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Miranda Frings

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 4, 2013

På årsmötet i Västerås blev 
jag invald som suppleant. En 
liten post, men lämpligt stor 
för den oerfarne. Det finns 
otroligt duktiga personer i 
styrelsen och jag tror de har 
mycket goda kunskaper att 
lära ut till mig. Jag insåg fort 
att vi är ett trevligt gäng som passar bra ihop och 
jag tror att vi kommer att samarbeta otroligt bra 
tillsammans. Jag tackar alla för förtroendet.

Nu till mig som jägare/person. För att göra historien 
lite kortare, jag är född i Holland 1971, emigrerade 
till Norge 1984 och flyttade 1989 till Sverige 
för att jobba. 1991 flyttade jag till Dorotea och 
sedan 1999 bor jag i Högland, som ligger ovanför 
odlingsgränsen i Lappland.

Många har svårt för att förstå hur jag kan leva där 
jag bor, vid vägens ände, men jag brukar alltid svara 
att, det är hos mig vägen börjar.

Jag tycker att jag bor på bästa fläcken på hela jorden, 
vid foten av Blaikfjället, nära till skog, jakt, fiske och 
alla godsaker som finns i skogens förråd.  Här mår 
mina hundar, familj och jag som bäst! Många ggr. 
kan jag känna att det är synd att inte fler får uppleva 
den lycka som jakten och skogen ger mig.

Jag började min jaktkarriär 1999, då jag träffade 
min nuvarande man, Per-Ola Håf. Tillsammans har 
vi sonen Aron, som nu är 11. Det började med att 
jag följde med på älgjakten, men ända sen jag var 
i tonåren har jag haft en önskan om att få äga en 
irländsk röd setter. Så blev det och det var så jag 
startade mitt jaktliv.

Som holländare hade jag aldrig gått ensam i skogen, 
jagat, stått på skidor, dresserat en hund eller ägt en 
hund. Jag hade en hel del att lära mig och Wiggo, 
som settern hette, blev min lärare. Jag läste allt om 
dressyr och jakt med stående. Jag fick till honom, 
till en hyfsat bra jakthund och vi lyckades även att ta 
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 

valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.

”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”, 
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

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

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

Illustratör: Leif Holmqvist

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

Raskompendium:
Medlemmar 150.-
Icke medlemmar 300.-
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Ledare forts...
ett första pris på jaktprov i öppenklass. Wiggo hade 
HD, så efter ettan på prov, som var en bekräftelse 
jag ville ha på att jag hade lyckats, la jag hans 
provkarriär på hyllan. Han jagades med tills han var 
nio och slutade sitt liv vid 11-årsåldern. Han vilar 
bland riporna på Blaikfjället och saknaden efter 
honom är stor.

Sen skulle jäveln flytta in.

Jag fick låna en finsk spets av min jaktledare. Jag 
minns än idag hur upphetsad jag blev av att ha 
smugit mig på en orrtupp, så nära, att jag nog ha 
kunnat ta han med kniven! Det var då jag bestämde 
mig för att min nästa hund skulle bli en finsk spets! 
Mina vänner som fick höra mina funderingar blev 
nästan intill chockade och trodde jag var från vettet!

Miranda, du som är van en snäll, lugn och 
väldresserad setter, skall du verkligen ta jäveln in i 
huset!? Kommentaren oroade mig en aningens, men 
jag tänkte att det var väl upp till mig att få ordning 
på "jäveln", man får ju den hund man förtjänar! 
2009 flyttade Häggingåsens Thai in i vårt hem och 
då började verkligen mitt jaktäventyr!

Visst, det har väl inte varit glädjetårar varje 
dag och ibland har jag kliat mig i huvudet och 
undrat vad det är för röd tuss jag har tagit in i 
huset, men en sak är säkert, Thai har gett mig så 
oerhört mycket! Jaktupplevelser, nya jakt vänner, 
jaktprovsupplevelser och till och med björnmöten!

Han är nog den klokaste hund jag någonsin har 
råkat på. En otroligt trevlig familjemedlem, en 
duktig jakthund och lättdresserad jämförd med en 
setter. Piggelin är han också. Som en indian sover 
han med ett öga öppet för jämnan och håller alltid 
koll på allt som rörs omkring honom och vad som 
är på G.

Ifjol flyttade en till hund in i familjen, Eiko, en 
norsk älghund grå. Så Ni förstår att jag även jagar 
älg. Eiko jagas in just nu och vi har lyckats fälla en 
älg på stånd för honom. Han är otrolig het och jag 
kan ibland tycka att han är så otroligt korkad och 
sen i utvecklingen jämfört med Thai.

Den absoluta favoritjakten för mig är helt klart 
trädskällarjakten, där man kan bestämma själv; när, 
var och hur man skall jaga. Skönt att bara gå ensam 
i skogen och filosofera om livet. Då hänger oftast 
en kamera med på svängen också, för det finns som 

mycket vackert man vill föreviga.

Då jag inte jagar med Thai eller Eiko finns det 
annat som roar mig. Svamp- och bärplockning, 
fiske, vandra, tältning, fällfångst och snarning. 
Fällfångst tycker jag är riktigt spännande. Det känns 
helt underbart att komma fram till fällan och se 
brunrumpa hänga ut, då jublar jag! Känns bra i mitt 
jägarhjärta att hjälpa fågelbeståndet.

Ripsnarning är en gammal fångstmetod som endast 
är lagligt att utföra ovanför odlingsgräns och jag 
är lycklig över att jag får utföra det. Ett ganska 
intressant sätt att lära sig hur bytet fungerar vid 
olika väderlek och i olika landskap. Mycket jobb är 
det med att flytta riphaget upp och kolla snarorna 
och avlägsna snö och is, men den gången man 
kommer till hagen och har fått tilldelningen är 
lyckan stor. En gammal erfaren jägare sa en gång till 
mig att det enda sättet att bli en bra jägare på, är att 
lära sig bytets beteende. Snarning och fällfångst har 
verkligen gett mig en helt ny inblick på hur olika 
byten fungerar.

Vinterfiske på en tjärn långt uppe på fjället med 
bitande vind eller vårsol får mitt hjärta att gå ned i 
varv. Min son brukar säga att den enda gången jag är 
tyst, är då jag fiskar. På sommaren brukar familjen, 
då menar jag även hundarna, tälta på fjället och dra 
fin öringen.

Matlagning är också något som jag älskar och jag 
är inte rädd för att prova något nytt. Storkok älskar 
jag och jag älskar att bjuda vänner på godsaker från 
skogen och det syns på kroppen att man kanske 
njuter lite för mycket av skogens goda.

Mitt nya och annorlunda liv i Skandinavien njuter 
jag av i fulla drag. Jag känner mig lycklig lottad att 
få bo i ett sådant vackert land som Sverige. Vi skall 
vårda det vi har, ömt.

Leva av räntorna och inte av kapitalet, bara ta det vi 
behöver och inget mera. En bra jägare kan låta bli 
och tänka decennier framåt.

Jag hoppas kunna bidra med saker till riks och att 
lära mig av de som är erfarna och kunniga. Vi skall 
vårda våra hundar som den dyraste ägodel vi har, 
genom att avla på jaktdugliga, friska och mentalt 
stabila hundar, så att rasen och denna jaktform skall 
få finnas i all framtid.

Miranda Frings Håf
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Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

ÅRSMÖTE 
SSF GÄVLEBORG

SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte

Bollnäs Lördag 1/2 2014 
Klockan 15.00

På Sävstaås avfallsanläggning.
Vägbeskrivning finns på hemsidan.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen 
tillhanda senast 31 December.

Kaffe & smörgås.
Varmt välkomna!

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

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

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

Landskampsstatistik
Nordiska Mästerskapen
1988 Sverige
1990 Sverige
1992 Norge
1994 Norge
1996 Finland
1998 Sverige
1999 Finland
2000 Norge
2001 Finland
2002 Finland
2003 Norge

2004 Norge
2005 Norge
2006 Norge
2007 Finland
2008 Sverige
2009 Norge
2010 Norge
2011 Norge
2012 Finland
2013 Sverige

Fem svenska lagsegrar
Sverige har vunnit Nordiska Mästerskapen fem 
gånger genom tiderna. 

Den framgångsrikaste enskilda hunden i 
Nordiska Mästerskapen sett över tid är:

Obygdens Nätti 
äg. Anders Morin, Kalix 

Tiken har blivit individuell mästare två gånger 
(2006 och 2008). Dessutom har tiken en tredje-
plats år 2004 i Risbäck på hemmaplan. 
Det är ett svårslaget rekord!

Den lite haltande statistiken beror på att det inte 
alltid hållits landskamper. Vissa år har någon 
nation dessutom uteblivit. Statusen på NM är på 
väg att växa ännu mer. Det är numera inget 
problem att hålla arrangemanget varje år.
År 2014 är det dags för Sverige att arrangera NM.
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Årsmöte SSF Mellansverige
SSF Mellansverige håller årsmöte på Moraparken i Mora

Lördag den 8 februari 2014 kl. 14.00

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2013.

Har du eller tänker du skaffa hundpejl!
Passa då på att komma till årsmötet för att lära dig lite mer. 

Henrik Lind från Vildmarksbutiken kommer att hålla en teori och handhavandekurs 
av hundpejlen Garmin Astro.

Frågor angående årsmötet Ronney Skoog, 0250-312 33

Vi bjuder på kaffe / smörgås
Den sedvanliga hundutställningen i samband med årsmötet är senarelagd 

till den 12 april, (se rapport från Mellansverige)!

Frågor angående utställning, Kjell Welam, 0281- 222 78

Alla är Mycket Välkomna!

Årsmöte SSF/Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte 
Lördagen den 25 jan 2014, i Älvsbyn.

Plats: Älvsbyvärken (Intill Älvsbyhus) 
Tid: Kl. 13.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och prisutdelning.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 december.

Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Årsmöte SSF/Övre Norrbotten
Kallelse till årsmöte: 

Söndag den 16 februari 2014 Kl. 13.00
Lokal: Stationshuset i Porjus

Ärende: Enligt stadgarna Prisutdelningar
Motioner skickas senast den 27 januari 2014 till:

Gunilla Falk Pl. 601 962 99 Jokkmokk 
Styrelsen, Välkomna!

e-post: standskall@it4unet.se
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Information om 
avelsrådgivning 
för finskspets
Vi är mitt inne i en ny parningssäsong och det 
kan vara bra med lite info runt SSF:s avels-
rådgivning. Till oss kan man vända sig om man 
har funderingar eller frågor runt potentiella 
parningskombinationer, vill ha avelsrekomen-
dationer eller annan information. Här nedan 
följer kontaktinfo om var ni kan vända er:
Kontaktuppgifter
Johan Lehmivaara  
Kyrkogatan 3 
98010 Vittangi
Tel: 0981-100 44 076-111 49 05    
e-mail: johan.lehmivaara@gmail.com

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49 
86013 Stöde        
Tel: 0691-663220  
e-mail: kjell.p.spg@gmail.com

OBS ! Det är ingen ständigt bemannad telefon-
växel ni ringer, man kanske får prova några gång-
er och företrädelsevis kvällstid, och börja i tid, 
så brukar det lösa sig.

Krav för rekommendation
Här följer en lathund gällande de krav som ställs 
på tikar som vill få parningen räknad som rekom-
menderad av oss avelsråd. Reglerna finns att läsa 
i sin helhet på vår hemsida www.tradskallare.se.

Kraven på tiken är följande:

• Godkänt knäledsintyg registrerat hos SKK eller 
en kopia insänd till oss.

• Godkänd tandstatus med max 4 saknade tänder 
(kopia på intyg krävs).

• I god tid inskickad tikblankett, som finns på 
www.tradskallare.se under blanketter.

I övrigt ska tiken klara klubbens och SKK: s häl-
soprogram (ep- och knäledsrisker) och allmän av-
elspolicy. Exempel på det kan vara att tiken ej ska 
ha haft fler än 4 kullar tidigare eller har haft för 
täta kullar. Vidare ser vi gärna att tiken är 
jaktprovs- och utställningsmeriterad.

Tikblanketten
Tikägaren ska fylla i tikblanketten efter bästa 
förmåga. Man kan skriva eller kryssa i frågorna, 
och som underlag eller hjälp kan man använda 
utställningskritik och jaktprovsprotokoll. Det är 
minst lika viktigt att fylla i eventuella svagheter 
som styrkor. Det är också viktigt att det framgår 
hur långt man är villig att åka för att para tiken. 
Det kan vara bra att skicka med ett foto om man 
har ett. Är det några oklarheter om hur blanketten 
ifylls så går det bra att ringa eller maila och fråga 
oss. Vi sparar inte blanketten från gång till gång 
utan vill ha in en ny för varje rekommendations-
tillfälle. 

Rekommendationens giltighetstid 

OBS! Rekommendationen gäller endast för 
aktuellt parningstillfälle, vill man prova para 
igen vid ett senare löp skall ny rekommenda-
tion göras! Anledningen till detta är att ny infor-
mation kan göra att tidigare rekommendationer 
inte längre uppfyller avelskraven. Exempelvis 
får vi varje år in ett antal epilepsi och knäledsfall 
som kan komma att påverka tidigare avelsrådgiv-
ning eller rekommendationer. Det kan vara bra 
att veta, att för att en parning skall räknas som 
rekommenderad, måste hanen som används 
dels finnas upptagna på täckhundslistan och 
kombinationen som sådan vara godkänd av oss 
avelsråd. Givetvis går det att få information om 
andra tänkbara hanar som inte finns på täckhunds-
listan av olika anledningar. Här är det viktigt att 
vara ute i god tid då det innebär ett större merar-
bete för oss avelsråd. Den typen av förfrågningar 
och diskussioner har ökat, vilket vi tycker är po-
sitivt. Det som är viktigt i dylika fall, är att man 
kollar av hälsoläget linjerna emellan med oss. 
Viktigt är också att intyg på tänder och knäleder 
är godkända. Vi vill ju alla få duktiga och friska 
jakthundar att avla vidare på.
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Slutligen
Hur vi jobbar med avelsrådgivningen har jag ti-
digare försökt belysa och beskriva i ståndskall. 
Man kan enkelt säga att vi jobbar med fyra delmo-
ment. Förutom de självklara jaktliga och exteriöra 
egenskaperna, väger vi också in sjukdomsbilder 
och populationsgenetik. Vi tittar inte på om ha-
nen eller tiken har en massa titlar i bagaget. Det 
finns även en geografisk aspekt att ta hänsyn till, 
som var de potentiella täckhundarna finns, och 
hur långt tikägaren kan tänka sig att åka. Tänk 

också på att vara ute i god tid, gärna några måna-
der före tänkt parning. I avelsrådgivningen får ni 
räkna med att vi kanske inte kan ge omedelbara 
och direkta svar, då även vi behöver gå tillbaka 
och kolla hundarnas bakgrund, räkna och stämma 
av fakta. Ett bra avelsarbete kräver planering 
och god framförhållning. Vi avelsråd har, tro det 
eller ej, både arbeten, familjer och hundar som 
också kräver sin tid.

Avelsråden för finskspets.

SSF Sydsverige
Årsmöte och Hundutställning 

Lördagen den 8:e Februari i Ställdalen

Norrifrån RV 50. Efter Grängesberg i Silverhöjden till höger mot Hörken, Ställdalen. 
Söderifrån RV 50. i Kopparberg mot Ställdalen. I Ställdalen mot Kumlan. 

Skyltat i Ställdalen, SSF skyltar. 
Vägbeskrivning med karta går bra att få av anmälningsmottagaren Barbro Olsson.

Hundutställningen börjar 11.00

Utställningsdomare Anita Whitmarsh.
Anmälan skickas till Barbro Olsson 

Hartmansvägen 7B, 714 32 Kopparberg. Eller på e-post: barbro.0580102315@telia.com
Frågor och upplysningar på telefon 072-722 72 86

Anmälningsmottagaren tillhanda senast 22:a januari.

Anmälningsavgiften 250 kronor. Valpklass gratis. 
Insättes på SSF Sydsveriges Plusgiro konto 91 53 14-9 samtidig som anmälan skickas. 

OCR nr = hundens reg. nr.
Årsmötet efter hundutställningen. tidigast kl. 13.00.

SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna.

Årsmöte 2014
Norrbottens Kust och Inland 

SSF/NKI har årsmöte
söndag 2/2 2014 kl 14.00 

i Missionskyrkans lokaler mitt i Råneå, Tallhedsvägen 5.
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

 Skriftliga motioner från medlemmar till årsmötet 
skall vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 14 dagar före mötet. 

Välkomna!  Styrelsen
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Jaktegenskaper, avel och jaktprov
Denna gång tänkte jag kort följa upp det jag skrev om utvärdering av sökmomentet i Ståndskall num-
mer 4 2012. Det har ju gått en jaktprovssäsong med de nya reglerna, och det betyder att det finns lite 
bakgrundsmaterial att jämföra med. Förra gången jämförde jag resultaten mot en tänkt normalför-
delningskurva vilket jag kommer att fortsätta göra här. Sökpoängens fördelning togs fram för tikar 
respektive hanar från jaktprovssäsongerna 2006 och 2010. Hur en sådan ”grund” kurva kan se ut ser 
ni exempel på nedan.   

Observera att poängen 11 står för hundar som uteslutits på proven av olika anledningar. Jag utgår här från 
att de tappat kontakten med provgruppen, men det kan finnas andra anledningar. Kurvans ”puckel” kan 
variera i höjd och bredd men huvudformen ser ungefär ut enligt exemplet ovan. Jag har dock inte räknat 
fram eller blandat in standardavvikelser i exempelkurvorna. Sökmedelvärdet på exempelkurvan ovan ligger 
på 6 poäng, vilket rimligen borde motsvarar medelvärdet för en normalpopulation. 

Normalpopulationen
Skulle man testa och poängsätta samtliga finska spetsar inom ett speciellt intervall, exempelvis ett visst antal 
registreringsår, skulle poängfördelningen i stort följa normalfördelningskurvan ovan. Nu testas inte alla 
hundar på våra prov, och som jag nämnde i nummer 4 2012, så kan man kanske utgå ifrån att de är 
den bättre delen av våra hundar som deltar. Det betyder att kurvan kan förskjutas något åt höger. Den 
bör dock ha samma form i stort. Redan 2006 och 2010 var förskjutningen ”farligt” stor och vi hade höga 
sökmedelvärden. Blir det för stor förskjutning och för höga medelvärden, så kan det finnas en risk att det 
är något slags felbedömningar som ligger bakom resultaten. Det kan vara exempelvis regeltolknings-, regel-
konstruktionsproblem, bedömningsinflation, bristande regelimplementering i domarkåren, och så vidare. 
Exempel på en sådan förskjutning åt höger ser vi här nedan när vi tittar på tikarnas sökpoäng från 2006:
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Nu kan det vara så att resultatet ovan faktiskt speglar verkligheten för tikarna som deltog på jaktproven un-
der säsongen 2006. Nu vet vi inte hur stor del av rasen som testas på våra prov, och vi vet inte heller om de 
är representativa för normalpopulationen. Skulle det vara så att resultatet ovan speglar normalpopulationen 
för finskspets, så har vi definitivt inte problem med svagt sök inom rasen.

Sökmedelvärde och verklighetsförankring
Som jag nämnde ovan så hamnar medelvärdet i en normalpopulation på 6 poäng medan vi låg på 7,31 
poäng i sök för tikar 2006. I Ståndskall nr 4 2012 skrev jag att det nog får anses som det optimala om 
medelvärdet ligger runt 7-8 poäng. Men det måste gälla i den bästa av världar och därmed får det nog anses 
som mindre sannolikt! Det skulle i sin tur betyda att vi redan ”lyckats” optimera söket i vår ras. Men det 
gäller givetvis bara de hundar som kommer på prov. Det skulle kunna vara så att endast ett litet antal tikar/
hanar kommit på prov och att de ej är representativa för söket inom rasen i stort. Det vill säga att det bara 
är en liten elit som provas på våra prov och att just dessa råkar har det optimala söket. Den andra detaljen 
som verkar aningen avvikande från en tänkt verklighet är det förhållandevis höga antalet 8 poängare. Det 
kan kanske vara en indikation på ett gränsdragningsproblem för domarna, eller att man var för generös i sin 
bedömning av söket. Men formen på kurvan i stort är ändå relativt bra, förutom då antalet 8 poängare. När 
det gäller sökmedelvärde och normalfördelningskurvornas förskjutning åt höger så måste man väga in att vi i 
åtskilliga generationer avlat på ett bättre sök för rasen. Så det ligger nära till hands att tro att söket utvecklats 
och blivit bättre. Frågan här är om det har blivit ”för bra” av någon anledning?  

Tillbakablick  
Här nedan ser ni utfallet för sökpoängen i repris, för hanar och tikar jaktprovssäsongen 2010. Men med 
denna gång finns en inlagd ungefärlig exempelkurva. Den visar hur en sannolik poängfördelning kunde/
borde ha sett ut. 
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Sökmedelvärdet för hanarna var 7,41 poäng vilket får anses vara högt. Exempelkurvans medelvärde ligger på 
7 poäng. Jämför man resultatet med min exempelkurva så ser man att frekvenserna 8-10 poäng var för högt 
samt att 5-7 poängarna varit för lågt. Kurvans förskjutning till höger ser man också tydligt jämfört med en 
redan förskjuten exempelkurva. Hur det ser ut för tikarna motsvarande år ser ni här nedan:

Sökmedelvärdet var högt och legade på 7,62 poäng för tikarna. Exempelkurvans medelvärde ligger på 7 
poäng, precis som för hanarna ovan. Som jag skrev i Ståndskall så är nog denna tikkurva den som mest 
överensstämmer med en sannolik normalfördelningskurvas form. Här har vi ändå för många 8-10 po-
ängare och för få 3-5 poängare. Här bör man notera att vi inte har några uteslutna hundar vilket drar upp 
medelvärdet. Här har vi kanske den största felkällan för tiksidan. Med så höga sökmedelvärden och den 
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förskjutning vi har på kurvan borde vi ha ett antal tikar som normalt tappat kontakten med provgruppen 
och därmed borde ha uteslutits. Man har kanske inte från domarhåll följt provreglerna för uteslutning av 
någon anledning. Kanske har dessa ”för” vidsökta tikar även tilldelats höga/högsta sökpoäng vilket kanske 
går att läsa mellan raderna.  

Utvärdering 2012
Hur kan då en liknande utvärdering se ut för söket provåret 2012 med de nya reglerna? Som jag poäng-
terade i Ståndskall nummer 4 2012 så är regelkonstruktionen för söket förändrad. Förändringen gör att 
förskjutningen av kurvan till höger som vi sett relativt tydligt tidigare år borde bli betydligt mindre eller 
helst försvinna helt. Detta om man tar hänsyn till det historiska mönstret. Sökmedelvärdet bör rimligtvis 
hamna på eller kring 6 men alla gånger under 7. Blir det inte så, är risken överhängande att vi har något 
slags bedömningsinflation, domarutbildnings-, regeltolknings- och/eller gränsdragningsproblem. Exempel-
kurvorna nedan har sökmedelvärde på 6 poäng. Hur det ser ut för hanarna och tikarna ser vi här nedan:
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Här ovan ser vi att förskjutningen inte har påverkats nämnvärt, vare sig på tik- eller hanhundssidan. Man ser 
att man till en större del ökat spridningen över hela poängskalan men snedfördelningen får ändå betecknas 
som tydlig. Vidare så har det uppstått ett tydligt hack med en kraftig förskjutning åt 8-10 poängsdelen, 
både för tikar och för hanar?

Felkällor
Som vanligt så bör man ställa sig ett antal kritiska frågor, och fundera på vilka felkällor som kan tänkas 
finnas. Det första man bör reflektera över är om resultaten ovan kan tänkas spegla en sannolik verklighet? 
En annan detalj, är känslan av att antalet individer, som fått galopp eller snabb galopp i fart år 2012, verkar 
ha ökat markant. För att ta reda på om det stämmer måste man jämföra farten mot tidigare år, och studera 
utvecklingen över tid. Man bör dock i ovanstående frågorna väga in att vi i generationer avlat på bättre sök 
och att det rimligtvis blivit bättre. Tittar man procentuellt på hur stor del av proven som fick snabb galopp 
eller galopp ser det ut enligt följande:

På tiksidan gick 46 % av proven i snabb galopp 2012. 
På hanhundssidan gick 52 % av proven i snabb galopp 2012.
 I 74 % av proven på tiksidan gick hunden minst i galopp hela provtiden.
 I 79 % av proven på hanhundssidan gick hunden minst i galopp hela provtiden. 

Observera att siffrorna ovan bygger på sökpoängen som getts och att den inte behöver överensstämma med 
vad som kryssats. Det har tidigare varit ett problem att dessa inte överensstämmer med varandra. 
Då kan man jämföra med att snabb galopp motsvaras av 5 poäng i fart enligt gamla reglerna. Galopp 
motsvaras närmast av 4 poäng i fart, enligt de gamla reglerna. Det betyder exempelvis att hälften (52 %) av 
proven på hanhundssidan hade fått 5 i fart enligt gamla reglerna, och 46 % av proven på tiksidan! Man kan 
också se att 74 % respektive 79 % av tik och hanhundsproven motsvaras av 4-5 poäng i fart enligt gamla 
reglerna! Vidare så kan man konstatera att sökmomentet är en av få rakt igenom subjektivt bedömningsmo-
ment. Följaktligen bör man reflektera över hur stort stöd domarna har av reglerna och dess tydlighet, samt 
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om poängstegen är för få. Numera så utnyttjar man inte den tidigare skalans 5 steg utan, nöjer sig med en 
grövre 3 stegs skala. Dessa färre steg gör att regeltillämpningen rimligtvis borde bli mer grovmaskig eller om 
man så vill trubbigare. Det är troligen en av förklaringarna till ”hacken” i kurvorna 2012. Önskvärt är att 
man istället använt en åtminstone 5 gradig väl avgränsad och tydligare skala för farten, där man täcker in 
individer som inte enbart går i exempelvis galopp hela provtiden. Många är de som växlar mellan färdsätt 
och intensitet. Något som man även kan notera då domare har kryssat flera alternativ på skogskorten. Det 
som blivit bättre är att söktiderna/intervallen har blivit fler och tydligare. Att detta nya sätt att bedöma far-
ten skulle gagna utvecklingen av söket har jag svårt att se. Eller man skulle kunna säga att jaktprovsreglernas 
fulla potential inte utnyttjas helt, utan det blir viktigare att själv ha sett hundarna i skogen. Vilket ju inte 
är tanken med att ha gemensamma provregler! Nu var det ju så att de nya reglernas förändrade gränser för 
framförallt farten, skulle ”hjälpa till” att förskjuta sökpoängen mer åt vänster. Det vi ser är en större sprid-
ning på poängresultaten, men jag vill ändå påstå, att det inte har fått det förväntade genomslaget.  

Sammanfattningsvis
Det nuvarande poäng- och statistikupplägget gör det till en väldigt arbetsintensiv fråga att utvärdera sök-
momentet på våra jaktprov. Man måste gå igenom och sammanställa samtliga skogskort enskilt, för att se 
hur domaren har kryssat söket, samt se om det stämmer överens med givna poäng. Bedömningsskalan är 
betydligt grövre vilket sannolikt ger en sämre bild av söket, i alla fall när det gäller farten. Fördelen med 
nuvarande regler är att alla moment inte behöver utvärderas. Det är främst momenten som inte styrs av 
tabeller, som man bör titta på i ett första skede. Det vill säga de moment där domarens subjektiva bedöm-
ning är utslagsgivande. Rekommendabelt i dessa moment är att man så långt det är möjligt använder sig av 
rent mätbara metoder och mallar som tydligt skiljer poängstegen åt. Det är också viktigt att vi inför nästa 
revidering utvärderar provreglernas olika moment och funktion ur ett avelsperspektiv. Det bör så långt det 
är möjligt vara enskilda jaktegenskaper som står i fokus och poängsätts, samt att dessa går att omsätta i av-
eln. Här är det nog viktigt med ett närmare samarbete med övriga inblandade länder i ett tidigt skede, där 
erfarenheter, utvärderingsmetoder och utvärderingsresultat diskuteras. Att delge domarkår och medlemmar 
resultatet av utvärderingar är minst lika viktigt för att nå en någorlunda samsyn. Vi ska ha klart för oss att 
det är en demokratisk process som lett fram till våra provregler, och den blir inte bättre än kunskaperna och 
engagemanget hos dem som röstar. 

Slutord  
Det jag skrivit får inte ses som något slags heltäckande och slutligt resonemang runt regler eller som i detta 
fall sökmomentet. Det finns utan tvekan mycket kvar att göra och utveckla. Tanken är att det ska vara något 
tänkvärt och upplysande i första hand. Skulle det sen leda vidare till att utveckla exempelvis utvärderingen 
av jaktprovsregler/proven är ju det positivt i sig. Det är i mina ögon viktigt att försöka spegla en verklighet 
oavsett om den är positiv eller negativ. 

Jakthälsningar Johan Lehmivaara

Årsmöte SSF Västerbottens kustland 8/2 2014.
SSF Västerbottens kustlands styrelse inbjuder alla 

medlemmar att komma till årsmötet den 8/2 2014.

Plats: Dialect kontor Norra Obbolavägen 39 Umeå.
Tid: 8/2 2014 klockan 15:00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
Styrelsen och medlemmar som vill går ut på restaurang och äter efter årsmötet.

Välkomna!
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Skallkungen 
Idre 2013
SSF Mellansverige

Den 28-29 september arrangerade 
SSF Mellansverige SM för skällande 
fågelhundar och Sverigeeliten kom 
då till Idre för att göra upp om titeln 
”Skallkung 2013”. 
Förläggning med mat, boende och 
övrig verksamhet skedde på Idre 
Fjälls anläggning, 9 km från Idre by. 
Alla provrutor låg inom 
renbetesområdet där deltagarna 
kunde njuta av den fantastiska 
miljön mellan fjälltopparna.

SSF (Specialklubben För Skällande Fågelhundar) 
består av elva stycken lokalklubbar från olika 
regioner i hela landet och kvalificering till 
Skallkungen sker via jaktprov i den egna 
lokalklubben. Direktkvalificerad är titelförsvararen 
från föregående år. Det är således de tolv bästa 
hundarna från hela landet som gör upp om den 
åtråvärda titeln. Tävlingen är ett tvådagarsprov och 
högsta poängen avgör segern. Vid samma poäng 
avgör bästa andra resultat.
De fyra bästa ekipagen är direktkvalificerade till de 
Nordiska Mästerskapen (NM) nästkommande år.

Vid ankomsten under fredagseftermiddagen var det 
ett rejält blåsväder och duggregn som deltagarna 
möttes av och det var nog många som befarade att 
vädret skulle ställa till det. 
Vid uppvaknandet första provdagen var däremot 
vädergudarna väldigt vänligt sinnade då det i det 
närmaste var vindstilla och solen steg som ett eldklot 
över fjälltopparna.

När lördagens prov var klara och alla samlades för 
att ta del av dagens resultat stod det klart att de 
flesta hade hittat fågel på sina rutor och man kunde 
förvänta sig en jämn och hård kamp.
Jämnt och hårt var det också ända tills dagens 
segerpoäng avslöjades. Inte helt oväntat slog 
titelförsvararen Tommy Jonasson (Västerbottens 
Kustland) med sin ypperligt duktiga Finska Spets 
Kiepin Kaira till med en 88 poängare. Med en 
marginal på dryga tjugo poäng till tvåan Anders 
Morin (Norrbottens Kust & Inland) och sin i 
sammanhanget mycket meriterade och minst lika 
duktiga Finska Spetstik, Fort Hjort Nalli. 
Att tävlingen redan då var avgjord var det nog 
många som kunde ta gift på.

Kaira 88p!
Söndag och finaldag, fortfarande nästan vindstilla 
och med en temperatur runt nollan. Solen hade 
visserligen gömt sig bakom molnen, men det var en 
i det närmaste perfekt dag för jakt med trädskällare.
Allt eftersom ekipagen droppade in förstod 
man att dagens resultat kunde vara något bättre 
än gårdagen, då fåglarna verkat varit lite mera 
medgörliga. Mungiporna satt betydligt högre på fler 
av deltagarna denna dag. 
När provledarna, Kjell Welam och Arne Åhs rett 
ut alla frågetecken och kallade till prisutdelning var 
nog allas tanke att gårdagens segerpoäng ändå i stort 
sett var oslagbart.
Allt eftersom resultatlistan redovisades stegrades 
spänningen och det var nog många som tappade 
hakan av pur förvåning då det visade sig att det 
omöjliga hade blivit möjligt.

Nalli 89p!!!
Den som gjorde det omöjliga var den förträfflige 
Fort Hjort Nalli och Anders Morin från Kalix då 
ekipaget fick 89 poäng. Med andra ord förpassades 
snöpligt Kiepin Kaira och Tommy Jonasson från 
Robertsfors ner till andra platsen.

Det var ändå med huvudet högt som Tommy 
Jonasson tog förlusten då han med ett hjärtligt 
handslag gratulerade segraren. Vid segertalet 
framkom att omvänt skeende hade hänt tidigare 
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så nu kunde det vara jämnt skägg tyckte Anders 
Morin. Alla pristagare hyllades med varma applåder. 
Även domarkåren och provledarna förärades 
med applåder samt att var och en tilldelades ett 
exemplar av det exklusiva vinet Urogallo, (vilket 
är latinska namnet för tjäder) som Riksklubben 
framtagit för vidare distribution. Även krögaren på 
restaurang Charlies fick motta samma gåva för sin 
utomordentligt generösa insats i fråga om service 
minded.
För att klara av ett arrangemang av denna kaliber 
måste man ha hjälp från många personer och därför 
vill arrangörsstaben skicka ett särskilt tack till SSF 
medlemmarna Svante Månsson och Peter Wallin, 
båda boende i Idre som hjälpt till att ordna fram 
dessa fina provmarker, tryckt upp kartor och stått 
till förfogande med tips och guidning.

Domarlista
1. Anders Albinsson 
2. Anders Thoms 
3. Björn Sinders 
4. Conny Persson 
5. Lars Andersson 
6. Leif Nilsson 
7. Lennart Jönsson 
8. Max Matslofva 
9. Torbjörn Andersson
10. Ronney Skoog 
11. Roger Hedlund 
12. Tommy Lannemar

Till sist kommer vi till det absolut nödvändigaste, 
utan dessa hade det inte blivit något SM så slutligen, 
ett stort tack till alla dessa Sponsorer!

InköpsSupport
Erätukku/Vildmarksbutiken 

Agria Djurförsäkring · Arken Zoo  
El Linjen AB · Bergkvist/Insjön AB  

Securitas · Djura Rörcervice  
Svenska Jägareförbundet

LN Skogsservice · Mekano i Malung AB 
3M Speedglas

Skanska /Väg & Anläggning, Norr  
Älvdalen och Särna/Idre 

Besparingsskogar  
Idre Jordägarnämnd · Stora Enso  

Staffans Vapen · Lima Besparingsskog  
Fiskarheden AB 

Gellerbrandt Skog & Väg  
Orsa  Outdoor · Idre Fjäll

Humorakuten AB Kjell-Åke i Myra  
Djurläkarn i Orsa 

Marin och Motor AB  
Kents Bilcentrum, Subaru

Spanska Vin
Malungs Järn & Bygg · Normark 

Arne Nilsson AB Fönsterrenoveringar   
Färgbröderna i Malung  

Frost Production AB  
Billerud/Korsnäs 

LRF Konsult i Malung
Mellanskog Falun

 Ronney Skoog / sekr. SSF Mellansverige

Fort Hjort 
Nalli 89p

SKALLKUNG!
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1. Norrbottens Kust & Inland
Fort Hjort Nalli 
S33163/2008 
Ägare: Anders Morin, Kalix
89 Poäng.

2. Västerbottens Kustland
Kiepin Kaira 
S34999/2008
Ägare: Tommy Jonasson, Robertsfors
88 Poäng.

3. Västerbottens Kustland
Ryggärdans Röjja 
SE209747/2010 
Ägare: Erik Skoglund, Robertsfors
76 Poäng.

4. Sydsverige
Tapperdalens Moona 
S67485/2005
Ägare: Mattias Kähäri, Grängesberg
75 Poäng.

Gellerbrandt Skog & Väg
Kenneth Gellarbrandt

Skallkung 
2013
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5. Ångermanland
Kiepin Kaamos 
S36617/2008 
Ägare: Fredrik Söderlund, Moliden
72 Poäng.

6. Nedre Norrbotten 
Fågelvinets Kira 
SE41942/2010 
Ägare: Bengt Stenberg, Arnemark. 
72 Poäng.

7. Medelpad
Sulkamäen Saku 
S36642/2005 
Ägare: Per-Ove Bergman, Gnarp
72 Poäng.

8. Mellansverige
Våtsjöbergets Isa 
S55079/2006
Ägare: Börje Svensson, Sollerön
62 Poäng.

Mekano i Malung
Ulf Thors

Djura Rörservice
Lars Andersson
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9. Jämtland/Härjedalen
Häggingåsens Ymer 
S22535/2008 
Ägare: Niklas Stöök, Hammarstrand. 
61 Poäng.

10. Gävleborg
Häggingåsens Dexter 
S22534/2008
Ägare: Simon Nordin, Bollnäs. 
42 Poäng.

11. Västerbottens Lappmark
Linadalens Osku 
S65418/2008  
Ägare: Per Sjögren, Lycksele
39 Poäng.

12. Övre Norrbotten
Pärlskogens Spana 
S37481/2009 
Ägare: Gunilla Falk, Jokkmokk
33 Poäng.

LN:S Skogsservice 
Leif Nilsson
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Mellanskog Falun

Färgbröderna i Malung

Malungs Järn & Bygg

Marin & Motor Malung

LRF Konsult i Malung

Huvudsponsorer • Skallkungen 2013

Övriga sponsorer, provytor m.m.
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Skallkungsvinnare  - Senaste 10 åren

2013 Fort Hjort Nalli...................... Äg, Anders Morin, Kalix
2012 Kiepin Kaira .......................... Äg. Tommy Jonasson, Robertsfors
2011 Akroyd´s Pirjo ...................... Äg. Leif Hedlund, Piteå
2010 Loukanjarkas Isabella........... Äg. Karl-Anders Karlsson, Järvsö
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

Resultat Skallkungen 2013
1. Fort Hjort Nalli  ................................................... 89 p
2. Kiepin Kaira ........................................................ 88 p
3. Ryggärdans Röjja  .............................................. 76 p
4. Tapperdalens Moona  ......................................... 75 p
5. Kiepin Kaamos  ................................................................... 72 p
6. Fågelvinets Kira  .................................................................. 72 p
7. Sulkamäen Saku  ................................................................. 72 p
8. Våtsjöbergets Isa  ................................................................ 62 p
9. Häggingåsens Ymer  ........................................................... 61 p
10. Häggingåsens Dexter  ...................................................... 42 p
11. Linadalens Osku  ............................................................... 39 p
12. Pärlskogens Spana  .......................................................... 33 p
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Riksutställning 
Lördagen den 12 april 

2014 i Mora!
Kom och var med!

SSF Mellansverige gör ett  försök att höja statusen på Riksutställningen. 

• Priser till bästa hundar! 
• Dessutom fina priser som kommer att lottas ut bland deltagarna! 
• Reducerat pris på ögonlysning och patellaundersökning! 
• Två utställningsringar med en domare för varje ras, mm. 

För att vi inte ska störas av dåligt väder kommer utställningen att 
ske i Mora ridhus som ligger ca 2,5 km från Moraparken. 

Anmälan och frågor: Kjell Welam,  070-261-9567  kjell.welam@appelbo.net
Utförligare annons i nästa nr. av Ståndskall. 

Välkomna redan nu med anmälan eller frågor!

UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 23 MARS
Plats : Ishallen. Domare: Vakant

ID-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00
Skriftlig anmälan skickas till:

Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-6680522
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 14 MARS

Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739

Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga klasser 300:-
Servering finns i isladans värmestuga.

Besök gärna Åsele Vintermarknad 
på fredagskvällen

Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, 
samt Stövare, blandade raser.

Norrbottenspets och Finskspets på söndag.
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Kom ihåg att tydligt ange namn, 
telefonnummer och leveransadress.

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

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

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

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

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

Smaklig middag! SSF riks

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

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

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

6 flaskor:  
Pris per flaska är 98 kr 

12 – 24 flaskor:  
Pris per flaska är 95 kr 

Mer än 24 flaskor  
Pris per flaska är 92 kr 

Hundutställning i Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställning för

Finskspets och Norrbottenspets i Bredbyn

15 februari 2014
Plats: Tjärnstugan i Bredbyn

Bedömningen börjar kl. 10.00
Domare: Thomas Eriksson

Upplysningar och anmälan:
Susann Olsson Fredagsvägen 3

894 30 Själevad. Tel 0660 378286. 070-6324625
Anmälan tillhanda senast 8/2 –2014

Anmälnings avgift : Valpklass gratis , övriga klasser 300 kr
Betalas på lokalklubbens Bankgironr: 263-4749

Servering i Tjärnstugan

Välkomna önskar SSF Ångermanland

Norrbottenspets valpar
Födda 6 aug efter bra jakthundar med mycket bra mentalitet.

Moder Cinita S54918/2007, fader Raskflons Roy S34477/2005.
Jämn och fin kull!

 Ring för mer info. 070-302 63 65
 Uppsälje 120, 780 51 Dala Järna. Claes Filipsson, Dala Järna.
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Dikanäsprovet 
5-6/10 2013
Internationellt

Årets upplaga av Dikanäsprovet hade 
lockat 10 st startande hundar, varav en 
var nobs. Lite smolk i bägaren var att 
vi fick neka två ekipage att starta p.g.a. 
brist på provytor och det kortvariga 
dagsljuset. 
Provet hade i år finbesök av den 
rutinerade hanhunden från Norge 
Tiurtunets Harraz, en finsk spets som 
toppat resultatlistorna på bl.a. 
Nordiska Mästerskapen. 

Lördagen
Vädret var enormt fint med svag vind. Fåglarna 
var väldigt besvärliga och tålde överlag bara några 
få skallserier. Det märkliga i den kråksången är 
att vissa hundar lyckas med sitt kvarhållande trots 
hypernervösa fåglar. Ett magert fågelår som i år är 
det de sanna överlevarna som den skällande 
fågelhunden har att göra med. Kaitum Dalens 
Nalli äg. Lars Lindgren, Obbola är en hund som 
klarar av att hantera denna typen ”omöjliga” 
fåglar. 
Tiken skramlade ihop till 75p och blir dagens 
bästa hund med ett Cacit i bagaget! Tvåa blev den 
alltid stabile prishunden Tjäderlekens Morran 
med sin äg. Torbjörn West, Obbola på ett 
tredjepris och 61p. Dagens trea Häggingåsens 
Kiwa äg. Göran Hellström, Storuman

Söndagen
Under förmiddagens provtur var det svaga vindar 
som under dagen ökade till riktigt dåligt jaktvä-
der. Trots detta så lyckades championhanen från 
Norge Tiurtunets Harraz prestera hela 84p! Äga-
ren Kenneth Engesbakk, Mo i Rana kunde efter 
det inkassera ett Cacit och ett Svenskt jaktprov-
schampionat samt ett Internationellt jaktprov-
schampionat, rena jackpotten således. Dagens 
tvåa blev nobsen Skarnäbbens Nea äg. Mattias 
Åkerstedt, Storuman på 55p och trea 
Häggingåsens Kiwa äg. Göran Hellström, 
Storuman på 50p. 

Stort grattis till Tiurtunets Harraz och 
Kenneth Engesbakk! 

Provhelgens topptrio
Tiurtunets Harraz  ........ 93p
Häggingåsens Kiwa  ..... 78p
Kaitumdalens Nalli  ...... 75p

Provledningen vill tacka alla domare som ställde 
upp mitt i brinnande jakten. Det behövdes många 
domarinsatser för att ro hem Dikanäsprovet i år!
Den trevliga samvaron gör det lättsamt att stå som 
arrangör inom SSF Lappmarkens försorg.

Provledare: 
Göran Hellström & Peter Persson
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Jaktprov Åsele 
2013

Under min tid som anmälnings-
mottagare på Åseleprovet så har jag 
aldrig haft så få anmälda hundar. 
Orsaken till detta måste vara fjolårets 
dåliga fågeltillgång. Vi var alla 
väldigt nyfikna på hur det skulle se ut 
med fåglar i år då det varit en bra vår 
för fåglarna. Sju hundar med 
förväntansfulla hundförare träffades i 
Martin Marcussons jaktkoja för lottning 
på fredagen. 

Vädret var bra på lördag med en temperatur mel-
lan 10-17 grader och svag vind men på söndag kom 
regnet. Under lördagen hade vi 2,1 FM/deltagare 
och under söndag 1,8 FM/deltagare. Första dagen 
gick följande hundar till pris: 
2013-08-16
Tålsmarks Tiger Bengt Wallin 89 poäng och blev 
därmed SE JCH. Grattis!
Linadalens Osku Per Sjögren Lycksele 64 poäng
Kolåsens Kira Per-Olof Nilsson 62 poäng
Tjäderfjäderns Haidi Birgitta Jonsson Fredrika 
50 poäng
2013-08-17
Linadalens Osku Per Sjögren Lycksele 80 poäng 
och blev SE JCH. Grattis!                                                                                                                                         
        
Ett särskilt tack riktas till Anette Marcusson för all 
service med lunch och middag och kaffe. Tack även 
till Martin Marcusson som markansvarig och alla 
domare som gjorde en utmärkt insats.

Ann-Kristine Persson provledare
Berith Johansson provledare

Per Sjögren med Linadalens Osku

Bengt Wallin med Tålsmarks Tiger

Berith Johansson, Bengt Wallin, Anki Persson
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Storseleprovet
Klubbmästerskap SSF Lappmarken
26-27/9 2013

Årets klubbmästerskap gjordes upp 
mellan tre hundar. Totalt startade fyra 
hundar, en gästdeltagare från de södra 
regionerna hade anlänt. 
Förhållandena var goda men fåglarna 
var svårbemästrade. Trots det lyckades 
två hundar prestera förstapriser.
När provet var sammanräknat stod 
Häggingåsens Thai som klubbmästare 
på hela 88p!

Resultat Lördag:
Häggingåsens Thai 88p, ägare; Miranda Frings, 
Högland. Domare: Brage Sundberg.
Odensala Skogens Mira 81p, ägare; Torbjörn 
Österman , Hammardal. Domare: M. Markusson.

Resultat Söndag:
Häggingåsens Thai 57p, ägare; Miranda Frings, 
Högland. Domare: Fredrik Jonsson.
Furubolets Manu 53p, ägare; Stefan Larsson, 
Gräsmyr. Domare: Martin Markusson.
 

Provledare 
Kurt Sivertsson och Jan-Åke Jonsson

Odensalaskogens Mira och Klubbmästare Häggingåsens Thai

Hundutställning i Jokkmokk 
SSF/övre Norrbotten anordnar utställning

för finsk spets och norrbottenspets i Jokkmokk

Lördagen den 15 mars 2014
Utställningsplats: Ridhuset
Domare: Kurt Nilsson

Veterinärbesiktning: kl. 09.00 Bedömning kl. 10.00

Anmälan: Senast Torsdag den 6 mars 2014 till:
Ove Sjöström Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget

Mobil: 070-130 25 45

Anmälningsavgift: valpklass 6-9 månader 0 kr
Övriga klasser: 300 kr

Inbetalning via bankgiro 5937-0841 eller på plats

Servering!  Välkomna till Jokkmokk!
          

RIKSUTSTÄLLNING 
Lördagen den 12 april 2014 i Mora!
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Länskampen 
i Vilhelmina 18/19-2013.

Länskapen är en kamp mellan 
klubbarna Kustlandet och Lappmarken 
som hålls på marker runt Vilhelmina, 
förläggning är vid skidstadion 
Vilhelmina. Andra klubbar får starta i 
mån om plats, 8 hundar kom till start. I 
år hade vi en fint vandringspris en 
handmålad tavla med motiv av två skäl-
lande fågelhundar, målad av 
konstnären My Hansson.

Lördagens prov
Började med regn under förmiddagen vädret blev 
bättre under eftermiddagen, när alla hade rapport-
erat in till provledarna så kunde vi se att fågeltill-
gången inte var på topp. Efter en god middag på 
Bergman vilt så hade vi prisutdelning för lördagen, 
6 st, hundar gick till pris 5 st 3:e pris och 
1st 2:a pris. 
Söndagens prov
Dagen började med uppehåll men det blåsten till 
tog, vädret var inte det bästa för jakt prov. När alla 
rapporterat in till provledarna, Gick 6 st till 3:e pris 
och ett 1:a pris.
Helgens bästa hund
Blev Kaitum Dalens Nalli äg. Lars Lindgren 
Obbola, med ett 1:a pris på 76 p.

Länskampen:
Kustlandets lag 
Röja 50p+64 ...............................................114p
Axa 56+52 ...................................................108p
Twiggy 22+51 ...............................................73p
Totalt  ................................................. 295p
Lappmarkens lag
Rokki 60+54 ...............................................114p
Mårran 55+3 .................................................58p
Nalli 71+76 .................................................147p
Totalt  ................................................. 319p

Tack till...
Västerbottenslappmark vill tacka alla extra domare 
som ställde upp, och markägarna SCA skog, 
kyrkan, och privata markägarna för provytorna.
Kustlandet Mats Larsson för hjälp med kartor och 
arrangemang. 
Extra provledarna Ann-Kristin Persson, 
Tommy Jonasson, Evert Lundström
Provledare och Arrangör för 
Västerbottens Lappmark  

Roger Eriksson

Vinnare av länskampen blev 
lag Lappmarken! 

Lars Lindgren med 

Kaitum Dalens Nalli 
hade högsta individuella 
poäng och blev ägare till 
vandringspriset i ett år.
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Rapport 
från Mellansverige.

Självläkande
På mina marker och i större delen av vår region har 
fågeltillgången visat upp en häpnadsväckande förän-
dring, På de tomma markerna fanns det plötsligt 
kullar lite varstans när säsongen tog fart.
Stum av förundran blir man då man tyckte att det 
inte fanns några hönor som skulle kunna få några 
kullar till detta år. Varifrån kom alla hönor?? 
Att naturen har en märklig förmåga till självläkning 
har man förstått, men så snabbt! Kanske är det också 
det som avspeglar sig då jag även reflekterat över att 
i kullarna som fötts så är merparten av ungfåglarna 
hönor. Halleluja, vad månde bliva! 
Att säga att det finns otroligt bra med fågel är väl 
ändå kanske att ta i, men hursomhelst så lovar det 
gott inför de närmast kommande åren.

Jaktprov
Med tanke på att vi denna höst hade på vår lott att 
arrangera Skallkungen (se separat artikel) så bestäm-
des i ett tidigt skede att det inte skulle bli så många 
utlysta prov den här hösten. Ändå tror jag att anta-
let startande inte kommer att bli mindre i antal än 
förra året. Nytt för i år är ju även att rörliga prov i 
vårt område får räknas som kvalificering till nästa 
års Skallkung, så beroende på hur snabbt och hur 
mycket snö det blir så ska det säkerligen locka flera 
att starta rörligt prov under hösten/vintern.

Svinaktigt
En nyhet för året var också att arrangera ett ung-
hundsprov där syftet var att, i förlängningen få fler  
att starta på jaktprov vilket även kan påverka den 
framtida breddningen av avelsbasen.
Upplägget var att under lättsamma former förklara 
hur ett jaktprov går till och även enklare beskrivning 
av bedömning/poängberäkning samt även bjuda 
deltagarna på en hel del tips.

Det blev en synnerligen ”svinaktig” inledning på 
jaktprovet så därför berättar jag från början:
För att ta sig till förläggningen i Björnbergets fäbo-
dar måste man gå en slingrande basväg genom sko-
gen i ca 700 m. När de första deltagarna blivit an-
visade till olika stugor att sova i så började vi  att 
plocka in våra grejor i ”högkvarteret”. 

Det stod inte på förrän en av de anvisade kom lub-
bande tillbaka med andan i halsen och talade om 
att en vildsvinssugga med kultingar blockerade sti-
gen som ledde till stugan i bortre änden av fäboden. 
Värden för provet, Tommy Lannemar, en luttrad 
man som har varit med förr, berättade att man ti-
digare haft bekymmer med grisar som bökar sönder 
både i skogarna och inne i bebyggelsen, och att 
man tidigare skjutit bort en hel del av dessa djur. 
Dessutom förökar dom sig med en hiskelig has-
tighet. Nej nu jä.... skrek han nästan i falsett, ta bös-
sorna och kom. 
Kom gjorde vi (en av deltagarna, Tommy och un-
dertecknad) de andra två var beväpnade, själv hade 
jag glömt musköten kvar nere vid bilen. 

Mycket riktigt, när vi kom till bortre änden av fä-
boden stod där en gigantisk vildsvinssugga (tyckte 
i alla fall jag som aldrig tidigare sett en sådan pjäs i 
levande livet), runt henne rörde sig ett antal kultin-
gar i 20-25 kilosklassen. Hukande väste TL till den 
andra skytten att ta kultingen närmast, vilket han 
gjorde med ett formidabelt skott. När så nästa kult-
ing kom upp på stigen så fick Tommy läge, vilket 
förvaltades på rätt sätt och även den fick bita i grä-
set.
Jag kan garantera att suggan vid det här laget hade 
en mycket bister uppsyn och man förväntade sig  
anfall vilken sekund som helst. Ytterligare en kult-
ing blev påskjuten men den försvann in i den djun-
gel av sly och hallonsnår som omgärdade områ-
det. Vid det laget ringde Tommy till närmsta by för 
att rekvirera hjälp av kamrater med lämpliga hun-
dar. Dessa anlände efter ca 1 timme och spännin-
gen dallrade i luften då hundföraren klev in i om-
rådet, var suggan kvar och beredd till anfall och var 
den påskjutna kultingen redan död? var frågor som 
rörde sig i huvudet på oss närvarande. Med fler skyt-
tar i passlinan drog så tillställningen igång och det 
blev ett herrans liv inne i tätningarna. Hundar skäll-
de, folk ropade och bössor small. 
När krutröken så småningom lagt sig kunde vi sam-
la ihop sju kultingar. Ändock hade åtminstone en 
kulting och suggan tagit köksvägen och smitit däri-
från. 
Ska väl tilläggas att övriga deltagare till  det kom-
mande jaktprovet hade börjat strömma in till  fä-
boden. Två av dessa trodde att vi hade skyttetäv-
ling eller nåt annat skoj och ville därför vara med, så 
dom kom inklampande i såten mitt i det brinnande 
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kriget. Som tur var så fick vi stopp på dem innan 
något allvarligt hände.
Det hela avlöpte mycket bra och det slutade med 
att de inringda jägarna tog hand om allt efterarbete 
och vi kunde gå tillbaka och välkomna övriga jakt-
provsdeltagare.  

Jaktprovet då? Jodå det var väldigt lyckat och 
flertalet av deltagarna uttryckte sig tacksamt över 
vad de fått uppleva trots att hundarna hade svårt 
att hitta fågel. Måhända berodde det på att fåglar-
na ännu en gång blivit påverkade av att Tommy ”vä-
drade” ukulelen framåt kvällskvisten och av den an-
ledningen föredrog att söka sig till lugnare trakter :)

Mellansverige hade även i år en representant med 
till de Nordiska Mästerskapen som avgjordes i 
Savukoski, Finland. Det var den erkänt duktige 
Tallens Chilla och Johan Nilsson som åter gjorde 
sig hörd. Ekipaget hamnade på en sammanlagd 6:e 
plats i en tävling där Sverige stod som slutsegrare 
före Norge och Finland. Suveränt och stort Grattis 
till både Johan och de övriga i det Svenska laget!

Resultat från årets utlysta prov hittar ni på vår hem-
sida www.mellansverige.se eller på rikssidan, 
www.tradskallare.se

Kom och var med på årsmötet. Det är inga märkvär-
digheter och det brukar bli en trevlig eftermiddag 
där du blir bjuden på kaffe och smörgås. 
OBS! Denna gång har vi en mycket intressant kurs 
för alla jägare som använder eller tänker skaffa hun-
dpejl. Henrik Lind från Vildmarksbutiken kommer 
att hålla en teori och handhavande kurs av Garmin 
Astro! Se även separat annons!
Årsmötet kommer att hållas i Moraparken lördagen 
den 8 februari kl.14.00 
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren till-
handa senast den 31 /12 2013

Hundutställning
Till sist vill jag upplysa om hundutställningen som 
vi brukar anordna i februari varje år. 
Den kommer 2014 att flyttas fram till den 12 april 
i Mora. Anledningen är att Mellansverige det-
ta år står som värdar för både Riksfullmäktige och 
Riksutställning vilket gör att det lämpar sig bättre 
att vi försöker få till en större och ”ännu” bättre ut-
ställning i samband med det.

Vi hoppas att många kommer att vilja anmäla sig till 
Riksutställningen som av tradition ska vara lite av 
årets höjdpunkt bland SSF:s alla utställningar. För 
att göra det lite intressantare än vanligt så kan jag re-
dan nu avslöja att vi jobbar för att få fram ett riktigt 
fint prisbord, eller vad sägs om 1 veckas jakt på Orsa 
Besparingsskogs marker som omfattas av ca 70 000 
ha. Två sådana priser och mycket, mycket annat är i 
dagsläget redan klart. De flesta av priserna kommer 
att lottas ut bland deltagarna. 
Vi planerar även för att kunna erbjuda ögonlysning 
och patellaundersökning på plats. 
Då vi hoppas och tror på många anmälningar, kom-
mer det att bli två stycken domare (två ringar) vilket 
ska göra att allt ska gå så smidigt som möjligt och 
att det tidsmässigt inte ska behöva ta längre tid i an-
språk än en vanlig utställning. 
Nytt för 2014 är också att utställning och Riksmöte 
kommer att ske under en och samma dag så de dele-
gater som ska på mötet kommer att hinna med både 
ock. Det borde därför vara fördelaktigt även för den 
kategorin av utställare att ta med hunden, så börja 
ladda redan nu för ”Årets Utställning”. Utförligare 
annons kommer i nästa Ståndskall!
 

 God fortsättning / Ronney Skoog
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Jaktprov 
Reivo 7-8 sep SSF/NN

Provhelgen genomfördes med bra väder 
båda dagarna.
På grund av att några tikar tyckte att det 
var dags för löp, samt att det rådde brist 
på domare, så ställde endast  5 hundar 
upp båda dagarna. Samtliga finnspet-
sar.

Jaktprov 
Reivo 17-18 aug 2013.

5 finnspetsar och 1 nobs ställde upp båda 
dagarna. Lördagens förmiddagspass ge-
nomfördes i ett intensivt spöregn i stort 
sett,  under  hela provtiden. Detta gjorde 
att hundarna inte kunde göra sig själv 
rättvisa. Det visar resultaten, där bästa 
hund fick 27 p.

På eftermiddagspasset blev vädret betydligt bättre, 
och där gick 2 hundar som gjorde sin första jakt-
provsstart till pris. Elisabet Laestanders Älgsti-
gens Inka jobbade ihop 72 p. Tommy Nordmarks 
Akroyd’s Kajo fick 53 p.

Bara ett fåtal kullar hittades. Däremot visade ett 
flertal gamla tjädertuppar upp sig.
På tio starter, gick sju  till pris. Som utlovat efter 
förra provhelgen, kom 1:an denna helg. Det var 
Tommy Olssons  Ukkos Nalli , som tog 75 poäng. 
Nalli visade jämnhet och tog 71 p andra dagen.

Resultat
Lördag                            Söndag

Hund/Ägare Poäng Hund/Ägare Poäng

Ukkos Nalli 75 Predator’s Jesse 73

Akroyd’s Lintu 65 Ukkos Nalli 71

Akroyd’s Zorro 60 Akroyd’s Keena 53

Akroyd’s Keena 56 Akroyd’ Lintu 49

Predator’s Jesse 27 Akroyd’s Zorro 30

Söndagens prov genomfördes i bra väder, och där 
segrade återigen Älgstigens Inka med 70 p. Fredrik 
Grahns nobs  Zteppa fick 64 p. på sin första jakt-
provsstart. Ett förargligt falskt skall spolierade 2:an.
Daniel Wikman Myrestam fick med Akroyd’s Lintu 
57 p. på sitt första utlysta prov. Akroyd’s Kajo fick 
återigen 53 p.
Det blev alltså inget 1:a pris under de 2 dagarna, 
men det kommer garanterat under nästa provhelg.
Fågeltillgången i Reivo verkar inte ha minskat från 
förra året, då vi hade ett normalår.
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Klubbmästerskap
Arvidsjaur den 21-22 september 2013

Efter två veckor i telefon och vid datorn 
överensstämde till sist antalet startande 
hundar med antalet tjänstgörande 
domare. Situationen räddades dels av 
att några hundägare som valde att inte 
starta sina hundar samt en snabb aukto-
risation av en ny domare från 
Riksklubbens sida.

På fredag regnade det och under lottningen tilltog 
regnet allt mer, så det var med dyster stämning 
som jaktprovsdeltagare och domare gick till sängs 
den kvällen. Lördag morgon bjöd på lätt regn och 
mycket våta marker, men trots detta gick fem av sju 
startande hundar till pris. En hundägare, Daniel 
Wikman Myrestam med hunden Akroyd’s Lintu, 
var nog särskilt nervös när provet skulle redovisas 
och glädjen blev stor när han fick veta resultat som 

blev 79 poäng och ett förstapris. 
Under söndagen var det fortfarande mycket vått i 
marken och dessutom började det blåsa och det vi-
sade sig vara betydligt sämre förhållanden då endast 
två hundar gick till pris. Bäst lyckades, Akroyd’s Kii-
vi uppfödd och ägd av Leif Hedlund med 69 poäng 
och ett andrapris. Det innebar att Akroyd’s Lintus 
resultat från lördagen var helgens högsta poäng och 
därmed blev Lintu klubbmästare 2013.

Under lördagen var det i snitt nästan tre finnan-
demöjligheter per prov. På söndag hade det tyvärr 
sjunkit med hälften och flera av provgrupperna gick 
tre timmar utan fågelkontakt. Tjäderhönorna var 
skygga men lyckligtvis fanns det ett antal tuppar 
som satt snällt i de tio minuter som behövs. 
Den nya domare som gjorde debut under helgen 
visade sig ge riktig tur eftersom han dömde de två 
bästa proven.
Slutligen vill jag tacka alla domare som ställer upp 
och dömer prov utan att själva starta med egen hund 
utan Er skulle vår jaktprovsverksamhet inte fungera.

John Laestander 
/Provledare

Resultat:
Lördag                        Söndag

Hund/Ägare Poäng Hund/Ägare Poäng

Akroyd’s Lintu 79 Akroyd’s Kiivi 69

Fågelvinets Kirre 62 Akroyd’s Tara 56

Fågelvinets Kira 61 Fågelvinets Kira 32

Akroyd’s Tara 55 Akroyd’s Kajo 26

Akroyd’s Kiivi 54 Fågelvinets Kirre 18

Akroyd’s Keena 49 Akroyd’s Lintu 10

Akroyd’s Kajo 27 Akroyd’s Keena 7
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Provledarrapport
Reivoprovet 5-6 okt 2013.

Sex hundar kunde beredas start. Samtli-
ga finnspetsar. 21 finnandemöjligheter, 
16 finnanden, och 11 primärskall 
konstaterades, på 12 starter. Även sju 
falska skall kom med i protokollen.

Sex 3:e pris delades ut. Bäst lyckades Akroyds Lin-
tu, som gick till pris båda dagarna. Ägare Daniel 
Wikman Myrestam, Svensbyn.

Vad som var riktigt glädjande, var att tre nya do-
mare dömde, och klarade sin uppgift utmärkt.
Leif Hedlund har satt blåslampan i ändan på sina 
valpköpare, och två av de nya domarna kom 
därifrån.
Det skall Leif ha en stor eloge för.

Evert Lindberg
Provledare

Resultat
Lördag
Hund FM F Poäng Pris
Akroyd’s Lintu 2 2 55 3:e
Akroyd’s Kajo 1 1 53 3:e
Akroyd’s Kiivi 2 2 53 3:e
Predator’s Jesse 1 1 47 0
Akroyd’s Keena 2 1 45 0
Tanja 1 0 5 0

Söndag
Hund FM F Poäng Pris
Akroyd’s Lintu 1 1 56 3:e
Predator’s Jesse 3 3 56 3:e
Akroyd’s Keena 3 2 52 3:e
Tanja 2 2 49 0
Akroyd’s Kiivi 1 1 43 0
Akroyd’s Kajo 2 0 9 0

Akroyds Lintu

Tommy Olsson och Ukkos NalliÄlgstigens Inka
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SSF ÖN
Årets första jaktprov genomfördes 
i Vittangi, ren 
högsommarvärme rådde...
 
Lördag:
Pärlskogens Spana Gunilla Falk Jokkmokk  .. 38 p
Kolgårdens Ricko Jan Erik Rova Kiruna  ....... 29 p
Rico Björn Einmo Hansen Hammerfest   ........ 6 p
Klingsboda Zacko Jan Hillgren Tierp  .............. 6 p
Söndag:
Klingsboda Zacko Jan Hillgren Tierp  ............ 65 p 
Kolgårdens Ricko Jan Erik Rova Kiruna  ....... 50 p 
Pärlskogens Spana Gunilla Falk Jokkmokk  .... 6 p

Klubbmästerskap
SSF/Övre Norrbotten 5-6 oktober 2013 i 
Jokkmokk
Förväntansfulla.
Det var 6 förväntansfulla ekipage som gick till sk-
ogs runt Jokkmokk och Porjus skogarna. Vädret var 
gynnsamt. Fågeltillgången var bedrövligt dålig på 
dom flesta områdena. Fåglarna hade lätt att ta till 
vingarna på några av områdena. Men som vanligt 
är det alltid någon som ska lyckas bättre än dom
andra och blir Klubbmästare.
Klubbmästare 
Årets klubbmästare blev den mycket duktiga Nobs 
hanen Nystänslet Nalle. med 72 poäng ägare: 
Andreas Almespång, Gällivare ett stort grattis till 
segern.Tvåa blev Pärlskogens Spana med 50 poäng 
ägare: Gunilla Falk, Jokkmokk och på tredje plats 
kom Tallens Kiri med 48 poäng ägare: Kid-Benny 
Eriksson, Vuollerim ett stort grattis till alla pris-
tagarna.
Tack alla…
Vi får tacka alla deltagare och domare för en väldigt 
trevligt klubbis och rolig samvaro på kvällen.

Provledare/ Ove Sjöström/Janne Engman

Resultat klubbmästerskapen
Lördag
Pärlskogens Spana Gunilla Falk  ...................... 30p
Kaitumdalens Milla Anton Burman  ............... 29p
Nystängslets Nalle Andreas Almespång  ............. 9p
Rico Björn Einmo Hansen  ............................... 7p
Brännmyrans Baloo Karin Engström  ................ 7p
Tallens Kiri Kid-Benny Eriksson  ...................... 5p
Söndag 
Nystängslets Nalle Andreas Almespång  ........... 72p
Pärlskogens Spana Gunilla Falk  ...................... 50p
Tallens Kiri Kid-Benny Eriksson  .................... 48p
Rico Björn Einmo Hansen  ............................. 23p
Kaitumdalens Milla Anton Burman ................ 10p
Brännmyrans Baloo Karin Engström  ................ 7p

Klubbmästare! Andreas Almespång

Topptrion Klubbmästerskapen 2013
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Jaktprov Ö.N.
19-20 oktober Porjus

Lördag:
Tallens Kiri ägare Kid-Benny Eriksson  ......... 68 p
Lohikoskis Roja ägare Peter Drugge ..............  61 p
Rico ägare Björn Einmo Hansen  ...................... 5 p
Söndag:
Lohikoskis Roja ägare Peter Drugge  .............. 64 p
Rico ägare Björn Einmo Hansen  .................... 23 p
Tallens Kiri ägare Kid-Benny Eriksson  ......... 21 p

2-3 November i Porjus.
Två tappra ekipage mötte upp i Porjus, hopplöst 
före med ett par decimeter snö... och skare!
Hundarna kunde knappt galoppera, då bröt det 
igenom, men båda hundarna jobbade och sökte 
så gott det gick. Dålig fågeltillgång förutom ett 
område där de tydligen hade samlats... 
 

Provledare Jörgen Estholm och Gunilla Falk. 
Lördag:
Kaitumdalens Rippe Roger Strandelin   .........66 p
Killamrovas Ricco Kent Renlund  ...................26 p
Söndag:
Kaitumdalens Rippe Roger Strandelin  ..........56 p
Killamrovas Ricco Kent Renlund  .....................5 p

Kaitumdalens Rippe äg. Roger Strandelin

Årsmöte Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 8 februari klockan 13.00
Plats: Församlingsgården Storuman vid Hotell Toppen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 8 januari

Välkomna!

Årsmöte SSF Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte

Lördagen den 18 januari 2014
Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast den 18 december!

Välkomna!
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SSF Sydsverige
Rörligt prov i oktober

Det enda röriga jaktprov som vi genomförde i ok-
tober var men Norrbottenspetsen Klingsboda Yapp 
med ägaren Bo Engqvist.
Yapp gjorde ett mycket bra arbete med både tjäder 
och orre. Vi hade under dagen massor med fågel 
som resulterade i sju finnandemöjligheter med lika 
många finnanden. Yapp hade två långa skall under 
dagen och flera kortare skallarbeten. Yapp fick ihop 
70 poäng och ett 2:a pris. Hunden blev med detta 
jaktprov Utställningschampion. Grattis Bosse!

Internationellt ordinarie jaktprov 
14:e och 15:e September.
Under detta jaktprov bjöd vädrets makter på strå-
lande fint väder. På lördag morgon var det vind-
stilla lite dimmigt och inte denna sanslösa värme 
som hela september haft tidigare. Tomas Salander 
startade Finnspetshanen Predator´s Mikko, på för-
middagen. Mikko fick skall på två tjäderhönor och 
klarade även av ett förnyat skall på den ena hönan. 
Mikko hade under provet ett fantastiskt sök men 
mycket hög fart hela provet i turer om uppemot 15 
minuter hela tiden. Mikko fick ihop 78 p. ett första 
pris med cacit. Kan tillägga att Mikko är född i Maj 
2012. En alldeles utmärkt hund redan nu. 
Grattis till Tomas!
På eftermiddagen hade dimman naturligtvis lät-
tat. Fortfarande svag vind och behaglig temper-
atur. Undertecknad startade med Finnspetstiken 
Styggbergets Kaaksi som hade två kortare skall på 
tjäder och ett långt skall på en tjäderhöna. Detta 
prov blev ett andra pris. på 66 p. 
På söndagen var det mulet och vindstil-
la. Styggbergets Kaaksi var den enda hund som 
startade. Hon hade turen med sej att hitta en 
orrkull som var mycket samarbetsvillig. Detta prov 
resulterade i två långa skall och ett förnyat skall.  
Kaaksi fick ihop precis som Mikko dagen innan 78 
p. ett första pris med cacit. Det är svårt att skriva 
något bra om sin egen hund. Kan bara tillägga att 
jag är nöjd med Kaaksi.
Fågel tillgången här ner i Syd är den bästa på många 
år. En hel del orrkullar och tjäderkullar med mån-
ga kycklingar. Synd att inte fler hundar startade på 
detta jaktprov.

Göran Eriksson

Bo Engqvist och Klinsboda Yapp.

Tomas Salanders Predator´s  Mikko.

Göran Eriksson med Styggbergets Kaaksi.
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E

SE JCH SE UCH Häggingåsens Dexter
S22534/2008 
E SJCH SUCH Börknäs Kirro 
U SJCH Viterlidens Tepi 
Ägare: Simon Nordin, Bollnäs 
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs 
Jaktprov
2013-08-18 Los 79p
2013-08-17 Los 79p 
2011-08-28 Kårböle utlyst 79p 
Utställning 
2011-06-05 Alfta CK, Cert 
2011-08-06 Malung CK, Cert, BIR 

FIN JCH SE JCH SE UCH 
Häggingåsens Thai S42781/2009
e. SE JCH SE UCH Isku
u. SE JCH Viterlidens Tepi
Ägare: Miranda Frings-Håf, Högland.
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs.
 Jaktprov:
Nordiska Mästerskapet. 2:a NM, 81 p
Storsele 2013-09-28 utlyst 88 p
Vilhelmina 2012-08-20 utlyst 83 p
 Utställning:
Åsele 2010-03-28 Junkl. CK, BIR, BIS
Arvidsjaur 2010-11-27 CK, CERT
Åsele 2011-03-27 CK, CERT, BIR, BIS 

SE JCH Tålsmarks Tiger
S30440/2007
e. SEJH SEUCH Pohjanukon Toivo 
u. SEUCH Överstjuktans Mirva
Uppfödare: Ulf Grabbe, Umeå
Ägare: Bengt Wahlin, Umeå
Jaktprov
Vemdalen utlyst 100817    82p
Malå utlyst 120818    85p CACIT
Åsele utlyst 130816    89p
Utställning
100131 1:a Jaktklass
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E E

SE UCH Hemvikens Vilma
S53404/2008
 e SUCH SJCH Friesgårdens Remo
u SUCH SJCH Röjbackens Vilma
 Ägare: Kaj Ekroos, Hägersten
Uppfödare: Anders Griph, Strömsund
 Jaktprov:
 2009-10-31 Saxdalen, 52 poäng
2013-03-31 Saxdalen, 70 poäng
Utställning:
2010-02-13 Högfors, CERT
2013-07-21 Köping, CERT/CACIB
2013-08-17 Norrköping,CERT/CACIB

SE JCH  Kaitum Dalens Nalli 
SE21751/2010
E: SE JCH Latanjarkas Jekko
U: SE JCH Latanjarkas Milla
Ägare: Lars.Lindgren, Obbola
Uppfödare: Gerd Karlsson, Malmberget
Jaktprov:
 2011-10-23 Storsele utlyst  ........................ 79p
 2012-08-19 Vilhelmina utlyst  .................. 79p
 2013-08-18 Vilhelmina utlyst  .................. 76p
 2013-10-05 Dikanäs CACIT  ................... 75p
Utställning:
 2012-04-22 Umeå Very Good Riksuts. S. Brännvall

SE JCH SE UCH Häggingåsens Ymer 
S22535/2008
Ägare: Niklas Stöök, Hammarstrand
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Jaktprov:
2010-10-26 Rörligt 80p
2011-08-30 Rörligt 80p
2013-08-17 Vemdalen 85p
Utställningar:
2012-04-29 Stöde - Cert
2013-02-16 Bredbyn - Cert, BIR, BIS
2013-04-21 Stöde - Cert, BIR, BIS

39



E

SJCH SUCH Kiepin Kaamos
S 36617/2008
e. Rippeläisen Nipa
u. Röjbackens Kimu
Ägare: Fredrik Söderlund, Moliden
Uppfödare: Thommy Svevar, Malax
Utställning:   Bredbyn 11-02-19 Cert
                     Åsele 11-03-27 Cert
                     Vännäs 11-06-12 Cert
Jaktprov:      Överå 10-09-04 79p Rörligt
                    Omsjö 11-08-20 77p Utlyst
                Näsåker 13-08-18 87p Utlyst

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

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

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

Bifoga intyg om Championat från SKK.
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Hej på er!
Det var ett tag sedan. Trodde inte att man 
skulle var med och förmedla Er 2014 års 
medlemsavgifter. Tyvärr så är inte Solveig 
med i styrelsen längre och valberedningen 
har redan påbörjat sökandet av en ersättare 
till henne. Hoppas att det löser sig. Under 
tiden fram till fullmäktigemötet som kommer 
att gå av stapeln under första helgen i april 
i Mora kommer Ni att få dras med mig. Jag 
hoppas att det går bra fram till dess.

Nog om detta och till det som jag egentligen har på 
hjärtat, nämligen den årliga inbetalningen för att 
förnya medlemskapet. I medlemskapet får man vår 
förnämliga tidskrift som trycks i Storuman och som 
distribueras till Er fyra gånger per år, i medlemskapet 
ingår även aktiviteter som anordnas av lokalklubbar 
och Svenska Kennelklubben samt oss på riks 
(medlemsträffar, jaktprov och utställningar samt att 
alla medlemmar som har möjlighet är välkomna till 
fullmäktigemötena m.m.). 

Jag vill att Ni vid inbetalningen använder Er av 
medlemsnumret som finns på inbetalningskortet 
eller inbetalningskortet i sin helhet för att jag ska 
kunna hitta Er lätt. Är det någon annan som betalar 
så vill jag att Ni skriver vem betalningen avser. Har 
Ni flyttat eller något annat som förändrats så vill jag 

att Ni meddelar mig detta. Detta för att undvika 
fördyringar i form av fler utskick av Ståndskall, 
postverket verkar bli kinkigare och kinkigare med 
att adressen ska stämma, vi slipper även en massa 
irritation när man inte får tidningen.

Vi har stora förändringar på gång i form av förnyelse 
av hunddata och då i form av ett nytt program som 
kommer att ersätta det gamla, en investering som 
är mycket kostsam för klubben men nödvändig 
för vår verksamhet och överlevnad. Detta program 
kommer att ägas av klubben och detta medför en 
del fördyringar, men på sikt kommer vi att få ut så 
mycket mer samt att vi är rustade för framtiden. 
Denna förnyelse kommer att pågå under några år 
framåt och kommer att byggas på för att vi ska 
kunna göra våra raser som vi förvaltar både friskare, 
snyggare och med mera jakt i sig.

Vi har ett vikande medlemsantal och detta har 
pågått under några år. Farhågorna på grund av detta 
är ju att SSF inte kommer att vara lika stark som 
de en gång varit. Lokalklubbarna får svårare och 
svårare att rekrytera nya medarbetare och de som är 
kvar får mer och mer att göra. 

Om vi kunde enas om en sak inför framtiden och 
det vore att vi som medlemmar värvade en ny 
medlem per år, vilket nyårslöfte det skulle vara.

Adjungerande kassör och medlemsansvarige
Ivar Karkiainen

Avgifter 2014      
Lokalklubb Aktiv  Familje     
 medlem medlem    
Övre Norrbotten 400;00 50;00    
Norrbottens Kust och Inland 360;00 20;00    
Nedre Norbotten 380;00 60;00    
Västerbottens Kustland 370;00 50;00    
Västerbottens Lappmark 380;00 50;00    
Ångermanland 380;00 10;00    
Jämtland/Härjedalen 410;00 50;00    
Medelpad 380;00 50;00    
Gävleborg 380;00 50;00    
Mellansverige 380;00 50;00    
Sydsverige 360;00 60;00    
      
OBS:      
För utländska medlemmar tillkommer en bankavgift på 11;50 per inbetalning.     
Detta gäller alla som använder sig av vårat IBAN-nummer.     
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Sävarprovet 
21-22 augusti 2013
SSF Västerbottens kustland.

Detta 2-dagars eftermiddagsprov med 
vardera 4 st startande hundar på 
trevliga marker gav tyvärr endast två 
pristagare, fågeltillgången var sämre än 
väntat.

På onsdag hade vi 7 st finnandemöjligheter totalt 
och en hund som inte hittade någon fågel. Bäst 
lyckades Finska spetsen Finnskallets Leia ägare 
Peter Johansson Kåge med 53p.
På torsdagkvällen noterades 9 st finnandemöjlighet-
er på fyra hundar och alla hade minst en finnan-
demöjlighet. 
Bästa hund blev Norrbottenspetsen Klingsboda 
Yapp med 55p.
Vi gratulerar husse Bo Enqvist som åkt hela vägen 
från Bromma.

Ulf Grabbe provledare.

Bjurholmsprovet
29/9 2013

Provet som även i år gällde som 
klubbmästerskap för SSF VK hade l
ockat tre hundar till start, två nobsar 
och en finsk spets.

Fina yttre förhållanden +9 grader och svag vind, så 
förväntningar fanns att vi kunde hitta bra med fågel 
på det fina provområden som stod till buds.
Tyvärr infriades inte förväntningarna, två finnan-
demöjligheter på tre starter, riktigt dåligt med fågel!
Bäst lyckades finska spetsen Ryggärdans Röjja 
ägare Erik Skoglund med 32p och blev därmed 
klubbmästare, Grattis!

Mats Larsson, arrangör.

Hundutställning i UMEÅ 
9/2  2014

SSF Västerbottens Kustland inbjuder
Till utställning för finsk- och norrbottenspets.

Plats: Forslunda Naturbruksgymnasium 
(Forslunda 1, 905 91 Umeå)

Domare: Ulf Ottosson

ID-vaccinationskontroll mellan 08.30-09.30
Första start 09.30  

Passa På att undersöka hunden!
Gratis kontroll av patella kommer att erbjudas under utställningen!

Anmälan och upplysningar:
Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, 070-2693970

Sista anmälningsdag den 24/1 2014
Anmälningsavgift betalas på plats eller plusgiro 346536-6

250 kr/ vuxen hund, samt gratis för valp och färdig utställningschampion
Fika, korvförsäljning och möjlighet att värma sig inomhus. 

Parkeringsmöjlighet finns på området.

Välkomna!
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SSF / Övre Norrbotten inbjuder till:

Domarutbildning, preliminärt 15/2 2014
Information och anmälan till:

Kent Renlund 0970-200 33 070-1317483

Kalix utställningen 2014
SSF/NKI inbjuder till den årliga utställningen för finsk spets och norrbottensspets.

Datum: Lördagen den 1 mars 2014.
Plats: Kalix Naturbruksgymnasium (skyltning från E4).

Domare: Ej fastställt.
 Tid: Bedömningen börjar kl 10.00 (Id och vaccinationskontroll från kl 09.00).

Anmälan och övrig info: 
Skriftlig anmälan senast den 14 februari till Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 

952 35 Kalix, 0923-13729, 070-6319461.

OBS! Vid utlandsregistrerad hund skall en kopia på stamtavlan bifogas anmälan.
Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga 300 kr.

Avgiften betalas in på BG 5588-9927 i samband med anmälan. 
Glöm inte att ange vilken hund det gäller.

Servering kommer att finnas på plats.
Varmt välkomna till Kalix!

Jaktprov Los 
17-18 Augusti

Som vanligt var det samling i 
Handsjökojan fredagkväll inför 
lottningen av provrutorna och domare. 
Efter sedvanliga djupa diskussioner om 
årets föryngring somnade vi till smat-
tret av regnet som glädjande nog drog 
vidare under natten. 

Fyra hundar kom till start på lördag och bäst lyck-
ades Häggingåsens Dexter som skällt ihop en 1:a 
på 79 poäng.
Tre hundar startade på söndag och även denna dag 
lyckades Häggingåsens Dexter bäst då han återi-
gen drog till men en 1:a på 79 poäng och blev 
därmed klar SE JCH stort grattis till ägaren Simon 
Nordin. Även Äsässän Sessan lyckades skälla ihop 
till en 1:a på 78 poäng grattis till ägaren Per-olov 

Persson. Fågeltillgången får vi anse som god då ett 
flertal kullar påträffades. Synd att inte fler hundar 
deltog för det fanns goda chanser till höga poäng 
den här helgen.
Stort tack till domare och Ivan Karlsson som så 
välvilligt ställer upp med provmarker och ett 
förträffligt boende.

Provledare Daniel Byqvist

Resultat
Häggingåsens Dexter  ............................79+79
Äsässän Sessan .......................................54+78
Kolåsen Zami ...........................66+ startade ej
Nilin Enni .............................................19+41
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Historiska hundar
Dubbelchampion Tero 2772/55 H.

Hunden, som härstammade från Seinäjoki, 
kom som en mycket positiv överraskning 
på 1950-talet. Man kan säga att Tero var 
exteriört långt före sin samtid. Juho Perttola 
skriver i början på 1970-talet: ”att under 
1950-talet uppnåddes helt överraskande 
den hitintills oöverträffade exteriöra toppen 
på hanhundssidan, med Tero som främsta 
adelsmärket”.  Antti Tanttu instämmer i denna 

lovsång i en artikel i Finska Spetklubbens 
20-årsbok. Tyvärr blev Tero inte särskilt 
gammal, valpsjukan tog honom i ganska 
unga år.

Raivon Jaska 6921/63

Nu instämmer givetvis inte alla finnar i denna 
lovsång. Den gamle rutinerade och ännu 
aktive utställningsdomaren tillika före detta 
finska spetsuppfödaren Esko Nummijärvi, 
berättade för mig för fem år sedan, att han 
anser att Raivon Jaska fortfarande är exteriört 
oöverträffad som hanhund. Bilden är tagen 
när hunden som tvååring vann BIS på 
”Mässhallarna” i Helsingfors, vilket är finska 
motsvarigheten till ”Stora Stockholm”!!! 
Tänk Er en finnspets som BIS-vinnare på 
Stora Stockholm! Tyvärr blev hunden väl så 
tung på äldre dar, vilket är inte helt ovanligt 
bland hanhundar som slår igenom tidigt. 
Samtliga bilder är tagna av J. Perttola.

Ett intressant projekt går mot sitt slut.

I början av februari förra året fick jag en 
förfrågan från vår Ordförande om jag 
kunde tänka mig att digitalisera SSF:s arkiv 
och lägga upp filerna på den av SSF hyrda 
webbservern, vilken utgjorde grunden för 
SSF:s nyupprättade intranät. För projektets 
genomförande hade SKK ställt upp med 
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ekonomiskt stöd. Bakgrunden var att genom 
Krister Mattsons hastiga sjukdom och 
senare frånfälle och genom hans godemans 
konsekventa nekande till att SSF skulle få 
ta del av de filer som berörde SSF i Kristers 
dator, blev läget akut. Optimist som man är, 
tackade jag ja till uppdraget! Kontrakt skrevs 
mellan mig och SKK. Sju flyttkartonger med 
handlingar hämtades hos sekreteraren.

Efterlysning

Nu efter nästan två års arbete är allt klart. Det 
blev nästan 2800 dokument! Men det saknas 
en hel del handlingar. Jag blev invald i SSF:s 
första riksstyrelse 1968 i Luleå. Från den 
tiden finns inga f.d. styrelsemedlemmar kvar. 
Till min lycka så var jag endast 27 år när det 
hände. Men jag kommer ihåg att jag fick 

hand om en sekreterarpärm från Norrbottens 
Älghundklubbs Fågelhundssektion, vilken 
jag överlämnade till min efterträdare Egon 
Grubbström, när förhållandet mellan mig 
och R. Samuelsson blivit olidligt. Denna 
pärm saknas.

Vi hade under några år en Älghundkommitté. 
Det finns inte en enda handling från den i 
vårt arkiv.

Under några år hade vi en avelsring för 
norrbottenspets – ”Nobsringen”. Från den 
finns inte ett enda dokument.

Om Ni har någon idé var dessa handlingar 
kan finna, hör av Er till mig.

Vi höres!  Staffan Forsslund

Årsmöte i SSF Medelpad                                        

Klubben kallar till årsmöte söndagen den 2 februari 2014, 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, 
Anita Hästdahl, (anita.hastdahl@hyrverkab.se) tillhanda senast 2014-01-02.

Anmäl Dig till middagen till Matti Torvela, 070-2672020. eller matti.torvela@metso.com 
senast den 27 januari.

Håll utkik efter intressant program på årsmötet 
på SSF Medelpads hemsida: 
http://www.ssf-medelpad.se 

Det kan inte med ord beskrivas det enorma arbete som Staffan 
lagt ner på att digitalisera alla dessa handlingar.

Vad jag känner till så finns inte motsvarande i SKK:s verksamhet.
I och med detta arbete från Staffan så är SSF:s historiska dokument 

säkrade för framtiden.
Vi i SSF:s riksstyrelse är mycket stolta över att ha sådana funktionärer inom våra led 

och vill från hela SSF framföra vårt varma tack för detta arbete. 
Tack Staffan Forsslund!

SSF g.m. Lennart Jönsson
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Senast Sverige vann NM 

var 2008 i Lapua, Finland. 

Nordisk mästare det året 

Obygdens Nätti. 

Äg. Anders Morin, Kalix

Nordiska 2013
Landskampen 2013 i Savukoski blev en 
triumf för det svenska laget. Med duk-
tiga hundar & hundförare kammade vi 
hem den efterlängtade segern i lagtävlin-
gen. Men resan dit var lång…

Jag startade redan på onsdagsmorgonen för att kom-
ma upp till Roger Hedlund i Pauliden. Den tillag-
ade tjädern som Roger bjöd på smakade fantastiskt 
efter den långa resan (60 mil). Direkt efter torsda-
gens frukost så styrde vi bilen mot Haparanda. Där 
framme väntade Tommy och nästan det hela nor-
ska laget. Efter en matbit på IKEA, fortsatte vi re-
san mot Savukoski. Vi 19-tiden på kvällen och ca 
80 mil i baken, så anlände vi till vårt slutmål. Med 
tanke på det så hade vi inga problem att hitta söm-
nen den kvällen. 
När vi vaknade på fredagen var det disigt och lite 
småkall luft. Vi gjorde en promenad med hundar-
na och samtidigt bekantade oss med omgivningen. 
Det blev en lugn dag med bl.a. bastubad i väntan på 
övriga deltagare.  Framåt eftermiddagen, med sam-
tliga på plats, var det dags för välkomstkaffe med 
smörgås och presentation av alla deltagande hun-
dar. Sedan var det dags för överdomarens tal, där 
han påpekade vissa regeltolkningar till domarkåren. 
Samtliga domare var bekanta med provmarkerna, 
vilket betydde att inga vägvisare behövdes. Därefter 
var det dags för lottning och genomgång av provru-
tor för domare och hundägare. Det blev en tidig 
kväll med tanke på morgondagens allvar…

Efter en tidig frukost på lördag gav sig samtliga 
ut till rutorna, där hundarna skulle släppas mel-
lan 08.00 och 08.30. Vädret var disigt och regnet 
hängde i luften. Det hade kommit lite snö på nat-
ten, vilket vi kunde se spåren av uppe på höjder-
na. Undertecknad med Jarmo Ahtinen i spetsen 
hade sällskap av Mirandas make & sonen Aron 
samt Johans fru. Vi gjorde en rundtur i de närmaste 
områdena i hopp om att få höra ståndskall. Vid en 
av provrutorna fick vi se tjäderhöna och två orrar 
samt många renar. Vi fick höra en hund, som se-
dan visade sig vara Roger Hedlunds Yscha. Efter ca 
två timmars bilåkning var det dags för lunch. En 
kort vila efter maten följdes av en spännande väntan 

på provresultaten. Vi anade att det inte skulle bli så 
många ettor, eftersom en del fåglar varit lättskrämda 
och hundarna hade/fick problem när fåglarna inte 
satt kvar. Dock fanns det en och annan fågel som 
vägrade lämna skallträdet. Rieskamaan Jurre kunde 
konsten att tämja de gamla stortupparna. Domaren 
var säker på att tupparna emigrerat till provrutan 
från det stora grannlandet i öst (”Putin-landet”). 
Jurres arbete med dessa tuppar belönades med en 
elitetta på 84 p. Tvåan Häggingåsens Thai gav en 
rejäl fight, men fick se sig besegrad och landade på 
81 p, därmed också en elitetta. På tredje plats kom 
den norska tiken Laris på 75 p, även där en elitet-
ta. Anmärkningsvärt att ingen av hundarna hade 
förnyat skall… Redan efter den första dagen ledde 
vi lagtävlingen. I tron om slutlig seger, så klämde vi 
till med en segersång vid kvällens supé. Vi fick fak-
tiskt rejält med applåder efteråt, antingen för den 
välkomponerade texten eller att sången tog slut… 

Väderprognosen bådade inte gott inför söndagen. 
Det lovades kraftiga vindar, med upp till storm-
styrka. Möjligheten att förbättra sitt provresultat 
från lördagen försämrades rejält för samtliga hun-
dar. Häggingåsens Thai ”försvann” i blåsten och 
var borta i mer än en timme, vilket resulterade i en 
uteslutning. Dock var inte ägaren Miranda ledsen 
för det, med tanke på gårdagens resultat och finska 
jaktchampionatet. Endast tre hundar: Yscha, Tallens 
Chilla och Fort Hjort Hilla förbättrade sina resultat 
från gårdagens tävling.
På grund av vädrets makter delades inget förstapris 
ut idag. Därför blev det slutgiltiga resultatet, i prin-
cip en kopia av lördagens tävling. 
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Slutresultat:

Hundens namn Lördag Söndag Plats
1. Rieskamaan Jurre FIN18974/08 84p 52p 1.
2. Häggingåsens Thai S42781/2009 81p Utesl. 2.
3. Laris S40337/2007 75p 68p 3.
4. Ripsakan Riitu FI25156/09 63p 59p 5.
5. Kiepin Kaira FIN20999/08 61p 59p 6.
6. Yscha S66177/2009 61p 63p 4.
7. Raisa NO54158/09 60p 56p 8.
8. Spetsbackens Tille SE19593/2010 60p 3p 9.
9. Tallens Chilla SE24646/2010 57p 61p 7.
10. Fjort Hjort Hilla NO35198/11 50p 56p 10.
11. Metsokorven Peppi FI22884/09 46p 18p 11.
12. Kotirovan Taiga FIN28703/08 35p 25p 12.

Resultat av Landskampen 2013

Land Resultat
1. Sverige 205
2. Norge 195
3. Finland 193 Text: Lauri Keränen

Foto: Eero Nikupaavo

Ett STORT TACK till alla 

som gjorde detta 

mästerskap till en 

oförglömlig tävling!

Det segrande svenska laget!
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Det finska laget

Rieskamaan Jurre 
FIN18974/08 FI JCH
Ägare: Jukka Kytökorpi, Finland.

Metsokorven Peppi 
FI22884/09 FI JCH  
Ägare: Jouni Huhmarniemi, Finland.

Rips´akan Riitu 
FI25156/09 FI JCH FI UCH
Ägare: Teemu Moilanen, Finland.

Kotirovan Taiga 
FIN28703/08 M-10, NM-11, M-11, M-12, 
FI JCH, Ägare: Raimo Johansson, Finland.

Nordisk mästare 2013

Rieskamaan Jurre!
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Det norska laget

Fort Hjort Hilla 
NO35198/11,
Ägare: Sondre Bjørnbet, Norge.

Laris 
S40337/2007, 
Ägare: Oddbjørn Nordhagen, Norge.

Raisa 
NO54158/09
Ägare: Tom Røine, Norge.

Spetsbackens Tille 
SE19593/2010
Ägare: Kent Støkket, Norge.
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Jaktprov 
Medelpad

Svårt…

Trots att de yttre förhållandena såg skapliga 
ut och trots att inventeringarna visat att 
det fanns kullar blev SSF Medelpads första 
jaktprov för säsongen vid Skälsjön en utma-
ning för hundarna. Totalt genomfördes 27 
starter vilka sammantaget hade 30 st. s.k. 
finnandemöjligheter, FM. I genomsnitt en-
dast 1,11 fåglar/prov alltså. Några av fin-
nandemöjligheterna utgjordes av kullar och 
fler fåglar fanns förstås som inte blev note-
rade i domarnas protokoll men… Alla hade 
hoppats på bättre fågeltillgång. Sammanta-
get uppnådde endast tre av de 27 starterna 
prisgivande resultat.

Provets bästa hund blev Fort Hjort Jeppe, ägare 
Matti & Lea Torvela, som gnuggade ihop 71 poäng 
och ett 2:a pris under söndagen. Under lördagen 
knep Tulo, ägare Per Jonsson, 69 poäng och tog 
också han ett 2:a pris. Tulo kan också genom den 
meriten titulera sig Svensk Utställningschampion, 
vilket vi naturligtvis särskilt gratulerar! Under lör-
dagen tog också Spetsbackens Rekku, ägare Mikael 
Rydén, ett 3:e pris med 64 poäng. Vi gratulerar 
Jeppe, Tulo och Rekku.
 

Fundersamma...
Trots utmaningarna i skogen trivdes alla och 
stämningen var god. 
För komplett resultatredovisning se: 
http://www.ssf-medelpad.se 

Nästan lika svårt… 
SSF/Medelpads andra utlysta prov, i Borgsjö bjöd 
på lika stora problem för hudarna som i Skälsjön. 
De yttre förhållandena var goda, vädret samarbets-
villigt, 10 FM på sex starter ger vad jag räknat ut 
1.6 fåglar/prov, men vad hjälpte det. Fåglarna ville 
inte alls vara med och leka, (kanske trodde att dom 
skulle bli skjutna) Hundarna hann inte mer än dra 
efter andan för första voffet så flög fågeln som en 
sputnik för att aldrig återses. Bäst lyckades Sovort-
tan  Perle vars husse åkt från Överkalix ca 80 mil för 
att starta på vårt prov, friskt vågat hälften vunnet, 
Perle skällde ihop 52p och ett tredje pris. Vi vill 
tacka markägaren Lars som ställde en finfin stuga 
till vårt förfogande. Tyvärr har skogsmaskinerna 
löpt amok på markerna och lämnat stora fula ka-
lytor efter sig på markerna vilket gjorde framfarten 
delvis problematisk.

28/9
Lybergets Mira, äg.Henrik Sjödin Kovland  ...22p
Tikka, äg.  Jan Johansson Överkalix ..............21p 
Sovorttan Perle, äg. Jan Johansson Överkalix  ..6p

29/9 
Sovorttan Perle, äg. an Johansson Överkalix  .52p 
Tikka, äg. Jan Johansson Överkalix .................8p 
Lybergets Mira, äg. Henrik Sjödin Kovland  ....3p
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NM-2013
 – Norske skallkungstevlingen

Tekst og foto: Roy Nilsen

Norgesmesterskapet for halsende fuglehunder 
2013 ble arrangert i Lierne, Nord-Trøndelag helga 
9.-10. november. Årets NM var redusert til 7 hun-
der p.g.a. erfaringene med problemer med å skaf-
fe nok dommere. Selv med kun 7 startende hun-
der var arrangøren tvunget til å få dommerhjelp fra 
SSF Jämtland-Härjedalen og Ångermanland. Stor 
takk til Harry Göransson, Björn Thuresson og Ulf 
Jonsson. En enda større hodepine for arrangøren 
var imidlertid den på forhånd kjente dårlige fugltil-
gangen. Når det er så lite fugl at når man jakter 
håper at fuglen flyr før man når fram på losen er 
det ikke moro å skulle arrangere norgesmesterskap.
Lørdag slo den dårlige fugltilgangen til for fullt. 

Kun 2 av 7 startende fant fugl. Fort Hjort Myra 
til Rune Viddal ledet med 58 poeng, fulgt av 
Spetsbacken Tille til Kent Støkket med 52 po-
eng. Det ble ikke enklere for hundene med 
fraværende vindtrekk og stedvis knekkebrødføre.

Søndag var det litt mer vind og hundene lykkes 
langt bedre med å finne fugl. Kun en hund var 
uheldig med trekningen og gikk fugltomt også 
på søndag. Når regnskapet ble gjort opp klok-
ken 15.30 var det en veteran som stod igjen som 
norgesmester. Tore Bjørnbet er ikke beskjeden og 
fornekter seg ikke. Denne gangen var det med Fort 
Hjort Hilla Tore fikk med seg NM-tittelen hjem.

Hund   Ras P Pris Ägare
NM Fort Hjort Hilla FS 84 1 Tore Bjørnbet
2 Laris FS 65 2 Oddbjørn Nordhagen
3 Fort Hjort Myra FS 58 3 Rune Viddal
4 Spetsbackens Tille FS 52 3 Kent Støkket
5 Mikkel FS 51 3 Morten Johansen
6 Raisa FS 28 0 Tom Røine
7 Skarnäbbens Sippa N 9 0 Grete Waltoft

F.V. Oddbjørn Nordhagen med Laris, 65 poeng, Tore Bjørnbet med NM-vinner Fort Hjort Hilla, 84 poeng 
og Rune Viddal med Fort Hjort Myra, 58 poeng.
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Fort Hjort Hera 
vann årets 
Allhelgonaprov
Årets jaktprovsäsong i Norrbottens Kust och In-
land avslutades under Allhelgonahelgen i skogarna 
runt Rödupp i Överkalix. Det har varit en höst som 
präglats av mycket dålig föryngring där fågelkon-
takterna varit få och när det inträffat har dom för 
det mesta haft mycket lätt att ta till vingarna. Det 
här har även gjort att intresset för att gå prov varit 
ganska lågt tidigare under hösten. Glädjande nog 
kunde vi ändå samla ett bra startfält i Överkalix. 
Kanske var det den traditionella ärtsoppan på lör-
dagskvällen som lockade, eller de två senaste årens 
fina resultat, vem vet. Hur som helst, fem hundar 
kunde erbjudas start på lördag och sex på söndag. 
De yttre förhållandena var ganska bra med tanke 
på att markerna hade varit täckta med ett decime-
tertjockt snötäcke och skare en vecka innan prov-
helgen, men  plusgrader och regn i slutet av veckan 
hade tagit bort i stort sett all snö och fortsatta plus-
grader och fuktigt under helgen gjorde att föret var 
mycket bra. 

Det var förhoppningsfulla ekipage som åkte ut till 
sina provrutor på lördagsmorgonen. Vindstilla, ett 
par varmgrader och marken pudrad med en halv 
centimeter nysnö, lovade gott. Men förhoppningar-
na kom på skam. Få fågelkontakter och skygg fågel 
gjorde att poängen uteblev, med ett undantag. Det 
var Magnus Törqvist och hans tik Fort Hjort Hera 
som hade träffat på bra med fågel men dom hade 
suttit dåligt och skalltiderna blev korta. Poängen 
stannade därför vid 69 och ett andra pris.
Söndagen bjöd på samma fina väder, frånsett att 
snöfallet hade bytts ut mot ett lätt duggregn. Resul-
taten blev överlag bättre. Nästan alla hundar träf-
fade på fågel i tillräckligt antal för att kunna göra 
resultat, om fåglarna bara hade varit mer samarbets-
villiga. Under de två dagarna konstaterades bara två 
fulla skalltider men många ”ej konstaterade” skall.
Tre hundar gick i alla fall till pris på söndagen och 
bäst var Tord Isakssons Maximus med 59 poäng. 
Där gällde samma som för lördagsvinnaren. Han 
hade träffat på bra med fågel, men dom hade varit 
var oroliga.

Till slut vill jag som provledare tacka våra doma-
re, där nästan alla som var tillgängliga ställde upp 
under helgen och som vanligt genomförde sina 
domaruppgifter på ett bra sätt. Det är lätt att vara 
provledare när skogsprotokollen är fullständiga och 
frågetecknen få.

Göran Östlund

Resultat
Fort Hjort Hera  ..............Magnus Törqvist, Råneå ........................... 69p+51 p
Maximus  ........................Tord Isaksson, Kalix-Nyborg ............. (start. ej)+59 p
Sörlidbäckens Figo  ......... Staffan Vikberg, Luleå ................................... 6+55 p
Zakko  .............................Krister Vennberg, Luleå ................................ 5+42 p
Jahtitaigan Tanu  ............. Sven Erik Lindmark, Boden ........................ 28+40 p
Älgstugan´s Kita I  ...........Marcus Wennberg, Ållsån ........................... 30+26 p

Fort Hjort Hera
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Övriga utlysta prov

17 - 18 augusti  Råneå
Årets första jaktprov gick av stapeln i Råneå älvdal 
på beprövade marker. De yttre förutsättningarna 
var riktigt bra med ca 10 plusgrader och svag vind.
På lördag kom 4 hundar till start och två gick till 
pris. Högsta resultat blev 63 p och för det stod fin-
ska spetsen Zakko, ägare Krister Vennberg, Luleå.
På söndag startade 2 hundar och återigen var finska 
spetsen Zakko bäst på 60 p.

Summerar man provhelgen så ser man att fågeltill-
gången var ganska klen som befarat. På 6 starter 
blev det endast 8 FM totalt. Det sågs ändå någon 
kull, även om dom var små, så vi hoppas att trenden 
är på uppåtgående till nästa säsong.

Provledare Magnus Törkvist och Anders Larsson

Resultat
Zakko ........................Krister Vennberg, Luleå ....................... 63+60p
Lybergets Ville  ..........Jonas Starck, Umeå ............................... 52+5p
Tikka  ........................Jan Johansson, Överkalix ................ 8+(start.ej)
Sorvortlan Perle  ........Jan Johansson, Överkalix ................ 3+(start.ej)

5-6 oktober Råneå/Överkalix

Två hundar till start på lördag och söndagens prov 
blev inställt. Bra väder men få och skygga fåglar 
gjorde att resultaten uteblev. 
Anders Morin

Resultat
Sörlidbäckens Figo  ...Staffan Vikberg, Luleå  ............... 44p+(start.ej)
Zakko  .......................Krister Vennberg, Luleå .................. 8+(start.ej)

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 1 februari 2014 kl. 17.00  Hotell Älgen Östersund.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning.
Anspråk på vandringspriser och motioner  skall vara sekreteraren tillhanda senast 16 januari.
Anmäl om din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit utställnings- eller jaktprovschampion 
Regler vandringspriser finns på www.tradskallare.se  Lokalklubbar - Jämtland/Härjedalen - 

Klubbinformation - Vandringspriser. 
Anmäl även om du kommer på årsmötet och om du vill delta i middag

Anmälan och upplysningar Ewy Carlsson tel.  073-042 45 50 eller ewycarlsson@spray.se
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.
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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
 
RIKSSTYRELSEN
Ordförande 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57,  e-post: jonssonsel@telia.com 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 Sörberge, 060-57 00 62/070-366 85 00. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 073-079 94 17  e-post: jensing@telia.com
Kassör 
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: ivarkarkiainen@gmail.com
Ledamot 
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72  e-post: ronney@skoog.biz
Ledamot 
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola, tel: 070-303 78 49  e-post: a-lars-@hotmail.com

Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-
Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas. 
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets: Johan Lehmivaara - Norrbottenspets: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, tel: 0981-10044, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel: 0940-557 54 / 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel: 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se 
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz 
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com 
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 0651-165 17 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-0358823. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitte 
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad, tel: 0660-73138, e-post: jensing@telia.com. 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se 
Webbansvarig
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola tel: 070-303 78 49, e-post: a-lars-@hotmail.com
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp, tel: 0293-127 02 e-post: 097310280@telia.com
Valberedning sammankallande 
Ulf Jonsson Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel: 0624-400 15 / 070342 57 87 e-post: 40015@telia.com 
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Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08  e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601, 962 69 Jokkmokk, tel: 0971-310 17 / 070-548 52 54, e-post: gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel: 0910–58 05 20 e-post: l.michael.holmberg@telia.com 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ord: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, e-post: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tord.isaksson@ncc.se 
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel: 0929-132 64, 070-682 03 31. e-post: markus.fougstedt@telia.com
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelvägen 34 C, 933 31 Arvidsjaur tel: 070-675 33 39, e-post: gunillas65@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 0953-205 22 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel: 0941-664 81 e-post: markusson_martin@hotmail.com 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Mats Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50  Backe, tel: 073-181 44 09
Sekreterare: Johanna Martinell, Östra Dalgatan 26, 891 32 Örnsköldsvik, tel: 073 05 08 707, e-post: J_martinell@hotmail.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Fjällvägen 34, 840 92 Vemdalen tel: 070-615 10 60, e-post: astensson@live.se  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 0684-303 46, 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel: 070-366 85 00 e-post: egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@metso.com 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 0651-165 17 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel: 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20e-post: tl@inkopssupport.com 
SydsverigePostgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lise-lotte.lindqvist@ica.se 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp
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