlemsnummer eller fullständigt
med namn och adress.
De allra flesta lokalklubbar har nya avgifter för
kommande år, dessa finns på vår hemsida och
förhoppningsvis kommer de även att finnas
utrymme i tidningen för dem.

Medlem
325:330:310:320:330:330:360:300:330:320:330:-

Fam. medlem
50:60:70:50:50:50:50:50:50:50:60:-

Det har ju hänt en hel del under detta år.
Vi har efter årsmötet i Harsa hunnit med att ha ett
extra årsmöte i Åsele med extra kostnader för klubben, Nordiska mästerskapet har genomförts med
allt som det innebär, vi har genomfört en del utbildningar anordnade av SKK och fler är planerade
för våra funktionärer. Allt detta för att effektivisera
vår klubb.
Medlemsantalet kommer att vara ganska likt året innan, det vill säga lite drygt 1900 stycken.
Vi kommer, när vi summerar 2009 att troligast kunna redovisa ett överskott trots de merkostnader som
vi har haft under året.
Ivar Karkiainen Kassör SSF
Pötbobäckens Gry med sin första fågel.
Tog i november 2009 55p på jaktprov vid 9 månaders ålder.

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

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

Fredag morgon kom ännu ett sms om att två vargar
var synobserverade några kilometrar från våra provområden. Kartor studerades och vissa strategiska
ändringar gemomfördes. Vilket elände dessa ulvar
kan ställa till med. Denna dag startade fem hundar.
Vädret, regnigt, disigt och måttlig vind. Nu vann en
finnspets med 65 poäng och fick ett anda pris.

4-5-6 NOVEMBER

Tisdag kväll lottning. Till detta prov som varar under tre dagar kom det 4 finn spetsar och 4 norrbottenspetsar. Totalt blev det tolv starter. Årets sista
jaktprov för oss närvarande blev en blåsig och en
gråullig upplevelse.

Fågeltillgången under detta jaktprov blev i snitt 1,5
fågel kontakter per prov. Under sådana förutsättningar så är det svårt att få till bra jaktresultat. Några
jaktprovsgrupper rapporterade att deras hundar
hade störts av något under proven. Hundarna stannade av ibland i sitt sökande och svansarna halkade
ner. Vad som orsakade det hela framgick inte. Se
ovan ???

Onsdag startade två hundar. Båda var nobbsar. Bäst
blev Morris med 34 poäng. Vädret var regnigt, snöfall, hård till måttlig vind omkring noll på termometern. Vid halv tolv snåret så kom ett sms som sa
att tre vargar hade synobserverats en kilometer från
vårat högkvarter tillika c:a två km från ett av våra
jaktprov. Inga intermezzon inträffade denna gång.
Efter en kall och kulen dag så åt vi en förträfflig
middag som hade sammansats av undertecknads
hustru, alla vill tacka för måltiden. Kvällen förlöpte
under mysig stämning.

Fredag eftermiddag när kollegiet var avklarat, så ser
vi att en finnspets har segrat och att två nobbsar
kommer därefter, dom nobbsarna är alltid med och
krigar. Årets jaktprovssäsong är nu avslutad. Jag vill
tacka alla hundägare som har startat och hoppas att
ni återvänder nästa år. Till provledarna L Bäcklund
och G Thunander ett tack för ert slit. Ni domare
som har ställt upp, tack för er hjälp, som kan ställa
upp under veckorna. Nu efter fyra genomförda jaktprovsomgångar så känns det skönt att lägga regelboken åt sidan. Resultat se nedan.

Torsdag startade fem hundar. Bästa hund var en
nobbs, Alka, med 54 poäng och ett tredjepris.
Vädret, snöfall 3-4 cm, hård vind svåra förhållanden.
Ännu en afton med god mat och mysig stämning.
Snöfall hela natten, blötsnö c:a en decimeter.

Lars Bäcklund

Resultat 4 nov Björnbergsprovet
Hund		
Odensalaskogens Morris
(N)
Raskflons Ronja
(N)

Ägare		
L Andersson
J Nederberg

Fm
1
3

Poäng
34
22

Pris
0
0

Resultat 5 nov Björnbergsprovet
Pötbobäckens Alka
(N)
Våtsjöbergets Isa
(F)
Röjbackens Cita
(F)
Raskflons Ronja
(N)
Röjbackens Tessa
(F)

L Krantz
B Svensson
J-O Karlsson
J Nederberg
J Magnusson

3
2
0
0
0

54
23
6
6
6

3
0
0
0
0

Resultat 6 nov Björnbergsprovet
Bietarbaktes Nelli
(F)
Odensalaskogens Morris
(N)
Hemsjöbäckens Tanja
(N)
Röjbackens Cita
(F)
Pötbobäckens Alka
(N)

B Hagström
L Andersson
T Lannemar
J-O Karlsson
L Krantz

4
3
1
1
1

65
57
38
35
18

2
3
0
0
0
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Årsmöte i SSF Medelpad
Klubben kallar till årsmöte

Söndagen den 14 februari 2010, kl. 15.00.
Plats: Träporten, Borgsjö
Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla motioner och förslag från medlemmarna.
Det blir prisutdelningar och vi rundar av med gemensam
middag som subventioneras till del av klubben.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren, Lea Torvela, tillhanda senast 2010-01-14.
Anmäl Dig till middagen till:
Matti Torvela, 070-2672020. eller matti.torvela@metso.com
senast den 9 februari.

Årsmöte SSF/Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte

Lördagen den 30 januari 2010 i Luleå.
Plats: Luleå, Scandic Hotell Tid: Kl. 13.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar & prisutdelning.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 december.
Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Utställningar 2010
31 februari ........Robertsfors .....Västerbotten Kustland
6 februari . .........Jokkmokk ........Övre Norrbotten
7 februari . .........Mora ................Mellansverige
13 februari ........ Örebro ............Sydsverige
20 februari ........ Bredbyn . ........Ångermanland
6 mars ............... Kalix . ..............Norrbottens Kust & Inland
28 mars ............. Åsele ...............Västerbottens Lappmark
11 april . ............. Storuman .......Västerbottens Lappmark
18 april .............. Stöde ..............Medelpad
29 maj................. Östersund . .....Jämtland/Härjedalen
6 juni . ................ Alfta ................Gävleborg
7 augusti ............ Malung ...........Mellansverige
27 november ..... Arvidsjaur . .....Nedre Norrbotten
27 november ..... Vemdalen . ...... Jämt/Härjedalen
5 december ....... Matfors ...........Medelpad

S17025/2007 Boss Äg/foto: David Pettersson

51

Klubbmästare 2008
Nedre Norrbotten

Nedre norrbotten vill passa på att uppmärksamma
våra klubbmästare från 2008, i och med att detta
inte tidigare gjorts.
Klubbmästare Nedre Norrbotten jaktprov, norrbottenspetsen Tiurtunet`s Jack II, ägare Bertil Malm,
Boden
Klubbmästare Nedre Norrbotten utställning finska
spetsen Troja, ägare Patrik Lundberg, Piteå
Tiurtunet`s Jack II

Teorikurs i Västerbotten Lappmark

SSF/Västerbotten Lappmark anordnar en teorikurs för nya jaktprovsdomare.
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Anmälan till Ann-Kristin Persson tel. 0941-45010

september där bara två hundar kom till start. Synd
att det blev så få. Fint väder och mycket fågel. På
lördagen startade återigen nobsen Röjåsens Loke
och klarade ett andra pris på 70p. Loke är en alldeles
utmärkt jakthund som bl.a. alltid sätter sej ner innan han börjar att skälla fågel. På söndagen startade
än en gång Predators Irja som började fantastiskt
med två förnyade skall på en tjädertupp och avslutade med två skall på två orrtuppar. Ett första pris
på 85p och Cacit. Grattis Tomas till en fantastiskt
bra hund.

Rapport från
SSF-syds jaktprov

Augusti, september och oktober
Två stycken rörliga prov är genomförda. Göran
Öfverströms Våtsjöbergets Alfons klarade ett andra pris på 66p. i mycket hårt väder, nästan storm.
Karl-Gustav Ekroos startade Röjbackens Randy
som klarade ett tredje pris på 57p. Inget av proven
behövde förlängning. 5 och 6 finnandemöjligheter
på dessa prov.

Undertecknad har bedömt några av dessa prov och
vill tacka övriga domare som ställt upp.
Tack till Tim Lindqvist, Tomas Salander, Conny
Fagrell och Ken Bengtsson.

På det ordinarie provet i Björsjö startade Tomas
Salander Predators Irja som klarade ett andra pris på
67p. på fredagen. På lördag startade tre hundar och
två av dem. Våtsjöbergets Alfons och Röjbackens
Alpo fick gå förlängt prov och hade tillsammans
bara en finnandemöjlighet, vilket resulterade i två 0pris. Bosse Wilhelmssons norrbottenspets Röjåsens
Loke fick ihop 62p och ett tredje pris. På söndagen
startade Predators Irja igen och klarade ett tredjepris på 59p. Och Göran Öfverströms Våtsjöbergets
Alfons Tog ett första pris på 79p. Grattis.
Så till det internationella provet i Grängesberg 5-6

I oktober har Kaj Ekroos gått ett rörligt prov med
finnspetsen Hemvikens Vilma och klarade ett tredjepris.
SSF-syd
Göran Eriksson
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Jaktprovsrapport

Två 2:a pris av den högre valören erövrades, det var
Tjäder Fightens Era och Spetsgårdens Manu, Båda
svarade för 73 poäng. Ägare i nämnd ordning Rikard
Öberg, Öjebyn och Gunnar Andersson, Arvidsjaur.
I övrigt erövrades två 2:a pris och fyra 3:e pris.

från Nedre Norrbotten

Provledarrapport 22-23 Augusti
Nedre Norrbottens förhöstprov flyttades i år från
Kåbdalis till Arvidsjaur. Förläggningen var storstugan i Reivo, ett mycket bra val både socialt och
ekonomiskt, samt att det medförde att alla provområden låg inom två mil från förläggningen.

Thore Öhgren/provledare
Provledarrapport 19-20 september
Sett till anmälda hundar var manfallet stor vid det
internationella provet i Arvidsjaur den 19-20 september, nästintill 50 procent var det utfallet. Det var
skadade hundar, tikar som löpte och andra omständigheter som bidrog till det. Slutkontentan blev tolv
starter som genomfördes. Ett snitt av 2,5 FM blev
betecknade för de båda provdagarna.

Åtta hundar kom till start, två nobsar och sex finnspetsar. Svag fågelföryngring kunde konstateras med
endast ett fåtal kullar på sexton starter. 44 finnandemöjligheter gav ett snitt på just under 3 finnandemöjligher per start. Provet resulterade i 3st. 1:a
pris, 3 st. 2:a pris, 4 st. 3:e pris och 5st. nollor samt
en st. uteslutning.

Men den brytningstid som infinner sig vid den här
årstiden satte käppar i hjulet. Ett flertal skall bara
tystnade efter någon enstaka sekund eller minut
kantade många prov. Fåglarna ville helt enkelt inte
sitta och därav uteblev också de högre resultaten.
Konstaterade FM, finnanden blev under dessa
förhållanden av mer blygsam karaktär, även om
domarna gjorde ett bra jobb.

Bäst lyckades Viterlidens Turi ägare Tommy
Renberg, Arvidsjaur, med en stark etta på 85 poäng.
Det var föga överraskande då man vet tikens kapacitet. Furubrännas Tarro ägare Birger Lindström stod
för provets braksensation. Birger har aldrig tidigare
gått ett jaktprov och yppade lottningen, att motivet
för provet var att få bekräftat att Tarro var komplett
oduglig!! Resultatet blev 79 och 75 poäng. Om han
är SSF:s värste pessimist, eller har en mycket speciell
humor återstår att se. Lärdomen blir att hundarna
talar för sig själva, något att tänka på för de mest
egotrippade och hemmablinda.

Bästa resultat slutade på 64 poäng och uppnåddes
av hunden Predators Villi ägare Jerry sundström
arvidsjaur, i övrigt erövrades 5 styck 3:e pris. Men
drömmen om att erövra ett hägrande CACIT, det
förblev denna gång blott en dröm.
Thore Öhgren/provledare

Evert Lindberg/Provledare
Provledarrapport 12-13 september
Vid proven 12-13 september i Arvidsjaur, konstaterades precis som tidigare att
föryngringen i stort sett uteblivit, men gammal fågel fanns. Vid de 16 starterna som företogs konstaterades 3,4 FM per hund och prov, även om något
provområde lämnade en del att önska.
Tidigare under veckan var det nästintill stormbyar
som svepte över trakten, där även den mäktigaste
stor furan stod på lut, men lämpligt till provet hade
dock vinden avtagit och rent vädermässigt genomfördes proven under normala förhållanden.
Tre 1:a pris erövrades och en ny JCH kunde koras. Det var Kero Ägare: Tommy Hedkvist, som
slog till med ett 1:a pris vardera dagen och med 90
poäng tog han även lokalklubbens ordinarie plats
till årets skallkungs tävlan. Även Thomas Jonssons
tik Viterlidens Kita erövrade ett 1:a pris med 83
förtjänstpoäng, men hade även kostat på sig ett falsk
skall så slutpoängen noterades till 82.
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50 Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
Styrelsen
Ordförande
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Vice ordförande
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Sekreterare
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas tel. 0975-51005 e-post : b.backebjork@imeganet.se
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Ledamot
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33 e-post: egon.rongden@sergel.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur,
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets:Johan Lehmivaara., Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-10044, e-post: vijla@skola.kiruna.se
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: spetsgardens@glocalnet.net
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954 -146 24, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se
Priskommitté
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, hedlund.roger@telia.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitte
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10 akpersson@live.se
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post: ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-10767. stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20, e-post l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust och Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Matti Rimpisalo,Ångsågenvägen 2, 950 40 Töre, tel. 073-0249002 e-post: matti.rimpisalo@dynamate.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37, e-post 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59, e-post silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-105 07, 070-6645570, per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Fredrick Forsgren, Punktv 3, 954 31 Gammelstad, tel. 0920-25 17 17,e-post: skogsfredrick@hotmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ventilg. 33 933 34 ARVIDSJAUR Tel. 0960-101 94, 070-675 33 39 gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. tel: 0934-109 87
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson tel: 070-226 36 59
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel. 0951-107 32, e-post: pepe13@handelsbanken.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Jeanette Börjesson Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad, tfn 0660-378337 epost:
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50 Backe. tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. tel: 0660-516 12
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund 070-257 13 27 karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-131433, e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Lea Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 070-6214050, e-post lea.torvela@glocalnet.net
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel.070-2672020, e-post matti.torvela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik.Tel: 070 - 333 03 88 e-post: staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post: ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 SAXDALEN 0240-31112 styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Smedsvägen 9 772 40 GRÄNGESBERG 0240-22118 carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Tim Lindqvist Irsta prästgård 7 725 97 VÄSTERÅS tel. 021-22192 tim.lindqvist@telia.com
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Posttidning

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

Boris Sandström med två av sina hundar

Sippa

Copyright Fotograf Åsa Lindholm
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