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Ledare

Innehåll Nr 4 • 2014
• Klubbnytt

Hej !
Jag heter Henric Lindh
och är nyinvald som
suppleant i styrelsen

• Champions
• Skallkungen
• Jaktprov
• Nordiska Mästerskapen

Henric Lindh
Jag bor i Borlänge i Dalarna
och har tre Finnspetsar, Zorro 8 år Zelma 7 år
Znobben 1,5 år. Är gift och har en dotter och två
söner varav en som ”lyckats” bli lika jakttokig
som mig själv. Med tre hundar i hemmet känns
det stundtals motigt, speciellt på hösten att gå
till jobbet trots att jag jobbar med min hobby på
Erätukku Vildmarks med butik och postorderförsäljning inom jakt och fiske och friluftsliv.
Att det som i år funnits skapligt med skogsfågel
samt att man har en unghund gör ju inte saken
bättre men med ett 15-tal mårdfällor i markerna så
kanske flertalet fåglar blir kvar till kommande höst!
Mina jaktmarker berörs tyvärr som för många andra
utav ett vargrevir (Gimmenreviret) och vi är ett
fåtal entusiaster som kämpar på med löshundsjakten i området. Ibland slår det mig att för bara ett fåtal år sedan när man var på jakt så hörde man oftast
ett flertal hundar som motionerade både älg, rådjur
och harar och när man träffade på jaktkamraterna
i skogen så stannade man till på en tjärvedskokt
kaffekopp. Svunna tider på de flesta håll i Dalarna
& Värmland, nu är man rätt ensam på sina marker
och tacksam att man har inte har en drivande hund.
Min första hund var en schillerstövare som var en sk
”jaktidiot”, Mira var både envis och ”hård i mun”,
att tyst gå på tapp eller slag i timtal hörde inte till
ovanligheterna och det var mer än en gång hon kom
tillbaka i lägereldens sken. Garmin Astro måste ha
uppfunnits utav en stövarjägare ”Ett under att man
inte blev jaktbotad”
När tiden kom för nyinvestering så hade jag turen
att via lite krokiga vägar få tag i Conny ”Korp-Conny” Persson i Norra Värmland som hade en kull fin-
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• Valpannons
Annonspris Ståndskall
Pärmsida ...........................................1750:1/1 sida ........................................... 1500:1/2 sida ........................................... 1000:1/4 sida ............................................. 600:Valpannons ........................................ 450:Valpannons (rek av avelsråd) ............. 150:Rabatt: ............................... 2st införanden 25%
4st införanden 50%
Annonspris hemsidan
Helår 3-spalt .................................... 2000:Helår 1-spalt ...................................... 850:Införande i tidningen samt hemsida 50% rabatt
på hemsidan. Länk till annonsör ingår.
Ansvarig utgivare
Roger Hedlund
Sjövägen 152, 834 34 Brunflo
Tel. 070-358 12 13
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Omslagsfoto: Skarnäbbens Theia
Äg. Ulf Grabbe.
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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.

Medlemsutvecklingen i SSF de senaste 11 åren...
Klubb

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Övre Norrbotten

141

163

155

166

164

164

159

169

164

166

173

Norrb. Kust o Inland

134

131

135

139

147

143

146

151

143

132

126

Nedre Norrbotten

191

204

209

185

177

165

152

142

149

148

149

Västerbottens Kust

185

197

196

190

188

175

160

151

144

138

128

Västerbottens Lapp

230

247

263

257

259

257

268

277

273

252

237

Ångermanland

125

134

132

134

130

126

122

131

122

116

115

Jämtland/Härjed

243

261

258

231

239

231

210

222

209

202

174

Medelpad

113

114

99

92

100

114

122

110

115

116

109

Gävleborg

175

167

171

176

170

175

164

162

152

152

151

Mellansverige

281

295

291

278

286

304

299

284

265

241

250

93

96

90

81

76

79

76

76

76

81

75

Sydsverige
Totalt

1911 2009 1999 1929 1936 1933 1879 1875 1812 1745 1687

Indelning

2014

Medlemmar

1538

Familjemedlemmar

119

Hedersmedlemmar

20

Ungdomsmedlemmar
Summa

10
1687
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Jakttiden är 365 dagar/år och på statens mark som
är ca. 50 % utav ytan kostar ett årskort för jakt ca
200:- sek

Ledare forts...
nar på gång Zorro eller ”Korpinkallio Lohi ” är idag
8 år och en klippa både i skog och socialt.
Har haft förmånen att jaga i en hel del länder i världen men helt ärligt så går ingenting upp mot ett bra
hundjobb en höstdag i Sverige. Både samspelet med
hunden, spänningen i jakten, etiken, luften och
allemansrätten är något unikt som vi nog tar väldigt
för givet.
Att valet på hund och arbetsgivare blev Finskt är
faktiskt en slump och i min värld fanns bara finsk
spets i Norden men döm om min förvåning på
min senaste jaktresa till Nya Zeeland, då jag hittar
en kennel/uppfödare via FB strax utanför Christchurch ”Triscole Kennels”. Självklart besökte jag
Trish och hennes man Pete och imponerades utav
deras hundar och efter några härliga dagar hos dom
så flög jag upp i Nya Zeelands bergsmassiv med
helikopter och tillbringade en vecka i bergen med
min 300 win mag som enda följeslagare på jakt efter
Thar och Gems. Jag skulle kunna ägna spaltmeter
med superlativ om NZ men kan fatta mig kort.
Besök NZ som är helt oslagbart och då det är på andra sidan jordklotet så kan man åka dit på våren då
det är höst i NZ så får man två höstar på samma år!

Nu hoppas jag att jag kan hjälpa till i SSF och det
är som Roger Hedlund skrivit tidigare att det blir
svårare och svårare att hitta ideella krafter men
vi måste alla hålla igång och hjälpa till.
Tack för förtroendet och kämpa på i skogarna = )
Henric Lindh

Årsmöte SSF Mellansverige
SSF Mellansverige håller årsmöte i Gula Villan vid Mora Ridhus
Lördag den 7 februari 2015 kl. 13.30
Vägbeskrivning från Mora: Åk E45 mot Malung, efter järnvägsövergången vid Lomsmyren
håll utkik efter skylt ”Ridskola” på höger sida. Direkt efter infart, gul herrgård!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2014.

Frågor angående årsmötet Ronney Skoog, 0250-312 33 / 070- 314 01 72
Vi bjuder på kaffe/smörgås
I år utställning samma dag
Den årliga hundutställningen i Mora kommer att ske under förmiddagen inom samma
område och dag som årsmötet så passa på att även anmäla er till utställningen!
Se utställningsannons!
Frågor angående utställning, Kjell Welam, 070-261 95 67

Mycket Varmt Välkomna!
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ÅRSMÖTE

SSF GÄVLEBORG
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte

Bollnäs, lördag 7/2 2015
Klockan 15.00

På Sävstaås avfallsanläggning.
Vägbeskrivning finns på hemsidan.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
tillhanda senast 31 December 2014.

Kaffe & smörgås • Varmt välkomna!

Årsmöte SSF/Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte

Lördagen den 31 jan 2015, i Arvidsjaur.
Plats: Medborgarhuset

Tid: Kl. 13.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och prisutdelning.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 december.
Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Maila manus till: standskall@it4unet.se
SSF Riksklubben har bytt bank!
- Postgirot är avslutat -

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

För att underlätta bokföringen vill
vi att ni anger:

Medlemsnumret och ert namn

Tommy Lannemar

Finns på inbetalningskortet.

Hej

Kom ihåg att skicka in er nya adress om
ni flyttar till:

Vi har nu förhoppningsvis ordning på
medlemsmatrikeln för år 2014.
Vi tog bort Plusgirot och det föranledde
en del besvär för vissa medlemmar som
betalat in under april månad.

tl@inkopssupport.com
eller
Tommy Lannemar
Spik Kerstis väg 16
785 50 Djura.

Ni som parar er tik, tänk på att ”värva”
valpköparna till medlemmar i SSF.

Vi har idag endast

Bankgiro 5685-2544

Känner någon:
John Eliasson, Tänndalen
Henrik Henriksson, Lansjärv

som ni ska betala in medlemsavgiften till.

Jag har inte aktuell adress på ovanstående
personer så be dom kontakta mig.
Medlemsansvarig
Tommy Lannemar

Medlemsavgifter

2015

Lokalklubbar
.......
..............................
Övre Norrbotten..
......
...
...
& Inland.........
Norrbottens Kust
.....
...
...
........................
Nedre Norrbotten..
.....
...
...
land.................
Västerbottens Kust
...
...
...
...
mark..............
Västerbottens Lapp
.
...
...
...
...........................
Ångermanland.....
.
...
...
...
len....................
Jämtland / Härjeda
.......
..............................
Medelpad.............
......
...
...
........................
Gävleborg..............
.....
...
...
........................
Mellansverige........
....
...
...
...
........................
Sydsverige...........
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Medlem
400,00 kr ............
380,00 kr ............
380,00 kr ............
400,00 kr ............
380,00 kr ............
380,00 kr ............
410,00 kr ............
380,00 kr ............
380,00 kr ............
380,00 kr ............
360,00 kr ............

Familjemedlem
50,00 kr
20,00 kr
60,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
10,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
60,00 kr

Jaktprov

Malung 22 – 23 augusti
Ett helt nytt jaktprov i Lybergets fäbod som Jonas
Nederberg har ordnat. Tyvärr var det regnskurar
men markerna var mycket bra och väldigt nära
förläggningen.
Det var muntert när vi samlades och konstaterade
att det var ett ”Nobsprov” och samtliga domare är
Finnspetsägare. Varför endast 4st startande hundar
kan man fundera på! (1,75 FM/start)

SSF Mellansverige
Gösjön 18 – 22 augusti

Vardagsprov i Gösjön. Tyvärr bara 4st
hundar till start och efter diskussion
konstaterades att det är bättre att
erbjuda endast en till två dagar i
framtiden för att inte binda upp domare
under så lång tid och att provet borde
vara senare på hösten så kanske fler
hundar/ägare anmäler sig.

Fredag em (8 FM)

BG Milla 67 p, Lybergets Kelly 53 p, Tjärbäckens
Jilla 36 p och Lybergets Viggo 6 p
Lördag fm (6 FM)
Lybergets Kelly 61 p, Lybergets Viggo 21 p, BG
Milla 19 p och Tjärbäckens Jilla 6 p

Mycket dåligt med tjäder men några orrar fanns
det. Totalt 12 FM på 7 starter (1,7 FM/Start).
Kanske kan orsaken till att det var så svårt att
hitta fågel under tisdag och onsdag vara det
dåliga vädret.

Tyvärr förstod inte husse att det var björn på
provrutan för BG Milla förrän det bara var en
timme kvar av provtiden.
Vi tackar Kjell Welam, som var provledare,
domarna och Jonas för en trevlig middag på
kvällen och hoppas vi får komma tillbaka nästa år.

Måndag 18 aug
Ingen start

Tisdag19 aug
Em. (2 FM) Lybergets Kelly 50 p

Tommy Lannemar

Onsdag 20 aug

Fm. (3 FM) BG Milla 25 p, Lybergets Kelly 21 p
em. Röjbackens Cassiopeja Avb

Torsdag 21 aug

Fm Röjbackens Cassiopeja 5 p
em (3FM) Tallens Chilla 69 p

Fredag 22 aug

Fm (4FM) Tallens Chilla 68 p
Tommy Lannemar

BG Milla, Tjärbäckens Jilla och Lybergets Viggo.
Lybergets Kelly saknas på bilden.
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Hundutställning i Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställning för
Finskspets och Norrbottenspets i Bredbyn

14 februari 2015
Plats: Tjärnstugan i Bredbyn
Bedömningen börjar kl. 10.00

Domare: Ulf Ottosson

Upplysningar och anmälan:
Susann Olsson Fredagsvägen 3, 894 30 Själevad
Tel 0660-378 286, mobil: 070-578 27 46.

Anmälan tillhanda senast 6/2 –2015
Anmälnings avgift : Valpklass gratis , övriga klasser 300 kr
Betalas på lokalklubbens bankgiro nr. 263-4749
Servering i Tjärnstugan

Välkomna önskar SSF Ångermanland

Årsmöte SSF Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte

Lördagen den 7 februari 2015
Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren
tillhanda senast den 24 januari 2015

Välkomna!

Årsmöte
Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 7 februari klockan 13.00
Plats: Församlingsgården Storuman vid Hotell Toppen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren
tillhanda senast 7 januari

Välkomna!
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Jaktprov

Reivo 16-17 aug 2014
Provet genomfördes i bra väder. Endast 4 hundar
ställde upp båda dagarna.
Älgstigens Inka lyckades bäst med ett 2:a pris båda
dagarna. Ägare Elisabeth Laestander.
Finnandemöjligheterna blev ca 2,4 i snitt. Det
liknar fjolårets snitt, då tillgången inte var den
bästa.
Stort tack till Evert och Lorry Lindberg, då vi fick
hålla till i er trevliga stuga. Att ni dessutom bjöd på
både mat och fika, gjorde inte saken sämre.
Tack även till Tobias som ställde upp som
provledare, och Leif som dömde 4 prov, utan att
ställa upp med egen hund.
Älgstigens Inka

Resultat:
Lördag

Söndag

Hund

Poäng

Hund

Poäng

Älgstigens Inka

65

Älgstigens Inka

69

Akroyd’s Kajo

56

Akroyd’s Kajo

57

Akroyd’s Keena

40

Akroyd’s Keena

46

Norrspelets Kelli

20

Norrspelets Kelli

8

Pötbobäckens Gry
Blod från nyskjuten mård
i mungipan.
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Klubbmästerskap
SSF/NN
Reivo 20-21 sep 2014

Klubbmästerskapet genomfördes i ett
för ändamålet bra väder, uppehåll och
svag vind. 8 hundar kom till start båda
dagarna. Totalt för de 2 dagarna noterades ca 2,5 finnandemöjligheter per prov
i snitt.
Jonny Nilsson log med hela ansiktet när det visade
sig hans unga tik Norrspelets Kelli, hade gjort bra
ifrån sig under helgen, och toppade med 81 p.
Det räckte gott och väl till klubbmästerskapet.
Men även ungtiken Spetsbackens Norma som i sin
jaktprovsdebut gick till pris båda dagarna, med
69 p som bäst, visade mycket lovande takter.
Av 16 starter resulterade 10 i att hundarna
gick till pris.

Norrspelets Kelli

Resultat
Lördag

Söndag

Hund

Poäng

Hund

Poäng

Älgstigens Inka

64

Norrspelets Kelli

81

Norrspelets Kelli

60

Spetsbackens Norma

69

Akroyd’s Kiivi

60

Akroyd’s Kiivi

56

Akroyd’s Kajo

56

Akroyd’s Keena

51

Spetsbackens Norma

54

Akroyd’s Zorro

21

Akroyd’s Zorro

50

Vikborgs Ketty

18

Vikborgs Ketty

8

Älgstigens Inka

9

Akroyd’s Keena

5

Akroyd’s Kajo

Avbr

/bilder till:

Maila in manus

e
4unet.sn!
standskamlled@init
m
na
ts
nehålle
Märk filerna
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Provledarberättelse

Jahtitaigan Tanu som med 81 poäng fick ett första
pris. Grattis!
På lördagen så var det ett snitt på 3,0 finnandemöjligheter per provgrupp, en hund gick fågeltom.
På söndag så startade sju hundar i ett fortsatt varmt
och torrt väder med en eftermiddagstemperatur
upp mot tjugo grader. Dagens provomgång gav ett
snitt på 2,1 finnandemöjligheter per provgrupp, en
hund gick fågeltom.

Jaktprov i Arvidsjaur den 6-7/9 2014

Så var det dags för klubbens andra utlysta jaktprovshelg. Efter det fösta provet med få deltagare så var det väldigt
många anmälda till detta prov. Varken
provområden eller domare räckte till för
att alla anmälda skulle få komma till
start. Efter ett pusslande med domare
och några återbud så kunde alla anmälda från lokalklubben erbjudas minst en
provstart.

Slutligen vill jag tacka alla domare som ställer upp
och dömer ett eller två prov per dag utan att själva
starta med egen hund. Utan Er skulle vår jaktprovsverksamhet inte fungera.
John Laestander Provledare

På lördag så startade tio hundar med bra yttre
förhållanden, kanske något för varmt på eftermiddagen med uppemot femton grader. Inför kvällens
resultatredovisning så var det ett förväntansfullt
gäng som samlats. När redovisningen var klar så
var det två som var märkbart nöjdare än övriga deltagare, Lennart Westerberg med Akroyds´s Keena
som med sitt andra pris på 73 poäng därmed kan
titulera sig SE UCH och Sven-Erik Lindmark med

Resultat

Jahtitaigan Tanu

Lördag		

Söndag

Hund

Poäng

Hund

Poäng

Jahtitaigan Tanu

81

Norrspelets Kelli

58

Akroyd’s Keena

73

Älgstigens Inka

57

Akroyd’s Zorro

70

Häggingsåsens Rapp

56

Älgstigens Inka

61

Predator’s Jesse

26

Norrspelets Kelli

58

Uppflogets Wirpi

25

Predator’s Jesse

47

Fågelvinets Kira

18

Häggingsåsens Rapp

29

Akroyd’s Keena

5

Uppflogets Wirpi

28

Akroyd’s Kajo

23

Fågelvinets Kirre

8
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Provledarberättelse

hundar och totalt fem finnandemöjligheter, det ger
ett snitt på 0,7 finnandemöjlighet per provgrupp,
fyra hundar gick fågeltomma.

Så var det dags för höstens sista utlysta
prov. Snön som kom veckan innan kändes inte som något hinder för provets genomförande, ca 10 centimeter kall snö.

Jag vill tacka alla domare som ställer upp och
dömer prov utan att själva starta med egen hund
samt övriga ideella krafter som fixar ved till stugan,
bullar till kaffet och liknande.

Jaktprov i Arvidsjaur 18-19/10 2014

John Laestander Provledare

Lördag morgon bjöd på ett strålande väder med
fem minusgrader och vindstilla, fem hundar gick
ut med förhoppningar om att hitta samarbetsvillig fågel. När provgrupperna började komma tillbaka så pratades det om otrygga fåglar som tog
till vingarna innan domaren fått igång klockan.
Eftermiddagsgrupperna hittade däremot några
fåglar som satt.
Det var åtta hundar som startade under dagen och
fyra gick till pris med ett andra pris som högsta resultatet. Totalt var det tolv finnandemöjligheter det ger ett snitt på 1,7 finnandemöjlighet per
provgrupp, en hund gick fågeltom och ett avbrutet prov.
Under söndagen var det ett lätt snöfall och bara
någon minusgrad och en lätt vind som mötte
provgrupperna. Söndagen kan snabbt sammanfattas som årets sämsta provdag med sju startande

Predator’s Jesse

Resultat
Lördag

Söndag		

Hund

Poäng

Hund

Poäng

Predator’s Jesse

67

Akroyd’s Kiivi

63

Skarnäbbens Nea

64

Predator’s Jesse

53

Akroyd’s Kiivi

63

Tanja

28

Jahtitaigan Tanu

52

Skarnäbbens Nea

10

Akroyd’s Keena

48

Häggingåsens Riemu

9

Häggingåsens Riemu

10

Akroyd’s Keena

8

Tanja

8

Jahtitaigan Tanu

7

Älgstigens Inka

Avbr
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Jaktprov 2014

Klubbmästerskapet
Klubbmästerskapet som annonserats till den 31
oktober och 1-2 november blev tyvärr inställt
p.g.a. funktionärsbrist. För övrigt har antal starter
varit få, vilket varit förvånande med tanke på den
goda fågeltillgången vi haft i Ångermanland denna
säsong.

SSF Ångermanland

Backe/Näsåker 16 aug.
Uttersjöns Telma, 27p, äg. Johanna Martinell
Backe/Näsåker 17 aug.
Uttersjöns Telma, 19p, äg. Johanna Martinell

Rörliga Jaktprov:
Sörlidbäckens Itzi, 75p, äg. Peter Stiernman
Ruff, 73p, äg. Eilert Assarsson
Sörlidbäckens Itzi, 86p, äg. Peter Stiernman
Tjärstubbens Leijla, 82p, äg. Göran Olsson
Röjmyrens Ante, 83p, äg. Anders Hellman
Viterlidens Skröder, 67p, äg. Mikael Olsson
Hemvikens Vilma, 85p, äg. Kaj Ekroos
Kolåsens Exi, 73p. äg. Boris Sandström.

Provet den 22-24 aug samt 10 sept.
blev inställt på grund av brist på marker.
Backe/Näsåker 15 okt.
Tjäderlekens Tepi, 87p, äg. Lars Vermelin
Backe/Näsåker 15 okt.
Tjärstubbens Leijla, 78p, äg. Göran Olsson.
Provledare Ulf Jonsson

Provledare Ulf Jonsson och Mats Mattsson

Peter Fellbrink, Storuman
poserar med nyskjuten tupp.
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Hundutställning
i Umeå 8/2, 2015

SSF Västerbottens kustland inbjuder till
utställning för finsk- och norrbottensspets

Plats: Forslunda Naturbruksgymnasium
(Forslunda 1, 905 91 Umeå)
Domare: Vakant
ID- och vaccinationskontroll mellan 8:30-9:30
Första start 9:30
Anmälan och upplysningar:
Lars Nilsson, Bjennberg 431, 910 20 Hörnefors, 070-26 93 970
Sista anmälningsdag den 24/1 2015
Anmälningsavgift betalas på plats eller plusgiro 346536-6
300 kr/ vuxen hund samt 100 kr för valp.
Fika, korvförsäljning samt möjlighet att värma sig inomhus.
Parkeringsmöjlighet finns på området.

Välkomna!

Årsmöte SSF Västerbottens kustland
SSF Västerbottens kustlands styrelse inbjuder alla medlemmar
att komma till årsmöte den 7 februari 2015
Plats: Meddelas via hemsidan eller kontakta
Mats Larsson, 070-57 97 105

Tid: 7/2 2015 klockan 15:00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
Styrelsen och medlemmar som vill, går ut och äter efter årsmötet.

Välkomna!

Valpkull finsk spets
Planerad till ca februari 2015

Hanhund: SJCH SUCH Häggingåsens Dexter
Reg. nr. S22534/2008

Tik: SJCH SUCH Hemvikens Vilma
Reg. nr. S53404/2008

För information, kontakta Kaj Ekroos/Röjbackens kennel
Tel. 070/655 67 99 eller kaj.ekroos@icloud.com
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Nordiska
Mästerskapen 2014

vad som hänt ute på provytorna, TACK till er alla.
Som ansvariga gick vi omkring med ett leende på
läpparna hela helgen.
Ett stort grattis till Fort Hjort Nalli som kapade till
sig titeln Nordisk Mästare 2014.
Grattis till vårt grannland i väster, Norge som tog
hem lagtävlingen.
Sen brukar man gratulera alla hundar som gått till
pris vilket i år var ALLA startande ekipage!
Detta säger en hel del om kvalitén på provmarkerna,
av yppersta klass.
Antalet FM, på Lördagen blev det 2.5/hund och
Söndag blev det 2.25/hund.

Vi kommer här med en sammanfattning
av denna tävling, lite sent men ändå
nu, mycket händer denna tid på året, så
bättre sent än aldrig.
Vi som var ansvariga för detta
arrangemang var Lennart Jönsson
och Jan Andersson.
Vårt uppdrag i SSF är att vi sitter i
SSF:s Jaktkommitté, denna kommitté
fick i uppdrag av SSF:s riksstyrelse att
arrangera NM 2014 som i sin tur
uppdrog till oss två att vara ansvariga
organisatörer.

Provets stjärna var ju då helt klart Nalli som hade
6FM, 6F och 5 berömvärda markeringar.
Samtliga hundar gick som sagt till pris under helgen
enligt fördelningen:
3:e pris .......................6st
2:a pris .......................7st
1:a pris .......................4st
Ett helt fantastiskt resultat med tanke på lövfällning
och i övrigt en del skygg fågel.

Ett stort tack vill vi framföra till SSF Mellansverige
som lånar ut dessa fantastiska marker till denna tävling, bra förläggning och mat, samt till de markansvariga Svante Månsson och Peter Wallin, som inte
bara rekat markerna utan också tagi fram ett ypperligt kartmaterial TACK.
Nästa tack kommer till Kjell Velam och Lauri
Keränen som skötte provledarskapet på ett briljant
sätt, sen fick de hjälp av en mycket proffesionell
domarstab som hade klockrena redovisningar på

Grattis och tack från
Lennart Jönsson och
Jan Andersson

NM 2014

Provledarna Kjell Velam och Lauri Keränen med arranggör Lennart Jönsson i mitten
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NM 2014

Sponsorer av provytor
Joikoms kennel
Magnus Törqvist, Råneå

Luokanjarkas kennel
Jan Andersson , Ljusdal

Storkares kennel

Karl Anders Karlsson, Järvsö

Häggingåsens kennel

Domarlista
Anders Albinsson
Börje Svensson
Leif Nilsson
Tommy Lannemar
Lars Andersson
Daniel Byqvist
Karl Anders Karlsson
Ivan Karlsson
Jan Andersson
Lennart Jönsson
Roger Hedlund
Johan Lindqvist
Johan Mesch

Daniel Byqvist, Bollnäs

Tjärbäckens kennel
Sven Jonasson, Särna

Sörlidbäckens kennel
Göran Hellström, Storuman

Furuhedens kennel
Anders Morin, Kalix

Styggbergets kennel
Göran Eriksson, Saxdalen

Nordisk Mästare 2014
Fort Hjort Nalli
Ägare: Anders Morin, Kalix
Anders Morin har lyckats
vinna Nordiska Mästerskapen
inte mindre än tre gånger
med två olika hundar.

Utterdalens kennel
Ulf & Sonja Jonsson, Backe

Åflodalens kennel
Lennart Jönsson, Offerdal

Skarnäbbens kennel
Mattias Åkerstedt, Storuman

Kolåsens kennel
Boris Sandström, Bredbyn

Friesgårdens kennel
Roger Hedlund, Brunflo

Akroyd´s kennel

Leif Hedlund, Piteå		

Bratthögens kennel

Nils Söderberg, Kenneth Carlsson, Vemdalen

Vackeråsens kennel
Per-Ove Bergman, Gnarp
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NM 2014

Sverige

oona
1. Tapperdalenri,MGrängesberg
Ägare: Mattias Kähä

Nordisk Mästare 2014
2. Fort Hjort Nal, liKalix
rin

Ägare: Anders Mo

jja
3. Ryggärdansd,Rö
Robertsfors
Ägare: Erik Skoglun

4. Kiepin Kaira son, Robertsfors
as

Ägare: Tommy Jon
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Vi har ALLT för jakten!
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Finland

ira
1. Pikkulehon Ki
i
M. Kontas, Kiimink
Ägare: P. Leiviskä &

Peppi
2. Metsokorven iem
i, Pyhäjärvi
arn

Ägare: Jouni Huhm

3. Kunto

inen, Kittilä

Ägare: Paavo Jokela

4. Naavan Valo

olahti

mo. Kattainen, Ruok

Ägare: Soile ja Kim
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Resultat

1. Fort Hjort Nalli, Sv................................ 85 p
2. Pikkulehon Kiira, Fi............................ 82 p
3. Laatu, No....................................................... 79 p
4. Laris, No......................................................... 73 p
5. Fort Hjort Myra, No............................. 72 p
6. Kiepin Kaira, Sv...................................... 67 p
7. Ryggärdans Röjja, Sv......................... 66 p
8. Kunto, Fi....................................................... 66 p
9. Tapperdalen Moona, Sv................... 59 p
10. Naavan Valo, Fi.................................... 55 p
11. Metsokorven Peppi, Fi.................. 54 p
12. Fort Hjort Hilla, No........................... 54 p

NM 2014

Lagtävlingen:

Norge ...............................................................224 p
Sverige ............................................................218 p
Finland ............................................................203 p
Norge, lagmästare 2014

NM 2014
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Norge

a
1. Fort Hjort Hill
t
Ägare: Tore Björnbe

2. Laris

rdhagen

Ägare: Oddbjørn No

3. Fort Hjort Myra
l

Ägare: Rune Vidda

4. Laatu

Ägare: Roy Nilsen
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Vill du spara pengar med gemensamma inköp?

Räkna med oss!
Besök vår hemsida:
www.inköpssupport.se

Spik Kerstis väg 16 • 785 50 Djura • Tel. 0247-101 60

Djura
Rörservice

Lars Andersson
Djurströmsväg 11
785 50 DJURA

Allt inom VVS!
Tel: 070-830 36 46
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URSUS JAKTSTÄLL

Uppgraderad med högre krage, vattentäta blixtlås, bredare bröstfickor samt
ljusare höstcamo.

BEARBEAM
GUNLIGHT och
HEADLIGHT
Mönsterskydd EU
002313262-001-002-003

Mycket brinntid för pengarna!
Massor av tillbehör medföljer.

BEARPACK

.c

be

utu

.yo
ww

Följ oss på Facebook och Instagram

R
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B

er/
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/
om

B

INA

SK

För närmaste återförsäljare och ytterligare
information besök www.bearskin.se

Ryggsäck med vapenfodral utvecklad av
Rasmus Boström för
tyst, rörlig jakt.

w

NM 2014

Ryggärdans Röjja
d

Ägare: Erik Skoglun

Kiepin Kaira

Fort Hjort Nalli

son
Ägare: Tommy Jonas

Ägare: Anders Morin

Tapperdalen Moona

Ägare: Mattias Kähä

ri

Svenska Landslaget 2014
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Sveriges fräschaste jakttidning
Digital och gratis

Bättre än så kan det inte bli
www.minjakt.se

Skjut bättre med KKC

Norsktillverkade gevärskolvar frästa ur krysslaminerad
genomfärgad björk. Vikt endast 1 100g, kindstödet är justerbart,
liksom bakkappan som är justerbar både i höjd och längd.
Finns i brun och svart.

Finns till: Blaser R93, CG 1900 & 3000, Mauser M98, Remington 700, Sako 85, Sauer 202, Tikka, mfl.

För komplett modellförteckning se

www.Lightforce.se
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Lightforce Sweden AB, Umevägen 3B 921 45 Lycksele - 0950-120 00 - info@lightforce.se
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SE UCH, SE JCH Sörlidbäckens Itzi
SE13094/2011
e. Kaitum Dalens Ricky
u. SE UCH, NORD JCH Sörlidbäckens Chili
Ägare: Peter Stiernman, Bjärtrå
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Jaktprov:
2014-08-17 Åsele 84p
2014-08-23 Bjärtrå 75p
2014-09-13 Bjärtrå 86p
Utställning:
2013-04-21 Stöde CK.
2013-02-16 Bredbyn. CK, Cert.
2013-12-08 Gudmunsbyn. CK, Cert, BIM.

SE UCH Akroyd's Keena

SE 40030/2011
e. FI UCH SE UCH FI JCH NO UCH C.I.B
Rippeläisen Nipa
u. SE V-09 SE UCH NO UCH C.I.B SE JCH
Akroyd's Pirjo
Uppfödare: Leif och Christina Hedlund
Ägare: Lennart Vesterberg
Utställning:
2014-02-02 Umeå CK
2013-12-07 Stockholm CK CERT
2013-04-21 Stöde CK
Jaktprov:
2014-09-06 Arvidsjaur utlyst 73p

SE UCH, SE JCH Predator’s Mikko
SE 36263/2012
E. Rippeläisen Rosso
U. SE JCH Predator’s Irja
Ägare/Uppfödare: Tomas Salander, Ludvika
Jaktprov
2013-09-14 78 p Utlyst Cacit
2013-12-04 87 p Rörligt
2014-09-13 82 p Utlyst Cacit
Utställning
2013-08-18 Eskilstuna Cert Ck Cacib Bir
2014-02-08 Ställdalen CK
2014-07-13 Alfta Cert Ck Bir
28

E

SE JCH, SE UCH Hemvikens Vilma

S53404/2008
e SJCH SUCH Friesgårdens Remo
u SJCH SUCH Röjbackens Vilma
Ägare: Kaj Ekroos, Hägersten
Uppfödare: Anders Griph, Strömsund
Jaktprov:
2013-12-30 Björsjö rörligt, 79 poäng
2014-09-14 Grängesberg utlyst, 84 poäng
2014-10-13 Backe rörligt, 85 poäng
Utställning:
2010-02-13 Mossgruvan, CERT, SSF
2013-07-21 Köping, CERT/CACIB, SKK (Int)
2013-08-17 Norrköping,CERT/CACIB, SKK (Int)

C.I.B NOR UCH, SE UCH, NO UCH, FI UCH
SE V-12 SE V-13 AKROYD’S KIIVI
SE 40029/2011
e. C.I.B NORDUCH FIJCH FIUCH NOUCH
SEUCH RIPPELÄLISEN NIPA
U. C.I.B NOUCH SEUCH SEJACH
AKROYD’S PIRJO
Uppfödare/ägare: Leif Hedlund
Utställning:
2014-07-20 Kemi, Ck, Cert,Cacib, BIM
2013-12-07 Stockholm, Ck, Cacib, BIR SEV-13
2013-03-16 Kristiansand, Ck, Cacib, BIR
Jaktprov:
2013-09-22 Arvidsjaur utlyst 69p

SE JCH, SE UCH Pötbobäckens Gry
S20342/2009
e. Raskflons Traj
u. SEUCH, SEJCH Pötbobäckens Vilma
Ägare: Mattias Åkerstedt, Storuman
Uppfödare: Peter Johansson, Ockelbo
Utställning
2010-11-27 Arvidsjaur. 1a, cert, BIM.
2013-03-24. Åsele. Excellent, cert, BIR.
2014-11-15. Storuman. Excellent, cert, BIR.
Jaktprov
2010-09-02. Storuman 75p.
2011-08-19. Vilhelmina 76p.
2011-08-30. Storuman 79p.
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UTSTÄLLNING I LYCKSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

TORSDAGEN DEN 14 MAJ
Plats : Gammplatsen.
Domare: Vakant
Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-668 05 22
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 8 MAJ
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739
Valpklass 50:- Veteranklass 150:- Övriga klasser 300:-

Veterinär Gertrud Burman från djurkliniken i
Skellefteå kollar bl.a. ögon och patella.
Passa även på att gå på utemässan.
Stövare och brukshundsklubb på fredag, Älghundutställningen på lördag

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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Vinbeställning

Kom ihåg att tydligt ange namn,
telefonnummer och leveransadress.

Gör så här när ni beställer SSF-vinerna
Urogallo (rött) & Tetrix (vitt)

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

SEB

Beställning gör ni till följande mailadress:

Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740

ulf@spanskavin.se

kopia till tl@inkopssupport.com

Swedbank

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

Kontohavare:

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

6 flaskor:
Pris per flaska är 98 kr

Nyhedtu!cerar

12 – 24 flaskor:
Pris per flaska är 95 kr

Nu intro
in:
vi ett vitt v

Mer än 24 flaskor
Pris per flaska är 92 kr

Tetrix
(orre)

Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras
vinet i kartonger inom fem (5) arbetsdagar.
När det gäller transporten bör det inte ta mer
än max 2 dagar söder om Sundsvall.
Smaklig middag! SSF riks
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Några ord från

REDAKTÖREN
kommande relation. Hade valpen haft en doldafelförsäkring hade ärendet handlat om en självrisk på
någon tusenlapp.

Nu när snön gör det svårt att jaga med
löshund börjar många att planera inför
vårens parningar och valpköp. Vad bör Tips för valpköpare!
man då tänka på rent praktiskt vid köp Detta bör man tänka på vid valpköpet:
1. Valpen ska vara veterinärbesiktad.
av valp?
En nära släkting till mig åkte iväg och gjorde ett
impulsköp av en valp. En helsvart jättesöt valp
som naturligtvis hängde med hem utan större betänkligheter. Den som fött upp valpkullen hade
veterinärbesiktat valpen innan leverans och "vad
kan då gå snett" tänkte köparen...
Ett par dagar efter leveransen blir valpen akut sjuk
och skjutsas i ilfart till djursjukhus. Väl där
omhändertas valpen med en oklar diagnos och
veterinärerna gnuggar sina geniknölar. Uppfödaren meddelar via sms att modertiken bär på den
smittsamma parasiten Koccidios (en annan valp i
kullen har också insjuknat), vilket gör att veterinärerna snabbt kan ge rätt behandling och valpen
tillfrisknar efter ett par dagar på djursjukhuset.
Skönt! Väl hemma med en hyfsat pigg valp kontaktas uppfödaren för att kolla upp vilka regler
som gäller, eftersom parasiten bevisligen fanns
"med på köpet". Alltså, ett dolt fel. Uppfödaren
gör sig helt indisponibel efter ett inledande samtal. Ett mycket märkligt beteende, men det verkar
ha upprinnelsen i att de avsiktligt ej tecknat en
doldafelförsäkring, vilket naturligtvis inte frånskriver dem från sitt uppfödaransvar.
De vill senare på intet sätt kännas vid något ansvar
utan svarar kort via sms att "de vill lämna detta
bakom sig" och ber köparen "respektera detta".
SKK:s jurister kontaktas samt konsumentvägledaren i hemkommunen. Samtliga vidhåller
att uppfödaren brustit i sitt ansvar och dessutom
utsatt köparen för ett bedrägligt beteende.
Veterinärkostnaderna slutade på strax över 15.000
kr. Det är enligt SKK:s jurister upp till uppfödaren att betala hela den summan, men i detta fallet
skulle det krävas en rättprocess, det fanns nämligen inget köpeavtal.
Uppfödaren har efter påtryckningar gått med på
att justera valppriset, men det krävdes hjälp av
jurister, vilket aldrig är ett gynnsamt inslag i en

2. Kräv uppfödaren på doldafelförsäkring.
3. Försäkra din valp innan du hämtar den.
4. Använd SKK:s köpeavtal.

I övrigt så råder jag er att ringa runt till så många
ni kan och rådfråga om jaktliga egenskaper,
exteriör kvalité, mental hälsa, sjukdomsbakgrund
m.m. Listan är oändlig. Har man redan bestämt sig
för en valp är de fyra ovanstående punkterna en
god grundtanke. Har inte uppfödaren ekonomiska
medel att infria sitt uppfödaransvar finns det en
doldafelförsäkringen samt en egen försäkring.
Vilken av dessa som står för kostnaderna avgörs
via SKK:s juridiska rådgivning eller försäkringsbolagen. Här kan uppfödaren göra sig indisponibel utan att det drabbar dig själv ekonomiskt.
SKK:s köpeavtal är utformat på ett sätt som främjar både köparen och säljaren på ett rättvist sätt.
Uppstår det tvister kan man använda sig av en
kostnadsfri juridisk rådgivning hos SKK, förutsatt
att man är medlem i en SKK-ansluten klubb.
Det finns stora fördelar med att köpa valp av en
registrerad kennel. Man får en större köptrygghet på grund av att en registrerad kennel i regel
räknas som näringsidkare och befattas av Konsumentköplagen. I annat fall kan man hamna under
Köplagen, vilket gör att du står mer ensam mot
en trilskande uppfödare utan juridiska hjälpmedel
från bl.a. Konsumentvägledaren i din hemkommun. Att driva en rättstvist med egna medel kan
bli väldigt komplicerat och ekonomiskt
betungande i slutändan.
Göran Hellström
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Årsmöte SSF/ÖVRE NORRBOTTEN
Kallelse till årsmöte: Söndag den 15 februari 2015 kl. 13.00
Lokal: Stationshuset i Porjus
Ärende: Enligt stadgarna Prisutdelning
Motioner skickas senast den 28 januari 2015 till:
Gunilla Falk Pl. 601 962 99 Jokkmokk

Styrelsen, Välkomna

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 31 januari 2015 kl. 14.00
Mediahuset Östersunds Skidstadion
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning
Motioner och anspråk på vandringspriser skall
vara sekreteraren tillhanda senast 14 januari
Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit utställnings- eller jaktchampion,
anmäl till Ewy Carlsson tel. 073-042 45 50 eller ewycarlsson@spray.se
Regler för vandringspriser finns på www.tradskallare.se
- Lokalklubbar – Jämtland/Härjedalen – Vår verksamhet – Vandringspriser

Vi bjuder på fika
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.

Årsmöte 2015
Norrbottens Kust och Inland
SSF/NKI håller årsmöte

Lördag 24/1 kl 14.00
i NCC:s lokaler,
Energivägen 5 i Kalix.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

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

Välkomna • Styrelsen

Manusstopp nästa nummer 10 februari 2015
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Skallkungen 2014

Skallkungen 2014
SSF Medelpad hade i år nöjet att arrangera
skallkungstävlingen 27 och 28 september. På
förhösten inventerades provytorna i samband med
förhöstproven 16-18 augusti, några provytor fick
då plockas bort och nya inventeringar fick göras
på helt nya okända marker. Glädjande så kunde vi
konstatera att fågelföryngringen lyckats rätt så bra
så vi hade fågel på alla ytor vilket inte varit fallet
på några år.
Området där provytorna låg heter Lögdö Vildmark
som ägs av SCA, det är ett sammanhängande naturområde mellan Sundsvall, Timrå, Härnösand,
Sollefteå och Ragunda kommuner. Alla provytor
fanns inom en 3,5 mils radie fågelvägen.
Älggårdsberget Konferens i Bispgården (förläggningen) förvandlades på fredag eftermiddag till en
riktig festplats för trädskällarfantaster, nyfikna och
pigga hundar med glada förväntansfulla hundförare och funktionärer i en härlig mix, alla verkade
trivas.
Gemensamt för alla i denna mix, förutom hundarna då förstås är att alla är mer eller mindre besatta av väderleksrapporter. YR och SMHI ställs mot
varandra, vilken är bäst? Vem har mest rätt? Vissa
går så långt att de räknar ut ett medelvärde mellan dessa väderlekstjänster för att få en så tillförlitlig prognos som möjligt. Tävlingsseglare skulle
bli sjuk av avund. Under samlingen och presentationen i konferenslokalen la flera sina pannor i djupa veck. Det skulle blåsa hårt under lördagen. Alla
i branschen vet att det inte de bästa förutsättningarna man kan önska sig. Provledningen, som
för övrigt bestod av Jan Andersson och Lennart
Jönsson ställde efter lottningen av provrutor en
rak konkret fråga till alla deltagare, ”Kan ni tänka
er att starta med hundarna en halvtimme tidigare
i morgon bitti för att ta tillvara den lite ”lugnare”
perioden av dagen, alltså start 07:30?”
I de allra flesta andra sammanhang så brukar det
dras djupa suckar blandat med jämmer och tandagnisslan när ett förslag som innebär att kliva upp lite tidigare än planerat presenteras, men
inte bland trädskällarfantomer. Förslaget orsakade
nästan stående ovationer, alla var överens, så fick
det bli.

Provledarrapport

SSF Medelpad var i år arrangör för
årets Skallkung, vi blev tidigt
tillfrågade om provledarskapet för
denna tävling, och självklart tackar
man ja till ett sådant hedersuppdrag.
Nu har lokalklubben redan skrivit en
hel del om det besvärliga vädret så vi
lämnar det.
SSF Medelpad hade ett ypperligt arrangemang
i alla komponenter som de kunde påverka, alla
funktionärer (domare) uppträdde på ett mycket
proffesionellt sätt, TACK för klockrena
redovisningar.
I det blåsiga vädret lyckades hundarna ändå
skrapa fram följande:
Lördag
2,2 FM/hund
0:pris ............................................... 10st
3:e pris .............................................. 2st
Söndag
2,8 FM/hund
0:pris ................................................. 4st
3:e pris .............................................. 4st
2:a pris .............................................. 3st
1:a pris .............................................. 1st
Riktigt roligt var att få sitta som provledare och
vara med att få kora en Norrbottenspets
(en Svensk nationalras) som Skallkungvinnare.
Dessutom yngsta vinnare någonsin,
Ett riktigt stort GRATTIS till Ulf Grabbe och
Skarnäbbens Theia.
Provledare
Lennart Jönsson
Jan Andersson

Skallkungen 2014
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Lördag

Söndag

De som hade längst ut till sin provruta hade 1
timmes bilfärd framför sig, så frukosten som började serveras klockan 6 fick ätas i turbofart. Alla
tävlingsekipage lyckades och hann med att stryka kopplet från hunden 07:30, temperaturen låg
runt 3-4 plusgrader (stämde det mot prognosen?)
Den frågan ställde sig nog ingen för nu var tävlingen igång och man fick annat att tänka på. Till
en början så blåste det just inte alls men i samma
takt som solen steg så ökade vindstyrkan. De som
inte hade 3 fåglar på papperet när provtiden var
slut och kanske valde gå förlängning med ytterligare 1,5 timme fick i de värsta byarna hålla i sina
kepsar när kringblåsande löv och barr piskade deras ansikten.
Summa summarum av första provdagen blev att
fåglarna var mycket skygga och om de över huvud
taget satte sig i ett träd så tålde de inte många skall
innan de flög vidare.

Under lördagskvällen så var vecken i pannorna ”bortblåsta” alla väderlekstjänster var eniga,
det skulle inte storma på söndagen, förhållandena skulle alltså bli så mycket bättre. Med hänsyn
till de som har extremt långt att åka hem efter att
Skallkungen korats så förslog provledningen att
även denna dag starta 07:30. Tummen upp från
alla på det.
På väg till matsalen i mörkret på söndagsmorgonen
noterade vi något som ingen förutspått, det regnade! Det var väl onödigt en helg som denna för
näst efter stark vind så är det nog regn som kan
förstöra en annars trevlig dag i skogen. Kändes nog
sisådär för alla deltagare när de for iväg ut till sina
provområden. Som ett mirakel som Björn Ranelid
skulle ha utryckt det så upphörde regnet ganska
snart. 7-8 grader och lite duggregn kunde förkomma men det var ändå rätt okej och just ingen vind
att tala om.
Resultaten efter provens slut sköt genast i höjden
men samtliga kunde ändå konstatera att fåglarna fortfarande var skygga. Om det var sviter efter gårdagen som fanns kvar eller om det beror på
lövfällningen kan vi bara spekulera om, men skygga var de. Förutom detta så hittade Spetsbackens
Kimo och Martin Karlsson en Tretåig hackspett
som tydligen är ganska ovanlig, det i sig räddade
Martins dag.
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SSF Medelpad tackar allra ödmjukast alla
sponsorer, markupplåtaren SCA och
funktionärer som tillsammans gjorde detta
till en mycket lyckad helg!
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SSF Västerbottens Kustland

1. Skarnäbbens Theia

SE37145/2012
Fader: C.I.B NOUCH SEJCH SEUCH
Pohjanukon Tuima
Moder: SEJCH SEUCH Pötbobäckens Gry
Äg: Ulf Grabbe, Umeå

Skallkung
2014

Svenska
Landslaget 2015
SSF Lappmarken

SE JCH, SE UCH, FI JCH

2. Häggingåsens Thai
S42781/2009
Fader: SE JCH SEUCH Isku
Moder: SE JCH Viterlidens Tepi
Miranda Frings, Högland

Svenska
Landslaget 2015
SSF Gävleborg

3. Spetsbackens Kimo

SE27263/2011
Fader: Barru
Moder: SEUCH SEJCH Viterlidens Seija
Äg. Martin Karlsson, Alfta

Svenska
Landslaget 2015
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Titelförsvarare

SE JCH, FIN JCH

4. Fort Hjort Nalli

S33163/2008
Fader: FINJCH, NORDUCH Rippeläisen Nipa
Moder: NO,SE,FIN,INTJCH Tiukka
Äg. Anders Morin, Kalix

Svenska
Landslaget 2015
SSF Nedre Norrbotten

5. Akroyd's Keena

SE40030/2011
Fader: FIN JCH, NORD UCH Rippeläisen Nipa
Moder: NO UCH SE JCH SE UCH SEV-09
Akroyd’s Pirjo
Äg. Lennart Vesterberg, Piteå

SSF Mellansverige

6. Lybergets Kelly

SE32598/2012
Fader: Titus
Moder: SE JCH Raskflons Ronja
Äg. Jonas Nederberg, Malung
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SSF Sydsverige

SE UCH, SE JCH

7. Predators Mikko
SE36263/2012
Fader: Rippeläisen Rosso
Moder: SE JCH Predator’s Irja
Äg. Tomas Salander, Ludvika

SSF Övre Norrbotten

8. Kaitumdalens Rippe
SE21754/2010
Fader: SJCH Latanjarkas Jekku
Moder: SJCH Latanjarkas Milla
Äg. Roger Strandelin, Gällivare

SSF Ångermanland

SE UCH, SE JCH

9. Sörlidbäckens Itzi

SE13094/2011
Fader: Kaitum Dalens Ricky
Moder: NORD JCH SEUCH Sörlidbäckens Chili
Äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

38

SSF Norrbottens kust och inland

10. Zakko

S31501/2008
Fader: Peijakkaan Hiski
Moder: Killamrovas Zera
Äg. Krister Vennberg, Luleå

SSF Medelpad

11. Knakadalens Peikko

SE55037/2011
Fader: SEJCH SEUCH Häggingåsens Ymer
Moder: SEJCH SEUCH Knakadalens Aiga
Äg. Örjan Sahlin, Kovland

SSF Jämtland/Härjedalen

SE JCH

12. Yscha

S66177/2009
Fader: SEJCH SEUCH Börknäs Kirro
Moder: SE JCH Piikas Tuula
Äg. Roger Hedlund, Brunflo
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Topptrio Skallkungen 2014
2. Häggingåsens Thai
Äg. Miranda Frings

1. Skarnäbbens Theia
Äg. Ulf Grabbe

3. Spetsbackens Kimmo
Äg. Martin Karlsson

Huvudsponsorer
Skallkungen 2014
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Resultat Skallkungen 2014
1. Skarnäbbens Theia......................75p
2. Häggingåsens Thai.......................72p
3. Spetsbackens Kimo......................68p
4. Fort Hjort Nalli............................65p
5. Akroyd´s Keena............................61p
6. Lybergets Kelly............................59p
7. Predators Mikko..........................54p
8. Kaitumdalens Rippe.....................52p
9. Sörlidbäckens Itzi........................50p
10. Zakko.........................................49p
11. Knakadalens Peikko.....................44p
12. Yscha..........................................31p

Skallkungsvinnare

- Senaste 10 åren

2014 Skarnäbbens Theia................ Äg. Ulf Grabbe, Umeå
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
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Information från avelsråden
Finsk Spets

Avelsstrategier och hanhundsanvändning
Del 1
Denna gång tänkte jag titta lite på hanhundsanvändningen i siffror. Det vill säga jämföra
hanhundsanvändningen och delvis avelsstrukturer mellan Finland och Sverige. Det blir
ur ett mer teoretiskt perspektiv då det är det bästa för att få en bra och ”neutral” överblick
över läget i rasen. Jag kommer att jämföra och se om ländernas avelsstrategier skiljer
sig åt på något väsentligt sätt. Om den gör det har utvecklingen i och med detta gått åt
olika håll, eller följs vi åt. Ett område där vi vet att vi skiljer oss åt är strategierna för
bekämpning av knäledsproblemen inom rasen. Något som framgick i en liten ”studie”
i nummer 2 2014 av Ståndskall. Det blir först en del 1 i detta nummer som följs upp av en
del 2 i ett senare nummer.
Inavelsgraden
Vi börjar med att titta på inavelsgraden för respektive land. Här är det svårt att göra
jämförelser rakt av då Finland räknar på sju generationer och vi i Sverige på fem.
Men jag tog med båda ländernas kurvor så man kan se utvecklingen över tid. Här nedan
redovisas inavelsgraden för respektive land:

Här ser vi att båda länderna fått ner den genomsnittliga inavelsgraden kraftigt. Information
om nya sundare avelsstrategier har fått genomslag och man jobbar efter dessa i allt större
grad. Efter detta så ligger det nära till hands att titta på den effektiva populationsstorleken.
42

Effektiv populationsstorlek
Vi hade ju olika intervall för beräkningen av inavelsgraden mellan länderna vilket gjorde
en jämförelse länderna emellan lite vansklig. Dock såg vi tydligt att trenden var gemensam.
Det är lite lättare att hitta mer gemensamma beräkningsintervall och metoder för den
effektiva populationsstorleken. Här har jag räknat om svenska och finska genomsnittliga
inavelsgrader till effektiv populationsstorlek enligt den svenske genetikern Per-Erik
Sundgrens modell. Modellen är framtagen med tanke på avel inom mindre begränsade
populationer, som ofta är utsatta för hård selektiv avel. Till denna grupp räknas våra
hundraser. Uträkningsmodellen beskrivs i litteratur som används av SKK i utbildning av
bland annat avelsfunktionärer, och är samma som jag använt i den årliga avelsrapporten.
Den senaste handboken utgiven av SKK kom 2013 och heter ”Hundavel i teori och praktik”
skriven av Sofia Malm och Åsa Lindholm. Effektivpopulationsstorlek kan man säga är ett
mått på hur stor avelsbasen är för en ras, eller om man så vill, den genetiska bredden. Det
blir inte helt rätt i detta fall heller men modellen bygger på inavelsökningen per generation
och felet blir inte så stort länderna emellan. Räknar man enligt den metoden så blir utfallet
för respektive land enligt följande:

Här ovan ser vi att vi att både Sverige och Finland under en längre tid har haft en mycket
positiv utveckling. Siffrorna pekar på att vi idag jobbar helt rätt för rasens långsiktiga
överlevnad, i alla fall ur ett teoretiskt perspektiv. Sverige har en aning bättre utveckling
vilket kan bero på flera orsaker. Bland annat så har vi länge utnyttjat importer i en betydligt
större omfattning än i Finland. Nästan i en sån grad att vi tappat bort egna ”unika” linjer på
vägen, samtidigt så har vi sannolikt tagit stora sjukdomsrisker. Man bör utgå ifrån att det
inhemska avelsmaterialet i de flesta fall har en mer känd bakgrund sjukdomsmässigt men
även ur en jaktlig synvinkel. Siffror som stöder detta har jag presenterat i Ståndskall nr 4
2010 rörande finsk påverkan på den svenska avelsandelen. Det ser man också när man tittar
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på strategier och statistik gällande knäledsproblematiken i Finland, vilket jag presenterat
tidigare. Tittar man på hur aveln med utlandsfödda hanar utvecklats i Finland sen 1990, ser
man att intresset har börjat öka.

Här ser man att det har skett ett visst utbyte men att det har varit försvinnande litet genom
åren. Man kan säga att det är först i början på 2000-talet som det börjat ta fart och då
främst tikar som paras utomlands. Troligtvis är en anledning till det ökade intresset för
utländskt avelsmaterial, främst en större medvetenhet om avelsstrukturernas betydelse
för rasen. Vilket i sin tur får tillskrivas genetikerna och deras arbete. Vikten av att få ut
relevant information om nya sundare avelsstrategier som bygger på forskning har nog
varit viktig. Man har bland annat i Finland haft mycket bra föreläsare från Finska
kennelklubben på avelsdagarna i Kuopio under flera år, där just dessa frågor har
behandlats.

Djur i avel eller Hanar/Tikar
När man tittar på spridningen i avel för en ras under ett år, jämför man hur många olika
hanar som används gentemot antalet använda tikar. Jag brukar använda mig av diagrammet
”Djur i avel” vilket förhoppningsvis ger en bild av det som jag tidigare kallat för ”gapet”.
Men det finns en hel del andra varianter på samma tema. I Finland används bland annat en
uträkningsmodell där antalet olika hanar divideras med antalet olika tikar som går i avel per
år. Här nedan ser vi resultatet för båda länderna enligt den finska beräkningsmodellen. Här
är grunden på upplägget samma för båda länderna, och vi ser hur det har utvecklats över
tid. Räknar man om svenska data enligt finsk metod så ser kurvorna ut på följande sätt:
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Det optimala är om linjerna är så nära 1,0 som möjligt då används lika många olika hanar
som tikar i aveln. Siffrorna 2013 är för Finland 0,70 och för Sverige ”all time high” på
0,85. Här har tik och täckhundsägare gjort ett mycket bra arbete under 2013 jämfört
med exempelvis 2012. Till detta ska vägas in kombinationen av samtidigt sjunkande
genomsnittlig inavelsgrad för rasen. Det kan ju vara så att vi använder olika hanar i aveln
men att de i sin tur är nära besläktade med varandra. Här nedan följer diagram över ”Djur i
avel” för båda länderna.
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Här ovan ser man att utvecklingen varit likartad i båda länderna. Kanske har vi i Sverige
lyckats minska gapet mellan använda tikar och hanar något tidigare än i Finland, vilket
även han/tik diagrammet ovan indikerar. Observera att antalet tikar och hanar som går i avel
skiljer sig stort mellan länderna. Som jag nämnde tidigare så är registreringstalen normalt
dubbelt så stora i Finland som i Sverige. Det innebär att det finns dubbelt så stor population
av finskaspetsar i Finland än i Sverige. Men man ska ha klart för sig att bedrivs aveln
felaktigt med höga inavelsgrader och dålig spridning på avelsdjuren så är det inte
säkert att en individrikare population har en bättre och bredare avelsbas att stå på.

Slutord del 1
Vi ser att utvecklingen i de båda länderna följer ungefär samma mönster. Avelsstrategierna
runt hanhundsanvändningen och inavelsgraderna liknar varandra i stora drag och verkar
också ha fått ett större genomslag inom uppfödarkåren för rasen. Om vi nu har jobbat
relativt likartat länderna emellan så borde rimligtvis vissa gemensamma utläsbara resultat
visa på en gemensam utveckling. I del 2 kommer jag att gå in och titta lite på detta.

Avelsrådet finskspets
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Novemberprovet

Erik Lindmark med domare och hund och dom såg
ganska nöjda ut
Det visade sig att de minerna var befogade. Sven Eriks hane Jahtitaigan Tanu hade gjort ett mycket gott
dagsverke. Tyvärr var det bara en tjäderhöna som
ville sitta full tid, men hundens fina arbete i övrigt
gjorde att det blev 77 poäng och ett första pris. Ett
resultat som dessutom gjorde att Tanu nu kan titulera sig Jaktchampion. Ett stort gattis.
Till sist vill vi rikta ett stort tack till Bernt och hans
fru Gerd för en mycket trevlig helg. Gerd stod för
kaffekokning och mathållning där vi bjöds in i hennes privata kök istället för att sitta i uthyrningsstugan. Vi fick också tillfälle att prata en hel del gamla
minnen med Bernt och provledaren kunde till och
med passa på att ta en liten jakttur tillsammans med
honom och hans unga finnspetstik Molly. Sånt hör
inte till vanligheterna.

Tepa och Jahtitaigan Tanu i topp!

Kust och Inlands sista utlysta jaktprov för säsongen arrangerades som
så många gånger tidigare, i skogarna i
norra delen av Överkalix. Nytt för i år
var att vi hade flyttat vårt högkvarter
till Tvärån, närmare bestämt till Bernt
Nilssons uthyrningstugor.
I och med det slöts en cirkel eftersom vi en gång, när
vi startade med novemberproven, använde oss av
”Camp David” som bas. Camp David var ett ställe
som låg vid Kalixälven i Storbäcken norr om Rödupp och ägare till detta var just Bernt och hans gode
vän Torsten Jönsson. Tyvärr gick Torsten bort 1998
och anläggningen avyttrades och vi har sedan dess
använt oss av olika förläggningar. Nu var vi alltså
tillbaka hos Bernt och det var särkilt roligt för oss
som var med redan på den ”gamla” tiden.
Just det här provet brukar vara ett populärt prov,
men i år var det ovanligt få startande hundar, bara
tre kom till start. Till en del speglade detta årets
skrala fågelföryngring som i sin tur verkar ha lett
till det låga intresset för jaktprovstarter som präglat
hela denna höst.
Det lilla starfältet bjöds i alla fall på goda yttre förutsättningar. Det fanns ett tunt snötäcke i markerna
och en blida hade gjort föret lite skarpt, men det var
inget som skapade några större problem.
Lördagen var ganska kall, minus åtta grader, men
dessbättre ingen vind att tala om.
När ekipagen så småningom kom hem från skogen
visade sig att alla hade hittat fågel och i ett fall resulterade det i hela 84 poäng och ett första pris. Det
var Tord Isakssons unga tik Tepa som på sin första
jaktprovssäsong, i sitt tredje prov, svarade för den
bedriften.
Vädret på söndag morgon var kanske ännu bättre.
Fortfarande ingen vind men nu hade temperaturen
stigit till nollstrecket. Gårdagens goda resultat och
blidan gjorde att förväntningarna hade skruvats upp
en hel del.
Dagens startfält hade reducerats till två hundar.
Först hem från skogen var Tepa, men den här dagen
var fåglarna få och skygga och poängen blev blygsam. Så småningom, efter en del väntan, kom Sven

Resultat
Tepa SE26657/2013
Tord isaksson, Kalix-Nyborg .............83 p + 19 p
Jahtitaigan Tanu SE48830/2010
S E Lindmark, Boden .........................57p + 77 p
Zakko S31501/2008
Krister Vennberg, Luleå................................. 37 p

Sven Erik Lindmark med sin nyblivna
jaktchampion Jahtitaigan Tanu.

47

Kalixutställningen 2015
SSF/NKI inbjuder till den årliga utställningen för finsk spets och norrbottensspets.

Datum: Lördagen den 7 mars 2015.
Plats: NCC, Energivägen 5 i Kalix.

Domare: Kurt Nilsson, Piteå.
Tid: Bedömningen börjar kl 10.00 (Id och vaccinationskontroll från kl 09.00).

Anmälan och övrig info:
Skriftlig anmälan senast den 25 februari till
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, 0923-137 29, 070-631 94 61.
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!

Hundutställning i Mora
SSF Mellansverige anordnar utställning för Finsk spets och Norrbottenspets.

Inomhus!
Plats: Mora ridhus ca 3.5 km från Mora centrum.
Vägbeskrivning från Mora: Åk E45 mot Malung, efter järnvägsövergången
vid Lomsmyren håll utkik efter skylt ”Ridskola” på höger sida.

Lördag 7 februari 2015.
Id och vacc. kontroll. Kl. 09.00 Bedömning: Kl. 10.00

Domare: Arvid Göransson

Upplysningar om och anmälningar till utställningen skickas/mailas till:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo Telefon 070-261 95 67
mailadress: kjell.welam@appelbo.net
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 100 kronor.
Veteranklass 150 kronor. Övriga klasser 300 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges
BG 5261-2942 samtidigt med anmälan.
Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar måste kopia av hundens registreringsbevis bifogas.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 27 januari.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!
Ps. Passa på att komma till vårt årsmöte som sker i ”Gula Villan”
på ridhusområdet direkt efter avslutad utställning!
Se årsmötesannons!

Välkommen till Mora! SSF Mellansverige
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Måndag morgon startade med lite regn och 12
grader varmt. Ganska blåsigt blev det också
under dagen.
Måndag kväll avslutades med en gemensam
middag på Vemdalscampen, där förövrigt
deltagare och domare bodde. Efter en gemensam
middag i restaurangen blev det vinprovning
bland hundförare och domare. Tommy Lannemar
hade med sig 5 sorter vitt vin. Vinet skulle
poängbedömmas av oss deltagare, för att få fram
ett representativt vitt vin som ska lanseras av
SSF. Nu var väl inte vi några experter på just
vin, men en sort stack ut lite extra tyckte vi alla.
Namnet blir TETRIX som betyder Orre på utlänska. Tetrix beställs precis som det röda Urogallo.
Se annons i Ståndskall och på
www.tradskallare.se

SSF Jämtland Härjedalen

Jaktprov

Vemdalen 27-28 Oktober 2014

På grund av vargförekomst i Börtnanområdet, blev Börtnanprovet med kort
varsel flyttat till Vemdalen. Med så kort
varsel för domare och älgjakt på vissa
områden, så lyckades vi nog sy ihop ett
ganska bra jaktprov ändå. Nu var väl
inte fåglarna så välvilligt inställda på
att få skäll av dom 7 anmälda
hundarna, men en del lyckades rätt
så bra ändå.

På Tisdagen svajade träden ännu mera, än under
föregående dag, molnigt och 14 grader varmt.
Inte det ultimata jaktprovsvädret således.
8 pris på 14 starter är väl ändå inte så tokigt.
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Riksutställning och Riksårsmötet 2015
SSF Medelpad inbjuder till riksårsmötet och till riksutställning
den 18 april 2015,
Älggårdsberget Konferens, Bispgården.

Mer information om denna ”trädskällardag” kommer på

www.tradskallare.se
www.ssf-medelpad.se

Årsmöte i SSF Medelpad
Klubben kallar till årsmöte söndagen den 1 februari 2015, kl. 16.00.
Plats: Restaurang Brandstation, Sundsvall

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@gmail.com) tillhanda senast 2015-01-01.
Anmäl Dig till middagen till:
Matti Torvela, 070-267 20 20. eller matti.torvela@metso.com
senast den 26 januari.

Välkommen!

http://www.ssf-medelpad.se

Tepa

Äg. Tord Isaksson
Kalix-Nyborg

83p på novemberprovet, SSF NKI

SSF/ÖvreNorrbotten

Ställer in sin
utställning
för Finsk spets och Norrbotten spets

i Pajala
den 21/3, 2015
Ordförande/Ove Sjöström
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SSF Sydsverige

Årsmöte och Hundutställning
Lördagen den 21:a Februari
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. Annika Ulltveit-Moe
Anmälan skickas till Barbro Olsson Hartmansvägen 7B, 714 32 Kopparberg.
Eller på e-post: barbro.058012315@telia.com Anmälningsmottagaren tillhanda senast 7:e februari.
Anmälningsavgiften 300 kronor. Valpklass gratis.
Insättes på SSF Sydsveriges Plusgiro konto 91 53 14-9 samtidig som anmälan skickas.
OCR nr = hundens reg. nr.
Frågor och upplysningar på telefon 072-722 72 86 alt. 070-311 12 74
Årsmötet efter hundutställningen. Tidigast kl. 13.00.

SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna.

Jaktprov
Sydsverige

I september genomfördes två rörliga jaktprov.
Hemvikens Vilma, ägare Kaj Ekroos tog ett andra
pris på 70 poäng och Styggbergets Rikki, ägare
Börje Lundkvist tog ett första pris på 83 poäng.
På det ordinarie jaktprovet 13-14 september
startade tre hundar. Hemvikens Vilma, ägare Kaj
Ekroos tog ett första pris på 84 poäng.
Predator´s Mikko, ägare Tomas Salander tog ett
första pris på 82 poäng och Styggbergets Rikki,
ägare Börje Lundkvist tog ett tredje pris på 60
poäng.
Grattis till Tomas, Börje och Kaj. Det skall tilläggas
att både tjäder och orre var mycket samarbetsvilliga
under augusti och till slutet av september. Under
oktober månad har det inte blivit många långa
ståndskall här i Sydsverige.
Göran Eriksson.
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Inför kommande årsmöten runt om i vårt land
vädjar jag ödmjukt om att fler och framförallt
yngre medlemmar tar sitt ansvar och bidrar på ett
eller annat sätt med arbetet i lokalklubbarna. Jag
tror personligen att vi annars inom snar framtid
är tvungna att slå ihop eller på annat sätt förändra
lokalklubbars arbete. Det vore tråkigt om det till
sist bara återstår en liten skara fanatiker som ska
bära hela bördan. Vi börjar bli för många som varit med riktigt länge och schampoflaskorna räcker
bara längre och längre för oss. Där drar jag streck
för mina negativa tankar.
Nu lyfter vi blicken och hjälps åt med förhoppningar om gigantiska fågelföryngringar och långa
köer till jaktproven 2015. Jag passar även på att
tacka domare och provledare som tjänstgjort under året.
Glöm inte bort att gå på årsmötet 7/2 2015. (se
annons på annan plats i detta nummer)

Rapport från
Gävleborg
I skrivande stund har den första snön
börjat falla och både jakt samt
provsäsongen lider mot sitt slut.
En sammanfattning av höstens jakt
och jaktprov här i Gävleborg blir som
de senaste åren. Ingen höjdare med
fågelföryngring, men ändock en del
kullar trots kall och blöt försommar.
Färre och färre startande på jaktprov.
I Los blev det fjorton starter där Spetsbackens
Kimo skällde ihop en etta på 85 poäng. Vi säger
grattis till ägaren Martin Karlsson! På Kårböleprovet blev det sex starter där Spetsbackens Remu
toppade på 64 poäng. Till det sista utlysta provet
i Ljusdal hade ingen anmält sin hund. Hela tre
stycken rörliga prov har gått av stapeln på snart
två och en halv månad! Har sagt det förut och
upprepar: Varför är det så få som fattat att det är
minst lika bra om inte bättre att starta ett rörligt
istället för att anmäla till ett utlyst prov. Dessutom
numer i vår klubb är ju även dessa kvalificerande
till Skallkungen.

Jan Andersson
Ordförande SSF Gävleborg

SSF ÖVRE NORRBOTTEN
Provledarrapporter

16-17/8-2014 i Porjus/Jokkmokk

Resultat lördag:
Kaitumdalens Rippe, Roger Strandelin ....... 78p
Kaitumdalens Nox, Mikael Strandelin ........ 15p
Rico, Björn Einmo Hansen ........................ 15p

Då var det dags för säsongens första jaktprovshelg.
Antalet hundar var väl ganska klent 6 st starter totalt 3 st/dag. Fågeltillgången var väldigt dålig så det
krävdes väldigt sökstarka hundar för att hitta fågel.
Lördag tre hundar kom till start, två hundar gick
till noll pris och en hund hittade fågel och tog till
vara på sina chanser och det var Kaitum dalens
Rippe som fick 78 poäng och ett förstapris. Han
bevisade vilken förträfflig jakthund han är. Stort
grattis! Med dessa poäng kom han till skallkungen.
Söndag, även denna dag kom 3 hundar till start
men ingen hund gick till pris. Vi vill tacka alla
domare och hund ägare för en trevlig helg.

Resultat söndag:
Kaitumdalens Rippe, Roger Strandelin ......... 9p
Kaitumdalens Milla, Anton Burman ............ 9p
Rico, Björn Einmo Hansen .......................... 5p

Provledare/Ove Sjöström/Kent Renlund
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SSF ÖVRE NORRBOTTEN

ningar om en härlig helg med vinterskrud. Väderprognosen fram mot helgen visade annat, det skulle
komma regn och vara plusgrader.På lördag morgon
visade det sig att SMHI, YR m.m. hade haft 100
% rätt med sin prognos och vi fick genomföra proven i 10 cm blöt snö, dimma och regn. Med dessa
yttre betingelser genomfördes 3 starter och vi kunde
konstatera att fåglarna inte ville bli ”utskälld” av
någon hund under någon längre tid (skalltider 2060 sekunder). Tallens Kiri var den enda som uppvisade fågelarbeten för sin provgrupp med 3F, 3FM,
2 PS och 1 FIT. En ”vanlig” dag hade Kiri jobbat
ihop höga poäng med dessa insatser, bara fåglarna
velat sitta. Tiken fick ihop 49 poäng vilket var en
enastående prestation under rådande förhållanden.
Söndagen mötte oss med bättre väderförhållanden,
muntrare miner hos hundförarna och hundar som
var lika glada som igår. Idag fick alla provgrupper
se hundarna prestera fågelarbeten med långa skalltider. Dagens bästa insats presterade Junkbodas Tikka
med 68 poäng, tätt följt av Tallens Kiri med 66 poäng och Nalta Äljest Bängt med 49 poäng. Tack till
alla som medverkade under helgens prov.
Provledare: Roger Strandelin

Provledarrapporter

Jaktprov 23-24 augusti i Porjus
Enligt väderprognosen så skulle det bli varmt, så vi
beslutade att starta tidigt på morgonen.
Första timmen gick väl an, men sedan blev det för
varmt. Två av hundarna (rutinerade hundar och
hundförare) letade i de värsta surdrågen och fick
utdelning.
Dagens högsta poäng erövrade Kaitumdalens
Rippe med 62 poäng, tätt följd av Tallens Kiri på
59 poäng.Bra gjort under dessa förutsättningar.
Om det var varmt på lördag, så var det stekhett på
söndagen. Denna dag så flämtade både hundar,
hundförare och domare i högsommarvärmen. Det
var inte alls förvånande att ingen hund gick till
pris. Högsta resultatet stannade vid 30 poäng.
Resultat lördag:
Kaitumdalens Rippe .................. 62p
Tallens Kiri ................................ 59p
Kaitumdalens Nox .................... 6p

Resultat löndag:

Resultat söndag
Tallens Kiri ................................ 30p
Kaitumdalens Rippe .................. 8p
Provledare: Kent Renlund

Hund

Poäng

Tallens Kiri

49

Junkbodas Tikka

16

Killamrovas Ricco

10

Resultat: söndag

Utlyst jaktprov 18-19 oktober i Porjus
Endast 5 starter på 2 dagar, några magra fågelår
och domarbrist. Vi tror och hoppas att det skall
vända och bli bättre till nästa år!
Kanonväder och 3 pristagare blev resultatet.
Provledare: Jörgen Estholm

Junkbodas Tikka

68

Tallens Kiri

66

Nalta Äljest Bängt
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Utlyst jaktprov 5-6 nov i Vittangi

Resultat lördag:
Killamrovas Ricco, Kent Renlund ............... 79p
Rico, Björn Einmo Hansen ......................... 7p

Första gången vi hade vardagsprov så fick vi 2
hundar till start. Det var 16-17 minusgrader
bägge dagarna och strålande sol. Trots det så ville
fåglarna mer eller mindre lysa med sin frånvaro,
vilket gjorde att båda hundarna gick 4,5 tim. På
onsdagen gick Mustakummun Milli, ägare Johan
Lehmivaara, och fick ihop 59p. Under torsdagen
var det Tallens Nilla, ägare Stefan Stålnacke, som
fick ihop 58p. Båda hundarna hade varsitt fullt
jobb på tjäderhöna. Höstens fågeltillgång har väl
inte varit den allra bästa och det visade sig även
denna gång.
Provledare: Mats Thorneus

Resultat söndag:
Pikalampinoppis Rapp, Robert Nordqvist... 80p
Raija, Jörgen Falk ..................................... 61 p
Rico, Björn Einmo Hansen.......................... 6 p

Utlyst jaktprov i Porjus 25-26 oktober
Intresset för jaktprov har ökat och anmälningarna
till detta prov, var många fler än vad vi kunde erbjuda domarinsatser för. Under helgens prov deltog
4 hundar, med 3 starter per dag. Veckan före provhelgen kom det snö på frusen mark och förhopp53

Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Roger Hedlund SJövägen 152, 834 34 Brunflo Tel. 070-358 12 13 e-post: pauliden@hotmail.com
Vice ordförande
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Ledamot
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com
Ledamot
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola, tel: 070-303 78 49 e-post: a-lars-@hotmail.com
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck,
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas.
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets: Johan Lehmivaara - Norrbottenspets: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, tel: 0981-10044, 076-111 49 05, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 070-267 20 20 e-post: matti.torvela@metso.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 korpilombolo, tel: 0977-10233, 070-579 37 65 e-post: assar.tieva@mejl.se
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Bengt Wahlin, Mycelievägen 48, 903 39 Umeå, Tel: 070-585 56 55, e-post: bassbengt@yahoo.se
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Medlemskommité
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola tel: 070-303 78 49, e-post: a-lars-@hotmail.com
Valberedning sammankallande
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Specialklubben för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601, 962 69 Jokkmokk, tel: 0971-310 17 / 070-548 52 54, e-post: gunillafalk7@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel: 0910–58 05 20 e-post: l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ord: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, e-post: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tord.isaksson@ncc.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelvägen 34 C, 933 31 Arvidsjaur tel: 070-675 33 39, e-post: gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 0953-205 22 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel: 0941-664 81 e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad, tel: 0660-73138, e-post: jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson Silsjönäs 115 880 50 Backe, tel: 0624-40015, e-post: ulfochsonia@outlook.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 0684-303 46, 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Emilie Nordin Herte 8743, 821 92 Bollnäs, tel: 0738-45 88 36, e-post emelie.m.nordin@gmail.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20e-post: tl@inkopssupport.com
SydsverigePostgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lise-lotte.lindqvist@ica.se
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Posttidning

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

En dynamisk duo med fin tupp
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STORUMAN TRYCKERI & REKLAM AB

Nisse-Karlsson på G!

