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Ett 
intelligent 
aktivt 
hörselskydd

Den mjuka regleringen av hörselskyddets nivåberoende funktion ger an-
vändaren en mycket behaglig ljudåtergivning och mindre irritation. Den 
unika digitala ljudkretsen eliminerar det vassa ljudklipp som kännetecknar 
funktionen hos många nivåberoende hörselskydd på marknaden. 
Hjässkudde i smutsavvisande material. Stålbygel för jämnt tryck under 
längre perioder. Utbytbara skal. På/av och volymjustering. Batteri och 
kåpskalsbyte. Kolvutfasning. J22 jack för comradio och hundpejl. Hopvik-
bart. 
Drifttid ca 600 timmar. Batterityp, AAA (2x1,5V). Vikt 318 g.
Hörselskyddets dämpningsvärden och bullernivå har testats och godkänts enligt EN 352-4 2001, 
EN 352-6 2002 och tillämpliga delar av EN 352-1 2002.
ord. pris: 1.495:-

Kampanjpris NU endast 1.295:-

ÖPPETTIDER: 
Vardagar ................ 9.30–18.00
Lördagsöppet .......... 9.30–13.00

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

Annonsprislista
Pärmsida  .................................. 1500:-
1/1 sida  ..................................... 1000:-
1/2 sida  ....................................... 600:-
1/4 sida  ....................................... 350:-
Hundar till salu  ............................ 300:-
Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

Ansvarig utgivare
Åke Jonsson
Råsjö
820 40 Järvsö. 
Tel 0651-490 46

Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Ståndskall utkommer med fyra nummer per år. 
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Handskrivet Ståndskallsmaterial 
skickas till sekreteraren!

Omslagsfoto: Sörlidbäckens Kita
Äg. Peter Persson, Storuman
Foto: Kjell Brännström, Råneå
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Ordf. Åke Jonsson

För ett år sedan skrev 
jag i ledaren att jag 
välkomnade inslaget med 
”predatorjakten” och att jag 
hoppades få se efterföljare 
till Västerbottens Kustlands 
initiativ, jag ser att min 
förhoppning infriats men än 
finns plats för fler lokalklubbar att följa efter.

Generellt upplever vi ett mycket bra fågelår runt om 
i landet förutom vid några få platser. Fågeltillgången 
(med liten hjälp av vårt tjat om att starta hundar 
på jaktprov), har åtminstone vad jag fått höra gett 
resultat i många anmälningar till rörliga prov. 
Hoppas nu bara att dessa kan och hinner genomföras 
trots att ett något för tjockt snötäcke lagt sig i större 
delen av landets gråfågelskogar.

I en tidigare ledare skrev jag om att jag under en 
information på Jägareförbundets Öster Malma blivit 
varse om att vi bör tillsätta en ”presstalesman” inom 
klubben. Jag tog upp frågan på styrelsemötet vi 
hade under oktober och styrelsen beslöt att tillsätta 
en lämplig person som presstalesman, vi diskuterade 
olika namn och deras lämplighet. Ulf Lindroth var 
ett av namnen och han har följande meriter som vi 
fastnade för: 
1. Jägare med trädskällare. 
2. Insatt i Jägareförbundets policy genom sin tidigare 
anställning där. 
3. Vana av journalistik från sina anställningar bl.a 
hos tidningen Svensk Jakt. 
4. Vältalig.
Jag ställde frågan till Ulf och han lovade att åta sig 
uppdraget som innebär att föra vår klubbs talan 
alternativt ”hjälpa” oss andra att svara på rätt sätt 
när media vill ställa frågor.

Jag har här nedan skrivit några goda råd när ni blir 
kontaktade av media för ett ”uttalande”. Råden har 
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Årsmöte 
SSF Jämtland – Härjedalen

Lördagen den 3 februari kl. 18.00  
Multi Challenge  Tjalmargatan 1  Östersund

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning.

Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit SUCH och/eller SJCH anmäl detta till:
Stefan Olofsson Tel. 0640-302 66,  070-335 50 02, 

eller o.stefan@telia.com senast 19 januari.
Anspråk på vandringspriser och motioner skall vara 

sekreteraren tillhanda senast 19 januari.
Regler för vandringspriser finns på hemsidan http://ssf.skucku.se/ under information.

Asiatisk buffé, 215:-/pers. 
Därefter finns möjlighet till aktiviteter på Boda Borg, 150:-/pers

Anmälan till Ewy Carlsson Tel. 0684-303 46, 073-042 45 50 senast 19 januari.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!

SSF/ÖVRE NORRBOTTEN kallar till 

Årsmöte 
Lördagen den 17 februari 2007 kl. 13.00

Lokal: Kupan, Malmberget
Ärenden: Enligt stadgarna och prisutdelningar

Styrelsen

jag ”stulit” ur ett häfte som heter "Mediehandboken" 
och som Jägareförbundet tagit fram, häftet innehåller 
väldigt många tips i umgänget med media.
• Var noga med att ta namn och nummer + ev. 
tidning/radio? 
Anteckna (du kommer nämligen att glömma det)!
• Fråga vad saken gäller och be att få återkomma 
om en halvtimme/timme (jag hinner inte nu….). 
Stå på dig.
• Du har nu en halvtimme/timme på dig att skaffa 
dig överblick.

Utnyttja tiden till att ta kontakt med Ulf Lindroth, 
ni kommer överens om han behöver slussas in eller 
om du skall fortsätta kontakten.Ta reda på fakta i 
frågan och kolla om klubben har någon ståndpunkt 
i frågan. Tänk ut vad du vill ha sagt, formulera detta 
på ett positivt sätt.

• Ring upp som du lovat. Utifrån vad Ulf Lindroth 
och du kommit överens om meddelar du antingen 
att han kommer att ringa upp inom kort, eller så ger 
du intervjun.
Telefonnummer till Ulf Lindroth:
0911- 20 66 85 alt. 070-380 66 85

Mediehandboken rekommenderar jag alla att läsa 
bara utifall att! Den kan även vara till stor nytta vid 
vardagliga kontakter med ”tvivlare”.

Mediehandboken skaffar du kostnadsfritt genom att 
kontakta Jägareförbundets Christina Nilsson-Dag
Tel: 0155-24 62 08 Mobil: 070-738 83 06 
E-post: christina.nilsson-dag@jagareforbundet.se

God Jul och Ett Gott Nytt År.
Åke Jonsson
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Finskspetsvalpar
Väntas våren 2007. 

e Ailatis Seppo (e FINUCH NORDV-97 INTUCH SUCH FINJCH 
Katajahaan Nalle u SUCH SJCH Byråsens Fassi)

u SJCH Viterlidens Anja (e SUCH Rosko u SJCH Kolåsens Nita)
Parningen är rek. av avelsrådet

VITERLIDENS KENNEL
Th omas Jonsson. Tel. 0953-205 22, 070-668 05 22

Hemsida: http://www.infoscandic.se/~nita/

SSF/Västerbottens Kustland håller 

ÅRSMÖTE
Lördag 27 januari 2007kl. 15.00 i Robertsfors.

Plats: PRO lokalen (intill okq8)
Efter årsmötet supe.

Anmälan till supen: 0934-10987 senast 20/1 2007.
Sedvanliga mötesförhandlingar, prisutdelning 

jaktprov samt fördelning av priser predatorjakten.
Motioner skickas senast 9 januari 2007 till: 
Mats Larsson Aspvägen 23918 31 Sävar.

VÄLKOMNA!

OBS! Hundutställningen på söndag!   Styrelsen

Konst- och hantverkslotteri

1:a pris
Konstnär: Roland Pantze, Suppevare, 
Arjeplog (storlek 81x60cm)

3:e prisHantverkare: Mats Lindmark, Arvidsjaur

Lottpris: 100:-/st
Totalt: 400 lotter
Ring: Per Lundgren, 
Ordförande i SSF/NN 
Telefon 0960-105 07 
Mobil 070-664 95 70

 

2:a pris
Hantverkare: 

Mats Lindmark, Arvidsjaur
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Predatorjakten
Västerbottens Kustland

Röjbackens Salo
Äg: Anders Jonsson, Bäckhammar 

Utställning i Elverum, Norge, på Nordiske jakt och 
fi skedagarna den 12 augusti 2006. 
17 månader gamla  Röjbackens Salo ställdes ut för 
första gången. Salo erhöll både:  HP, CK & BIR. 

Grattis!

Resultat i Västerbottens Lappmarks 

Predatortävling
Hans Einarsson 5 mårdar 4 rävar
Ingemar Sundqvist 7 mårdar 
Magnus Bidner 2 mårdar 3 rävar
Martin Markusson  3 mårdar 
Tina Hedlund 2 rävar
Tommy Ferm 2 rävar
Peter Jonsson 1 mård

Resultat:

Bert Lundström, Hörnsjö 
8 rävar, 5 nötskrikor, 4 skator.
Nils-Erik Andersson, Skellefteå 
3 rävar, 1 kråkfågel.
Tony Ögren, Bollstabruk 
1 räv, 1 mård, 1 grävling.
Tommy Jonasson, Vindeln 
1 räv.
Roland Lundgren, Vännäs 
1 grävling.
Martin Svärd, Robertsfors 
1 grävling.
Thomas Persson, Vindeln 
6 skator.

Följande personer har skickat in resultat om 
fångat eller fällt predatorvilt ivår kampanj 
predatorjakten.

Fortsätt att skicka in 
till predatortävlingen.

Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8
920 40 Kristineberg
Thomas.Jonsson@Brinet.nu Ingemar Sundqvist med sin 7:e mård
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser 

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

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

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

Illustratör: Leif Holmqvist

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

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.

Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:

Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengt.per@telia.com

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2007....................10 februari ......................................15 mars 
2/2007 ...................10 maj  ............................................15 juni
3/2007....................10 augusti .......................................15 september
4/2007....................10 november ..................................15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska 
returneras. Skriv också namn på hundar och ägare som syns på bilden.

OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
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Klubb T-shirt
Vi inom SSF AC Kustland, har tagit fram en klubbtröja 
med fräck design i svart med SSF-logga på framsidan.
Storlekar XS-XXL

Pris: 100:- + porto
Vi har även injagningskompendium, 
tygmärken, klisterdekaler.

Kepsar
Kamofl agekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Beställning via telefon eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 
Mail: tommy.093331066@telia.com

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet! 

anmälningsblankett
för jaktprov och utställning fi nns på:

www.ssf-spetsar.nu
 

Nu fi nns en ny anmälningsblankett för jaktprov och utställning
 i pdf-format på vår hemsida.

Blanketten kan ifyllas på skärmen. 
 Läs gärna guide för ifyllande.

 Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

God Jul & Gott Nytt År
tillönskas alla 

funktionärer och medlemmar
SSF Ångermanland/Ulf Jonsson
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SUcH Skarbergets Jaxon
S 50340/98
Uppfödare: Greger Lundström Skarberget/Burträsk
Ägare: Rickard Näslund Tärnaby 
Jaktprov:
031011 Rönnbäck    70p
041016 Rönnbäck    61p
051016 Rönnbäck    51p
 Utställning:
050320 Åsele                Cert        Erna Britt Nordin
050409 Storuman          Cert        Arvid Göransson   
050402 Riks. Sollefteå   Cert        Lennart Edfors

SUcH Skarjaks Lilla Kida 
S 34515/2002
e Outakeinon Timi FIN 21973/98
u Tapion Neiti S 25445/96
Ägare: Patrik Lundberg, Piteå
Uppf:  John & Elisabeth Laestander, Arjeplog

Jaktprov:
051120 70 poäng 2:a pris
Utställningmeriter:
050130 Robertsfors cert
050205 Jokkmokk cert
051119 Luleå cert

SUcH SJcH 
Rönnbäckens olle S25481/2001
e. Saxälvens Quattro u. Rönnbäckens Nora
Ägare: Martin Markusson, Åsele
Uppfödare: Per-Alrik Frohm, Rönnbäck
Jaktprovsmeriter:
2004-11-01 Backe  78p
2005-08-19 Åsele  82p
2006-08-22 Åsele rörligt 83p
Utställningsmeriter:
041120 Arvidsjaur  CERT
050320 Åsele  CERT
051119 Luleå  CERT
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SJcH Sippis 
S28976/2001 
e. SUCH Rosko S14449/94 u.Flisa S21097/95 
Ägare och uppfödare: Jonny Nilsson 

Jaktprovsmeriter: 
050821  Tiellejaur   1:a 75p 
050911  Arvidsjaur   1:a  80p 
060909  Arvidsjaur   1:a  79p 
060910  Arvidsjaur   1:a  79p

SJcH SUcH 
Tjärstubbens Rusko-aika
S34134/2000
e. SJCH SUCH Friesgårdens Remo S43667-98
u. SJCH Tapion Miru S28955-97
Ägare:  Fredrik Söderlund, Moliden
Uppfödare:  Göran Olsson, Själevad
 
Jaktprovsmeriter:
Bredbyn 040821  81p
Skorped 060819  76p
Imnäs 060901  84p
Utställningsmeriter:
Örnsköldsvik  030222  cert  Göran Fastén
Storuman       030412  cert  Olle B Häggqvist
Östersund      030524  cert  Arild Berget

SJcH Tjäder Fightens Troja
S 23989/2005
Uppfödare/ ägare: Berith Nordin, Åsele

Jaktprov totalt 5 starter
Åsele rörligt prov  23/10 2005    0:a 27 p
Åsele utlyst prov  17/8 2006      0.a 33 p
Åsele utlyst prov  19/8 2006      1.a 83 p
Åsele rörligt prov   23/8 2006     1.a 88 p
Åsele rörligt prov  29/9 2006       1.a 75 p
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SJcH Latanjarkas Ruff
S29860/2003
e. SUCH Rosko S14449/94
u. Ailatis Mirva S34356/98
Uppfödare: Mikael Holmberg, Boliden
Ägare: Evert Lindberg, Arvidsjaur

Jaktprov: Totalt 12 starter
Arvidsjaur 05-09-10 1:a 77p
Arvidsjaur 05-09-24 1:a 78p CACIT
Arvidsjaur 06-09-16 1:a 77p CACIT

Utställningsmeriter:
Kalix 2006-03-04 Cert
Storuman 2006-04-03 Cert

SJcH Latanjarkas Jaana
S27678/2001
e. SUCH Rosko S14449/94
u. SJCH Ailatis Mirva S34356/98
Ägare: Jan Andersson, Ljusdal
Uppfödare: Michael Holmberg, Boliden

Jaktprov:
041101   79   p     Rörligt
060212   83   p     Rörligt 
061021   88   p     Arvidsjaur
061022   79   p     Arvidsjaur

Utställning:
SSF/Sydsverige Riddarhyttan 2006-02-11  1:a Jkl

SUcH ÅFLoDaLENS SILLa
S 46275/2001
Uppfödare: Lennart Jönsson
Ägare: Tommy Ferm

Jaktprov:
060821 Åsele 1.a  75 p.

Utställning 
041127 Vemdalen cert
050205 Jokkmokk cert.
050409 Storuman cert
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E-post: standskall@it4unet.se

Domarkurs 
Jämtland/Härjedalen 

ordnar teorikurs 
för nya jaktprovsdomare 

om intresse finns.

Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund 

Tel. 070-358 12 13.

Årsmöte
Norrbottens Kust och Inland

 
SSF/NKI håller årsmöte 

Lördag 3/2 2007 kl 15.00
 i Jägareförbundets Lokaler, Kronan A6, Luleå.

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 
 Välkomna! Styrelsen

Jaktprov i Pålkem 
19-20 augusti

Höstens första jaktprov gick i 
högsommarvärme, strålande sol 
och 20 grader varmt hela helgen, 
endast de tidiga morgontimmarna 
bjöd på något svalare väder.

Lördag
7 hundar kom till start på lördag. Bästa resultat 
Sennevs Pepi 74 poäng, ägare Sven-Erik Lindmark.  
Knaftskogens Theo 63 poäng, ägare Jan Persson.

Söndagens provomgång
Söndag och 8 hundar till start. Bäst lyckades 
Knaftskogens Theo med 68 poäng, Ronja 67 
poäng, ägare Anders Olofsson och Sennevs Pepi 
66 poäng. Bra resultat med tanke på väder och 
vittringsförhållanden, både Pepi på lördag och Theo 
på söndag var snubblande nära förstapriset. En hel 
del ungfågel konstaterades vilket verkar lovande 
inför kommande prov. 

Anders Morin
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Rönnbäcksprovet 
2006 "Voijtjajaure"

SSF Västerbottens Lappmark
6-8 oktober, 10 år 2006.

Samling på fredagkväll i Voijtjajaure 
gamla skola för lottning av provom-
råde samt domarfördelning...

Lördagens omgång
Lördag erbjöd prov i blåst och hög luftfuktighet. 
Dåligt med fågelkontakter och de fåglar som fanns 
var ej så sammarbetsvilliga.
Sen kvälls middag åtnjöts gemensamt, därefter re-
dovisning av dagens resultat. 1 st 3:e pris på 56p för 
Rönnbäckens Parro, Stefan Hamberg.
Då det var avklarat lottades söndagens 
områden och domare fördelades.

Söndagen
På söndag var det bättre väder, enstaka skurar och 
betydligt mindre vind.
Detta märktes på resultatet: Tjäderfj äderns Diva 
75p äg. Mats Larsson, Skarjaks Frej 60p äg. Fredrik 
Jonsson, Rönnbäckens Petra 57p äg. P-A Frohm, 
Rönnbäckens Parro 52p förare Stefan Hamberg.

Tack P-A för assistans med provområden 
samt Fredrik med tryckt material.

Arrangör Rickard Näslund
 

Resultat
Ägare Hund Poäng
P-A Frohm Rönnbäckens Petra  9+57p
Stefan Hamberg Rönnbäckens Parro  56+52p
Mats Larsson Tjäderfj äderns Diva  48+75p
Fredrik Jonsson Åävlans Akke  16p  
Fredrik Jonsson   Skarjaks Frej  60p
Björn Th uresson Raskfl ons Kayo  41p  
Rickard Näslund Odensala S. Katja  24p

Martin Markusson, Åsele med Rönnbäckens Olle 
-HUR kunde DU BOMMA jag som skällde så bra
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Rapport från 

Gävleborg

Losprovet 19-20/8. 
Det fanns stora förhoppningar inför höstens första 
prov.
Skulle rapporterna om en hygglig föryngring 
stämma? Svaret fick vi nog omgående på lördagen. 
De flesta hade haft gott om fågel och bäst lyckades 
Rahan Sarko med Jan Erik Callberg, Edsbyn som 
förare. Ett 1:a pris på 82 poäng efter att ha skött 
orrarna på ett berömvärt sätt. På söndagen blev 
omdömet ungefär lika vad beträffar fågeltillgång 
men då var det Hylleråsens Tessu som skällde ihop 
83 poäng. Stolt ägare är Per Norgren Edsbyn.
Som vanligt hade provansvarige Ivan Karlsson fina 
provrutor med ända tråkiga inslaget att markägaren 
rustar alla vägar inom området. Kanske slutet för 
vissa rutor till ett annat år?

Trönö 2-3/9
Tre hundar deltog i sommarvärmen och ett 3:e pris 
blev bästa resultat denna helg.
Någon kull hittades men i övrigt hoppas vi på 
påspädning även efter kusten.
Hursomhelst kan tre stycken domare från 
Ljusdalstrakten intyga att dom just upplevt det 
optimala jaktprovet. Med tanke på förläggning samt 
full service med mat kan nog Michael och Marlene 

tacka högre makter att vi inte är kvar än !! Tack än 
en gång från oss tre.

Kårböle 30/9-1/10
Med tanke på hur det sett ut på jakten under 
september så tror jag att de flesta trodde på 
åtminstone  ett par prov med riktigt höga poäng. 
Nu blev det inte så men jag tror att vi som vanligt 
denna årstid känner av lövdaller o sköra fåglar. 
Det blev i alla fall ett antal pristagare och alla vet 
att skillnaden trots allt inte är så stor mellan succe 
o fiasko. Spännande björnmöte blev det för ett 
ekipage där hunden kom förbi på 15 meters håll 
i 120 knyck, jagad av en mellannalle som tydligen 
ville ha provrutan för sig själv.

Lill-Öjungsbo 4-5/11
Sitter just i skrivande stund och kan konstatera 
att ingen av de anmälda ekipagen tänker starta 
kommande helg på detta utlysta prov. Det pga att 
det under förra helgens älgjakt påträffades ett antal 
vargar på provmarkerna. ”Är’e inte det ena så är’e 
det andra sa kärringen som blödde näsblod”. När 
vi nu äntligen efter en räcka av magra fågelår får en 
bra föryngring och personer som förtjänstfullt tar på 
sig att ordna jaktprov. Då dyker det det upp andra 
orsaker som gör att jag dessutom med full förståelse 
förstår att man avstår en jaktprovsstart.
Känns för tillfället måttligt stimulerande att vara 
provområdesansvarig till Skallkungen 2008!

Jan Andersson SSF/Gävleborg

Mellansveriges 

Jaktprovsår 2006  
Slutet av april, hönveckan, började med ett besök i 
skogsfåglarnas morgontidiga spelplatser. Vi har nu 
under några år haft dåliga föryngringar av skogsfågel. 
När kläckningen av äggen var förestående så var 
vädret på sin håll inte det bästa. Sedan kom en varm 
och torr sommar. Skulle vi ännu en gång få ett dåligt 
år med fågel? Nedan är en sammanfattning ur årets 
jaktprov.   

Leksandsprovet 18-20 aug.
Sensommarvärme, soligt, varmt och torrt i 
jaktprovsmarkerna. Det kom sex hundar till start, 
tre finnspetsar och tre norrbottenspetsar. 
Fredag
Två nobbsar låg i topp efter denna dag. Vinnare 
denna dag, Odensalaskogens Morris, äg. L 

Andersson, 65 p, ett andra pris. Lördag, en ung 
finnspetshanne vann dagens prov. Vinnare denna 
dag, Vackeråsens Rikko, äg. J Staffan, 65 p, ett 
andra pris. Av åtta starter så var det fyra som gick till 
pris på detta prov.     

Särna provet 26-27 aug. 
Sensommarvärmen är kvar i våra jaktprovsmarker, 
med dagstemperaturer på +20. Gott om fågel i 
markerna. Av åtta startande hundar så gick sju 
hundar till pris, bra. En ung finnspetshanne slog 
till och tog två första pris, med 88 och 89 poäng. 
Vinnare båda dagarna, Ajo, äg. A Engström, ett 
första pris gick även till, Byråsens Sisu, äg. B 
Svensson. 76 p.

Höljes provet 23-34 sept. 
Har inget material att tillgå.  
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Leksandsprovet 26-27 sept. 
Provet gick mitt i lövfällningen. Resultaten kom 
av sig. Det var fyra norrbottenspetsat och en 
finnspets som kom till start. Norrbottenspetsarna 
i topp båda dagarna. Vinnare tisdag, 
Odensalaskogens Morris, äg. L Andersson,57 
p, ett tredje pris. Vinnare onsdag, Pötbobäckens 
Lovi, äg. R Skoog, 50 p, ett tredje pris.

Noppikoski provet 30/9-1/10. 
Bra väder och normala dagstemperaturer. Sju 
hundar till start och elva starter sammanlagt. 
En av hundarna erhöll ett första pris och två fick 
ett andra pris på detta jaktprov. Vinnare lördag, 
Vassåsens Acko, äg. B Sinders,69 p, ett andra 
pris. Vinnare söndag, Spetsgårdens Riiki, äg. B 
Neva-Juoni, 80 p, ett första pris.

Leksands provet 28-29 okt. 
Detta är ett nytt prov som gick vid Björnbergets 
fäbod. Det kom fyra finn spetsar och tre 
norrbottenspetsar till start. Segrare lördag var 
Vassåsens Acko, äg. B Sinders, 69 p, ett andra 
pris. På söndag vann Hemsjöbäckens Tanja, 
äg. T Lannemar, 70 p, ett andra pris och blev 
därmed även helgens bästa hund. 

Fredriksbergs provet 4-5 nov. 
Sista jaktprovet för året. Det kom tre hundar 
till start och det blev fyra starter under helgen. 
Segrande hund både lördag som söndag blev 
Spetsgårdens Riiki, äg. B Neva- Juoni, 80 p och 
51 p. Alltså ett första och ett tredje pris.  

Hur gör man för att 
deltaga i Mellansveriges 
utlysta eller rörliga jaktprov? 
Det har ringts och skickats e-post om detta 
problem. Om ni tittar i  ståndskall så hittar ni 
en anmälningsblankett där, hittat ni ingen där så 
ring till SSF M,s sekreterare så skickar han er en 
blankett. Fyll i alla uppgifter som det frågas efter 
på anmälningsblanketten. Skicka den sen, om det 
är Rörliga jaktprov, till Arne Åhs, adress finnes i 
ståndskall eller på Mellansveriges hemsida. Gäller 
det utlysta jaktprov, se ståndskall, skicka till dom 
anmälningsmottagare som gäller för det tänkbara 
jaktprovet. Skickar ni inte in en anmälan så vet 
ingen att ni tänker att starta på ett jaktprov. Det 
finns inga möjligheter för anmälningsmottagarna 
att ringa alla medlemmar i våran klubb och fråga 
om ni ska starta.

Som samordnare för Mellansvenska lokalklubbens 
jaktprov vill jag framföra ett tack till alla som har 
gjort att våra jaktprov har gått att genomföra. T.ex. 
Tack till alla Vvo som upplåtit jaktprovsmarker, alla 
anmälningsmottagare, alla domare och till sist alla 
Provledare. 
Klubben Mellansverige har rent statistiskt sett en god 
tillgång till domare och provledare. Det tillkommer 
efterhand nya domare som blir klara ganska snabbt 
och ståtligt. Våra hundar kan av olika anledningar 
komma bort, bli skadade eller angripna av rovdjur 
av något slag. Om man hittar en hund så kanske det 
vore bra att veta vem som äger hunden. Här kommer 
några citat ur en tidning. Källa, Falu- Kuriren den 
20 april 2006. ”Är inte hunden registrerad med 
chipsmärkning eller stämpelnummer i örat? Nej, 
svarar jordbruksverkets Olivia Nilsson i Jönköping. 
Chip/ eller märkning i örat är kennelmärkning. 
Den som äger en hund är skyldig att ägarregistrera 
sin hund. - Registreringen kostar 70 kronor och är 
en engångsavgift. Ingen ”smitare” blir bötfälld, men 
om hunden är bortsprungen och inlämnad till polis, 
kan det bli efterräkningar.” slut citat.
  När ni får detta ståndskall så är inte jaktprovssäsongen 
över för er som vill gå ett rörligt  jaktprov. Gör ett 
försök. Det är enkelt, det är som vilken jaktdag som 
helst enda skillnaden är att ni har en domare med 
er i skogen. Även ni som vill gå ett utlyst jaktprov 
finnes möjlighet i Höljes den 24 mars 2007. Lycka 
till med era jaktprov.
 Något om jaktprovssäsongens starter. Under den 
gångna jaktprovssäsongen har våra medlemmar 
inom SSF M startat på femton rörliga jaktprov och 
på dom utlysta proven har det blivit femtiosju  starter, 
9/11. (Höljes provet ej medräknat- resultat fattas). 
Det har tagits 5 st ettor, 9 st tvåor och 16 st tredje 
pris under denna jaktprovssäsong. Förunderligt är 
att så få har provat att starta på rörliga prov när 
fågeltillgången har varit bra under hela denna höst.         

Ett besök i vårnatten kommer att ske vid en 
nygammal tjäderspelplats på en myrholme och i  
en riskoja med golv av björnmossa, granris, rått, 
kallt och murrigt. Vita ångor må synas i den trolska 
vårmorgonen ur kluckande och väsande svarta 
Tjädertupps halsar, spelandes bland  dvärgbjörk, 
ljung och pors. Detta är uråldrigt.

Lars Bäcklund
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magen, på ben, svanspets samt som streck på huvu-
det. Svarta täckhår tolereras på ryggen, svansen och 
läpparna.

Det hundmaterial som importerats från Finland un-
der slutet på 70 talet – början på 90 talet rör sig om 
åtminstone tiotals hundar, vilka delvis torde vara 
avkommor till en avelsmatador som även är känd 
som nedärvare av epilepsi.

Ser man till ett stycke i rasbeskrivningen för Finsk 
spets torde en inblandning av Laikan inte vara 
förenlig med beskrivningen.

”Man kan tala om en nationellt bristande känne-
dom om den Finska spetsens historia och dess till-
hörande bakgrund, som ännu i dag lämnats nästan 
utan hedersomnämnande.:
Finsk spets härstammar utan korsningar direkt från 
en naturbas och är således en raritet även mätt i 
världsskala. (Internationella sammanhang).
Rasen är en levande del av ett Finländskt kulturarv, 
som med sitt väsen frambringar budskap från ur-
gamla tider bättre än något museiföremål.
I ovanstående fi nns en bakgrund och även en anled-
ning att vara stolt över vår nationella kultur och vårt 
kennelarbete.
Det kan räknas oss kennelintresserade till godo att 
Finsk spets är utnämnd till vår nationalras. Även 
andra medborgare borde förstå den här saken och 
medverka till att Finsk spets blir förklarad som vår 
nationella skatt.”

Det fi nns fl er frågeställningar vilka vi idag inte kan 
besvara. Det är kända led i stamtavlan, jaktegens-
kaper provverksamhet exteriör kvalité och eventuell 
dokumentation av hälsostatus hos den röda Laikan.
På frågan om behovet av åtgärder kan vi idag en-
dast svara att i det här skedet får vi avvakta vad som 
händer i rasens hemland. Finnarna äger rasen och 
beslutar vilket avelsmaterial som kan godkännas för 
inregistrering.

Men helt klart är att det borde det vara fullt möjligt 
att i och med beslutet kunna registrera valpar efter 
kombinationer som i början av året skulle klassas 
som blandras.

Trots allt verkar det fi nnas ett missnöje till beslutet 
och turerna kring handläggningen av ärendet.
Vad detta leder till återstår att se.

Avelsrådet Finsk Spets

magen, på ben, svanspets samt som streck på huvu-
det. Svarta täckhår tolereras på ryggen, svansen och 
läpparna.

Det hundmaterial som importerats från Finland un-
der slutet på 70 talet – början på 90 talet rör sig om 
åtminstone tiotals hundar, vilka delvis torde vara 
avkommor till en avelsmatador som även är känd 
som nedärvare av epilepsi.

Ser man till ett stycke i rasbeskrivningen för Finsk 

Rapport från
avelsråden 
för Finsk spets

Finska spetsen 
en blandras?
I och med att det har blivit känt att 
Karelsk Finsk Laika införlivats i rasen Finsk spets 
(FCI n: o 49), har vi fått förfrågningar angående 
det faktiska läget bakom beslutet och behovet av åt-
gärder med anledning av situationen.

Vad vi idag kortfattat informera om är att enligt de 
uppgifter som fi nns tillgänglig så har 
SPJ-FSK. Finska spetshundsklubbens styrelse i jan-
uari 2006 beslutat om att undersöka möjligheten till 
en gemensam rasstandard för Finsk Karelsk Laika 
och Finsk spets. Vad som avsågs var att den gällande 
rasstandarden för Finsk spets även skulle bli gäl-
lande för den röda Laikan.

Finska spetshundsklubbens ordförande Antti 
Aarnio fi ck uppdraget att utreda frågan tillsammans 
med Kari Järvinen som är vice ordförande till Finska 
Kennelklubbens fullmäktige. Under utredningens 
gång har man träff at ett avtal om gemensam standar 
men även en sammanslagning av båda raserna. FKK 
har på förslag av Kari Järvinen sanktionerat avtalet 
i juni 2006. Ett positivt utlåtande från SPJ-FSK 
har haft en inverka på beslutet vilket lämnades av 
klubbens ordförande Antti Aarnio. Avtalet är un-
dertecknat av ordföranden i Ryska Kennelklubben 
Alexander Inchakov och FKKs vice ordförande Kari 
Järvinen.

SPJ-FSKs styrelse godkände sedan handläggningen 
vid styrelsemötet i augusti 2006. Som motivering 
till förfarandet anges att man i Finland får möjlighet 
att bredda avelsbasen för Finsk spets.
För oss förefaller beslutet märkligt ur fl era aspekter.

Enligt de uppgifter vi har så bygger populationen 
på en stam från efterkrigstiden. Dessa härstammar 
troligen från 8 individer, vilka man idag har en ringa 
kännedom om. Rasen fi ck sitt offi  ciellt erkännande 
vid Petrozavodsks hundutställning i år 1951, där 25 
hundar deltog.  Rasen konsolideras slutgiltigt vid år 
1958 och vid den första rasgranskningen samma år 
vilken hölls i Leningrad samlades 36 hundar.

I rasstandarden  för den röda Laikan från år 1981 
kan man läsa till ex : ”Vitt tillåtes på bröstet, under 
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SSF Norrbottens 
Kust och Inland 

Vill rikta ett SToRT TacK 
till de sponsorer som ställt 
upp och bidragit till årets 
upplaga av Skallkungsfinalen.

Sveaskog
Sako
B A Carlssons Såg & Hyvleri AB
EIAB
Hasses Sälj & Demo, Överkalix
Lonestar
Häst & Hundliv, Kalix
Jaktjournalen
Jaktmarker & Fiskevatten
Jägareförbundet
Foderspecialisten, Råneå
Jaktcenter, Kalix
ZOO & Hundtjänst, Boden
Billerud, Karlsborg
VMF Nord
Engströms Dam & Herr, Överkalix
Överkalix Radio & TV
Bernt och Anna-Lisa Nilsson, Ekorrbo, Pålkem
Kamratföreningen S3, Boden

Sist men inte minst...
ETT STORT TACK till alla markägare och 
jakträttsinnehavare som ställt sina marker till 
förfogande, ingen nämnd och ingen glömd. 
Utan deras generositet skulle en tävling av 
det här slaget vara omöjlig att genomföra!
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Sörlidbäckens Kita 
Hon tog 2:a raka Skallkungtiteln!

Norrbottens Kust och Inland stod 
som värd för årets Skallkungfinal 
som på grund av älgjakten 
senarelagts en vecka och avgjordes 
den 7-8 oktober. 
Pålkem

Byn Pålkem, strax söder om polcirkeln någon mil 
väster om Råneälven, var centralort för tävlingen 
och provmarkerna låg inom bekvämt avstånd från 
förläggningen.
Pålkem är ingen stor by, endast tolv fast boende, 
och det gjorde att det inte var möjligt att förlägga 
alla på samma ställe, men med hundförare på 
Ekorrbo, den ombyggda arbetsstugan, och 
domarna i den nedlagda konsumbutiken, som 
ägs av kamratföreningen på S3 i Boden, fanns det 
sängplatser för alla (även medresande fruar), tillgång 
till bastu i båda förläggningarna och torkmöjligheter 
för blöta jaktkläder. 
 
Fredag 
Klockan arton på fredag kväll var alla hundförare 
och funktionärer samlade. Hundarna fördelade sig 
på fjorton finska spetsar och en norrbottenspets 
och när det gäller könsfördelningen, som man 
fokuserar mycket på i dag, var det nio tikar och sex 
hanhundar. Arrangörsklubbens ordförande Anders 
Morin hälsade välkommen och det avnjöts ärtsoppa 
(med punsch) och när kaffet och efterrätten var 
avverkad följde en presentation av deltagande 
ekipage ute på gården. Gårdsplanen var upplyst med 

strålkastare och levande eldar och i bakgrunden stod 
kyrkan vackert upplyst med fasadbelysning som 
kyrkvaktmästaren tänt med anledning av helgens 
betydelse. Den officiella delen av kvällen avslutades 
med lottning av lördagens provområden och efter 
det var de markansvariga tillgängliga under någon 
timme för att ge hundägarna tips inför det som 
komma skulle. Det blev en tidig kväll, dom flesta 
var trötta efter långa resor, och både domare och 
hundägare var spända på vad lördagen skulle bjuda i 
form av fågeltillgång och väder.

Lördag
Efter en tidig frukost åkte de tävlande ut till sina 
provområden i ett disigt väder med tidvis duggregn 
och svaga vindar. Temperaturen låg runt fem 
plusgrader. Flera av provgrupperna såg gott om 
tjäder och orre längs vägarna ut till provområdena 
och det höjde säkert ”temperaturen” ytterligare 
någon grad på de tävlande.
När resultaten summerades strax före klockan 17 
visade det sig att alla, med ett par undantag, hade 
haft gott om fågel, men att den i många fall varit 
skygg. Det var jämt i toppen efter första dagen. 
Västerbottens Kustlands representant Röjmyrens 
Tanya fick ihop 72 poäng på Spikberget och bara 
en poäng efter kom enda deltagande nobsen, 
Odensala Skogens Kasper. Kasper tävlade nästan 
på hemmaplan trots att han representerade Nedre 
Norrbotten. Ägaren Magnus Lidberg bor bara 
30 km söder om Pålkem, i Överstbyn. Trea blev 
Gävleborgs representant Hylleråsens Tessu med 62 
poäng.
Efter resultatredovisning och ny lottning var det dags 
för middag på Ekorrbo med traditionsenligt tal av 
den som vunnit första dagen och det klarade Gunnar 
Lundberg från Bureå med glans, men det bjöds 
även på skönsång både på skånska och värmländska. 
Sedan umgicks man, ventilerade jaktens mysterier 
och hundarnas bedrifter under några timmar, innan 
det var dags att tänka på morgondagen och ännu 
en provdag.

Skallkungen 2006
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Söndag
Under natten försämrades vädret, vinden tilltog 
och det regnade en hel del. När det så småningom 
blev dags för avfärd till provmarkerna hade regnet 
upphört och vinden avtagit, men den var fortfarande 
ganska frisk.
Fågeltillgången var fortsatt god, men redan skygg 
fågel hade blivit om möjligt ännu mer benägen att 
ta till vingarna, något som framgick av mängden ej 
konstaterade skall på skogskorten.
Men det fanns en hund som bemästrade 
förhållandena bättre än de andra. Fjolårsvinnaren 
Sörlidbäckens Kita som på Holtavaara klämde till 
med 79 poäng efter ett fullt jobb på en tjädertupp, 
fullt jobb på en tjäderhöna följt av ett förnyat skall. 
Det gjorde henne till Skallkung 2006 med sju 
poängs marginal. Tvåa och trea blev lördagens två 
bästa hundar och på fjärde plats kom Mellansveriges 
Ajo med 66 p.

Till sist
Provmarkerna hade hållit bra med fågel, även om 
det ofta rört sig om skygg sådan. Lövfallet var precis 
avslutat i dom norra delarna av området och i söder 
pågick det för fullt. Det blåsiga söndagsdygnet 
bidrog ytterligare till fåglarnas oro. Trots blåst och 
skygga fåglar gick samtliga hundar utom en till 
pris och det måste betecknas som ett klart godkänt 
resultat. 
Eftersom provmarkerna ligger i ett område där det 
bedrivs omfattande renskötsel fanns det farhågor att 
det kunde skapa problem för en eller annan hund, 
men dom farhågorna visade sig helt obefogade. Inte 
en gång under trettio starter kunde domarna

Skallkungen 2006

konstatera att någon hund ägnade sig åt ren trots att 
det fanns gott om dom inom hela området.
Som avslutning vill vi rikta några tack till de som på 
olika sätt medverkat till  att göra årets skallkungfinal 
möjlig. Först vänder vi oss till våra värdar på Ekorrbo, 
Bernt och Annalisa Nilsson, för mat och service 
under alla tre dagarna. Vidare till de företag som har 
bidragit till prisbordet eller på annat sätt stöttat oss. 
Vi vill också tacka hundförarna som hjälpte till så att 
dom begränsade sängplatserna kunde fördelas på ett 
bra sätt och så att dom som hade fruar och sambos 
med sig fick ligga i egna rum. Niklas Lundberg och 
Magnus Törkvist, markansvariga för årets tävling, 
som ordnat fram provytor och dessutom tagit fram 
utomordentligt bra kartmaterial för varje yta. Sist 
men inte minst, ett tack till våra domare, från våra 
grannklubbar Övre Norra och Nedre Norra och 
förstås också klubbens egna, som på förtjänstfullt 
sätt översatt hundarnas arbete i skogen till händelser 
på skogsprotokollen.  

Provledarna
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1. Sörlidbäckens Kita 
S 48342/2001
e. Ailatis Tulo u. Kolgårdens Bessi  
Lokalklubb: Västerbottens Lappmark  
Kvalifi cering: Titelförsvarare   
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman  
Ägare: Peter Persson, Storuman

2. Tuomiluoman Essi 
S 45000/2004 
e. Kesänieminen Rymy u. Äsässeän Rita 
Lokalklubb: Övre Norrbotten   
Kvalifi cering: 85 p   
Uppfödare: Armas Tynjälä, Finland  
Ägare: Stefan Stålnacke, Vittangi

3. Sennev´s Pepi
 S 35721/2003  
e. Roope u. Sennev´s Bina  
Lokalklubb: Norrbottens Kust o Inland  
Kvalifi cering: 74 p    
Uppfödare: Sven Erik Lindmark, Boden
Ägare: Sven Erik Lindmark, Boden 

Skallkungen
2006
Här  kommer en presentation av 
de deltagande ekipagen under 
Skallkungen 2006.

Ekipagen är fotograferade av Maria Engström

SKALLKUNG 
SKALLKUNG 
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4. odensala Skogens Kasper 
S 50142/2002 
e. Kvickhems Ludde u. Hemsjöbäckens Silva 
Lokalklubb: Nedre Norrbotten   
Kvalifi cering: 81 p    
Uppfödare: Alf Eliasson, Östersund  
Ägare: Magnus Lidberg, Överstbyn 

5. Röjmyrens Tanja 
S 11812/2003 
e. Lintuharjun Nalle u. Lissi 
Lokalklubb: Västerbottens Kustland  
Kvalifi cering: 81 p   
Uppfödare: Rolf Eriksson, Bureå  
Ägare: Gunnar Lundberg, Bureå  

6.Börknäs Kirro 
S 59989/2003  
e. Raita-Ahon Osku u. Börknäs Emmy  
Lokalklubb: Västerbottens Lappmark  
Kvalifi cering: 91 p    
Uppfödare: Göran Granlund, Finland  
Ägare: Göran Wikman, Lycksele

7. Piika 
S 19802/2005 
e. Spetsgårdens Manu u. Latanjarkas Titti 
Lokalklubb: Jämtland / Härjedalen  
Kvalifi cering: 87 p   
Uppfödare: Rainer Lyngmark, Malmberget 
Ägare: Tom Gundt, Vemhån    
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8. Tapion Siipi 
S 22665/2002 
e. Raita-Ahon Kiukku u. Tapion Kiire 
Lokalklubb: Ångermanland   
Kvalifi cering: 71 p   
Uppfödare: Leif Ögren, Storuman  
Ägare: Kai Lappalainen, Näsåker  

9. Jacko
S 50805/2001  
e. Sappo u. Tjäderbrännans Pälvi  
Lokalklubb: Medelpad   
Kvalifi cering: 67 p    
Uppfödare: B R Nielsen, Hasselvika, Norge 
Ägare: Egon Rongdén, Sörberge  

10. Hylleråsens Tessu 
S 53678/2002  
e. Röjbackens Jago u. Hylleråsens Taiga  
Lokalklubb: Gävleborg   
Kvalifi cering: 83 p    
Uppfödare: Ole Spångberg, Särna  
Ägare: Per Norgren, Edsbyn 

11. ajo 
S 29690/2004 
e. Röjbäckens Krabbe u. Röjbackens Silja 
Lokalklubb: Mellansverige   
Kvalifi cering: 89 p   
Uppfödare: Tage Dersjö, Klässbol  
Ägare: Anders Engström, Sunne
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12. Domarboskogens cacke 
S 21527/2001
e. Tjäderlekens Rappe u. Styggbergets Seja 
Lokalklubb: Sydsverige   
Kvalifi cering: 73 p   
Uppfödare: Roger Olsson, Norsjö  
Ägare: Tim Lindqvist, Västerås   

13. Röjmyrens Zita 
S 36154/2000  
e. Rahan Taiko u. Lissi  
Lokalklubb: Vakans (VKL)  
Kvalifi cering: 87 p    
Uppfödare: Rolf Eriksson, Bureå  
Ägare: Rolf Eriksson, Bureå   

14. Keiju 
S 53008/2005 
e. Ailatis Seppo u. Ålidens Mirja 
Lokalklubb: Vakans (J/H) 
Kvalifi cering: 85 p   
Uppfödare: Gerhard Nilsson, Frösön  
Ägare: Gerhard Nilsson, Frösön  

15. Vikborgs Speja 
S 29361/2004 
e. Latanjarkas Riisk u. Vikborgs Kira 
Lokalklubb: Vakans (ÖN) 
Kvalifi cering: 84 p   
Uppfödare: Roger Hellgren, Norsjö  
Ägare: Gunilla Falk, Jokkmokk
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3. odensala Skogens Kasper 

S50142/2002 ................................................ 71 ................... 27 ....................71 .......................3 
4. ajo 

S29690/2004 ................................................ 23 ................... 66 ....................66 .......................4 
5. Hylleråsens Tessu 

S53678/2002 ................................................ 62 ................... 24 ....................62 .......................5 
6. Domarboskogens cacke 

S21527/2001 ................................................ 60 ................... 47 ....................60 .......................6 
7. Vikborgs Speja 

S29361/2004 ................................................ 26 ................... 60 ....................60 .......................7 
8. Börknäs Kirro 

S59989/2003 ................................................ 57 ................... 50 ....................57 .......................8 
9. Jacko 

S50805/2001 ................................................ 54 ................... 30 ....................54 .......................9 
10. Sennev´s Pepi 

S35721/2003 ................................................ 24 ................... 53 ....................53 ....................10 
11. Piika 

S19802/2005 ................................................ 0 ..................... 53 ....................53 ....................11 
12. Tuomilouman Essi 

S45000/2004 ................................................ 52 ................... 42 ....................52 ....................12 
13. Keiju 

S53008/2005 ................................................ 8 ..................... 52 ....................52 ....................13 
14. Röjmyrens Zita 

S36154/2000 ................................................ 45 ................... 51 ....................51 ....................14
15. Tapion Siipi 

S22665/2002 ................................................ 19 ................... 48 ....................48 ....................15

Grattis!
Skallkung 2006

Sörlidbäckens Kita
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Årsmöte 
Västerbottens Lappmark

SSF Västerbottens Lappmark 
håller årsmöte 

Lördag 10 februari 
klockan 13.00.

Plats: Församlingsgården i Storuman

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 10 januari.

Kurt-olov Edström föreläser om Tjäderforskningen

Välkomna!

E-post: standskall@it4unet.se

VÄLKoMMEN TILL 

HUNDUTSTÄLLNING 
I ÅSELE

SÖNDaGEN DEN 25 MaRS 2007 
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning

för Finskspets och Norrbottenspets. 
Plats : Åsele Ishall 

Domare : Olle B Häggkvist 
ID – vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00

Chipsläsare finns i insläppet. 
 

Skriftlig anmälan skickar till: 
Berith Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele

Upplysningar Berith 0941-107 16 
Sista anmälningsdagen är den 16 mars.                       

                  Anmälnings avgift kan betalas på plats eller skickas in på
Postgiro nr 485 676-1.

Valp klass 50.- övriga klasser 250.-

SSF har servering med
korv och hamburgare!

28



Njavvedalens Mitzi 
vann Nalles Minne!

Årets KM samlade elva hundar 
som genomförde nitton starter. 
Ytterligare några hundar hade 
anmält sig men pågående älgjakt 
och antalet tillgängliga domare 
begränsade startfältet. 

Test
Det blev dessutom en test av provmarkerna innan 
Skallkungfinalen som skulle avgöras på samma 
marker två veckor senare. 
Lördagen var fuktig, ganska kall, bara 5 plusgrader 
och en ganska frisk vind. Fågeltillgången var på de 
flesta håll bra och vädret till trots blev även resultaten 
hyggliga. Bäst lyckades Njavvedalens Mitzi som fick 
ihop 73 poäng tätt följd av fjolårsvinnaren Ronja 
med 71 poäng.

Söndag
Söndagen blev fortsatt fuktig, men varmare. 
Däremot hade vinden ökat betydligt och det var 
mycket pessimistiska hundförare som samlades 
till frukost. De hundar som hade oturen att starta 
på förmiddagen hade det svårt och poängen blev 
överlag låga. Vinden mojnade under dagen och de 
tre hundar som fullföljde under eftermiddagen gick 
alla till pris. Bäst var nobsen Asentopaikan Peni 
(klubbmästare 2002) som fick en flygande start på 
sitt prov med två fulla jobb efter en halv timme. 
Tyvärr hände det inget mer under fortsättningen av 
provet och han stannade på 66 poäng.

Vinnare
Det blev alltså Magnus Persson, Luleå, som med 
sin tik Njavvedalens Mitzi tog hem årets upplaga av 
Nalles Minne och som kan titulera sig klubbmästare 
ett år framåt.

Resultat Ägare Poäng Pris
1. Njavvedalens Mitzi Magnus Persson, Luleå 73 2
2. Ronja Anders Olovsson, Tvärån 71 2
3. Asentopaina Peni (nobs) Peter Jakobsson, Övertorneå 66 2
4. Pohjanokan Toivo (nobs) Niklas Lundberg, Luleå 65 2
5. Sennev´s Pepi Sven Erik Lindmark, Bowden 57 3
6. Kolåsens Raja Lars Holmgren, Kalix 54 3
7. Njavvedalens Nasti Magnus Törkvist, Råneå 52 3
8. Tjäderfightens Tanja Tord Isaksson, Kalix-Nyborg 50 3
9. Storknabbens Putte (nobs) Roger Eklund, Påläng 48 0
10. Domarboskogens Tiger Anders Larsson, Luleå 24 0
11. Njavvedalens Riku Matti Rimpisalo, Töre 17 0
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Mittkampsvinnare

Tapion Siipi 

äg Kaj Lappalainen

MITTKaMPEN 
2006
SSF Ångermanland 
stod som arrangör för Mittkampen, 
som för i år var förlagd i Näsåker.
Jaktprovet som arrangerades den 
sista helgen i September hade inte 
tur med vädret.

Lördag
Regn och blåst under lördagen gjorde att 
förhållandet för alla hundar blev svåra. Trots detta 
kunde en hund komma upp till 71 poäng. Det var 
Tapion Sippi, ägare Kai Lappalainen, som klarade 
av den bedriften. 
Söndag
Söndagens väder var något bättre och vid dagens 
slut kunde man konstatera att Mikko, ägare 
Lars Lindell, hade arbetat ihop 63 poäng och att 
Spetsgårdens Riipu, ägare Mats Persson, hade fått 
54 poäng. 

Tapion Sippi äg. Kai Lappalainen

Vinnare
Totalvinnare blev efter två dagars tävlan 
hemmahunden Tapion Sippi. Lagtävlingen vanns 
av Ångermanland på 134 poäng.
Medelpad fi ck 115 poäng och 
Jämtland/Härjedalen 81 poäng. 

Vi i SSF Ångermanland vill härmed passa på att 
tacka alla funktionärer och tävlande för en trevlig 
helg!

Ulf Jonsson 

Mittkampen  •  Mittkampen

Mittkampen  •  Mittkampen

Riksutställningen 2007 i Kalix
Söndag 1 april

Riksårsmötet 2007 i Kalix
Lördagen den 31 mars kl. 13.00 i Kalix Folkets Hus

Mittkampsvinnare

Mittkampsvinnare
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Nakke 2 år
Han börjar ta bra form som jakthund och är 
dessutom en fantastisk familjehund!
 Ägare/foto: Maria Kjellström, Järpen

Klubbnytt 
4/2006

NY UTBILDNINGSLEDARE
Norrbottens Kust och Inland 
Niklas Lundberg, Gammelstad

NYA PROVLEDARE
Gävleborg
Anders Näslund, Färila
Karl-Anders Karlsson, Järvsö

Mellansverige 
Kjell Welam, Äppelbo 

NYA JAKTPROVSDOMARE
Övre Norrbotten
Jörgen Estholm, Malmberget
Stefan Ejderlöf, Kiruna
Daniel Nilsson, Roknäs

Norrbottens Kust och Inland
Lars Holmgren, Kalix 
Peter Jakobsson, Övertorneå 
Mattias Persson, Luleå
Matti Rimpisalo, Töre

Västerbottens Lappmark
Mattias Åkerstedt, Storuman

SSF Gävleborg 
Staff an Forsslund, Storvik
Th omas Jonsson, Delsbo

Mellansverige 
Börje Neva - Juoni, Idkerberget. 
Lars Andersson, Djura
Leif Nilsson, Malung 
Ronney Skoog, Mora
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Efter en sanslöst bra jaktprovshelg 
(19-20/8), förra helgen i Umnäs då 
jag och min fi nnspets Kirro på sönd-
agen lyckades skrapa ihop osanno-
lika 91 p så såg jag fram emot jakt-
premiären med tillförsikt.

Då min son Anton fyller år den 26/8 = dagen efter 
premiären känns det inte så kul att åka iväg till an-
nan ort och jaga, så jag bestämde mig för att bara 
åka till mitt älgjaktsområde i Falträsk och ta en mor-
gonrunda med Kirro för att sedan åka tillbaka och 
jobba resten av dagen.

Tidig morgon
Väckaren ringde vid 04.30 tiden och jag var tvun-
gen att åka ner till stan och tanka bilen först innan 
jag kunde köra iväg. Till Falträsk är det 30 km från 
stan så klockan var nog halv sex innan jag satte på 
pejlhalsbandet på Kirro och släppte honom. Han 
uträttade ett snabbt behov och la sedan iväg i full 
galopp in i skogen. Det tog inte mer än 5 min innan 
jag hörde hans ihållande skall. Det var ca 400 m från 
mig och inte långt från en skogsbilväg. Skogen var 
en tallskog som var ca 50 år gammal och inte nån 
vidare sikt. Jag satte på mig kammoluvan och hand-
skarna och kröp närmare. När jag var 40 m från 

hunden såg jag en kvist i en tall som rörde sig lite 
mer än normalt. Då blev jag vis en tjäderhöna som 
satt på denna kvist. Hon var väldigt orolig av sig och 
rörde sig hela tiden på kvisten. Jag tyckte att det var 
för långt håll för att skjuta med hagel och låg och 
försökte få ett rent kulskott på hönan, men det var 
så mycket ris i vägen att det gick inte, jag skymtade 
bara hönan ibland där hon knatade runt på kvisten. 
Efter en liten stund bestämde sig hönan att nu fi ck 
det vara nog, så hon fl ög iväg från kvisten. Kirro 
drog iväg efter, men han blev inte borta så länge in-
nan han kom tillbaka. Hönan stack iväg långt och 
utan att slå fast inom hörhåll.

Långa sök
Vi gick vidare och Kirro stack iväg på ett långt sök. 
Efter en halvtimme började han skälla inne i en 6-7 
m tallungskog. Det var ett gäng orrar han fått tag 
i, men det visade sig vara helt omöjligt att komma 
inom skotthåll på dessa. Ungskogen var tät och risig 
och när jag kom närmare än 30 m så drog fågeln 
iväg, eller så stötte jag en annan orre innan jag kom 
till den som Kirro skällde på. Det blev ett enda strul 
och jag försökte få hunden att lämna dessa orrar och 
istället följa med mig på andra sidan skogsbilvägen 

hunden såg jag en kvist i en tall som rörde sig lite 

En underbar 

Premiärjaktsmorgon!
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En underbar 

Premiärjaktsmorgon!

där det var mer ”fi nskspetsvänlig” skog. Till slut fi ck 
jag med mig Kirro och vi gick ner mot Falträsksjön. 
Då hörde jag ett uppfl og och sen drog Kirro igång sin 
ljuva stämma. Det blev en enkel smygning. Skogen 
var ganska gles och jag fi ck syn på tjädertuppen på 
100 m avstånd. Jag la mig ner och försökte sikta, 
men det var inte lätt att få kikaren att ligga still på 
vitfl äcken, jag hade inget stöd och försökte dumt 
nog att klara mig med armbågsstöd mot marken. 
Skottet brann av, men ingen tupp ramlade ner. Men 
han satt kvar!! Jag måste ha bättre skjutstöd tänkte 
jag och ålade fram 20 m i skydd av en tallstam. Jag 
kom fram till denna tall och tog nu stöd mot tallen. 
När skottet gick så försökte tuppen liksom stå kvar 
på grenen, men det gick inte. Han ramlade ner till 
en ivrigt väntande Kirro. Första tuppen för i år var 
fälld, och jag blev helnöjd. 

Nya skall
Nu var klockan snart sju och jag tänkte att det är 
inte så mycket mer att jaga på i den här såten. Men 
Kirro var borta på sök och så hör jag helt plötsligt 
att han skäller igen. Jag tar mig närmare och passerar 
ett contortahygge som ligger på min egen mark. När 
jag är på detta hygge så slutar hunden skälla och en 

tjädertupp kommer fl ygande över mig. F..n åckså! 
Det var den som Kirro skällde på, men tuppen 
behagade inte sitta kvar. Det var defi nitivt inte jag 
som stötte tuppen då Kirro säkert var 300 m bort. 
Kirro kom fram till hyggeskanten, men märkte nog 
att det inte var lönt att förfölja tuppen längre. Han 
drog iväg närmare sjökanten och så skällde han helt 
plötsligt igen. Det var bara för mig att försöka ta 
mig närmare i hukande ställning övet hygget. När 
jag var 100 m från hunden, men fprtfarande ute på 
hygget så brakar det till. En tjäderhöna lyfter bara 
några meter från mina fötter. Kirro slutar skälla 5 
sekunder, men fortsätter sedan med sitt skall på 
samma ställe. Jag smyger fram några meter till på 
hygget och får då de en tjädertupp som sitter på en 
tallkvist alldeles i kanten mot hygget. Där jag la mig 
ner fi ck jag perfekt stöd och skottet blev enkelt. I 
ett par sekunder trodde jag nästan att jag bommat. 
Tuppen fäktade med vingarna, men kom sig inte 
iväg från tallen. Så ramlade han ner i Kirros gap och 
den andra tuppen för dagen var bärjad. Nu var jag 
helnöjd och tänkte att jag tar mig tillbaka till bilen 
fortast möjligt bara. Det var bara ungskog mellan 
mig och bilen så jag gick efter skogsbilvägen. 

Fotografering
När jag var framme vid bilen tänkte jag att jag skulle 
ta ett kort på Kirro och tupparna så jag letade åt ett 
snöre i min byxfi cka och knöt fast detta runt tuppar-
nas hals. Under tiden var Kirro borta. När jag hängt 
upp tupparna och riggat till bössan var det bara 
Kirro som fattades. Jag lockade på honom, men då 
började han skälla igen! Det var bara att ta med sig 
bössan och gå mot skallet. Jag hann dock inte långt 
innan fågeln släppte och Kirro slutade skälla. Så hör 
jag vingslag och ett susande. Det var en tjäderhöna 
som kom och slog fast på andra sidan vägen, precis 
mittför bilen. Kirro hörde var hönan slog fast och 
kom dit några sekunder senare. Men direkt han bör-
jade skälla så drog hönan iväg igen. En stund senare 
hade jag fått tillbaka Kirro och jag fi ck fram mitt 
fotoobjekt till tupparna och tog mitt kort.

Dags för jobbet...
Det var med upprymdhet och glädje man for tillba-
ka på jobbet den här morgonen. Vilken annan jak-
tform kan man uppleva denna frihet med? Tänk att 
dra iväg en sväng på morgonen, skjuta ett par tjädrar 
och ändå hinna jobba nästan en hel arbetsdag. 

Göran Wikman och Börknäs Kirro
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Jaktprov
Vemdalen
2006.10.23-24

Kung Bore gjorde allt i sin makt för 
att sätta stopp för senhöst provet i 
Vemdalen.

Tjockt snötäcke
Trots att stora delar av jämtland låg under ett tjockt 
täcke av snö så var det i stort snöfritt i vemdalen.
Visst en del områden gick inte att använda men 
efter ett ihärdigt arbete av markansvarige
Anders Häggqvist och med hjälp av Nils Söderberg 
så ordnades tillräckligt med provytor fram.
Utan sådana insatser skulle det inte gått att genom-
föra...Så ett stort tack till dom från SSF J/H.

Provet
Nå hur gick nu själva provet? Tja, sådär skulle man 
väl kunna sammanfatta det.
Vädret spelade nog en mycket stor roll i att toppre-
sultaten uteblev, men många hundar gick
ändå till pris båda dagarna.

Resultat
Bäst lyckades Ingemar Stenberg med Tapperdalen 
Patu och 68p, även Kjell Bohlin med Jeppe
arbetade ihop 68p men jämnast var väl ändå Anders 
Häggqvist tik Nonsbergets Tindra som
presterade 66p båda dagarna.

Fågeltillgången
Om fågeltillgången är det svårt att säga något då det 
bitvis var mycket medan andra gick
fågeltomt, men det är klart, måndagens hällregn 
gjorde det inte lätt för hundarna att hitta
dom fåglar som fanns heller
Så det blev ett mycket svårt prov för hundarna, som 
dom klarade relativt bra trots allt.

Bästa hund
Provets bästa hund Tapperdalen Patu 
äg: Ingemar Stenberg
 

Provledare: K-E Sifvertsson

Tapperdalen Patu 
äg: Ingemar Stenberg 
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Jaktprov
offerdal 
16-17 oktober

Jaktprovet i Offerdal har i flera år 
bjudit på bra väderförhållanden, 
men i år var inte vädergudarna med 
oss... 

Blåst
Måndagen kan man väl säga blåste bort, starka 
vindar med inslag av regn gjorde förhållandena 
svåra för hundarna, fåglarna var mycket oroliga 
vilket bidrog till svaga resultat. Endast två hundar 
gick till pris Obygdens Peikko äg Daniel Svensson 
drog ihop 64p, Och Röjbackens Vilma äg Anders 
Grip fick ihop 62p. Svårigheten var att fåglarna satt 
endast någon minut, således svårt att få markeringar 
på de korta jobben. 

Tisdag
Till tisdagen hade vinden avtagit en del, vilket 
bidrog till lite bättre resultat.
Två 2:a pris och tre 3:e pris. Skakelbergets Vikki äg 
Örjan Esbjörnsson jobbade ihop 71p
Röjbackens Vilma äg Anders Grip 68p, Pötbobäckens 
Zicko äg Harry Eriksson 59p, Keju äg Gerhard 
Nilsson 58p, och Mikko äg Lars Lindell 57p.
Det fanns goda förutsättningar för bra resultat, då 
föryngringen har varit bra, med tanke på förra årets 
nedgång för tjäder och orre. Har känslan av att alla 
som jagar i de här trakterna har haft en bra höst, och 
med fågel som har varit bra att göra med.
Det som värre är, att tre dagar efter provet så ligger 
markerna i ett halvmetertjockt snötäcke.
All jakt med hund omöjliggörs över ett dygn. Det 
känns grymt att avsluta säsongen redan i mitten av 
oktober.  

Stefan Olofsson

Varadagsprov 
Råneå/Överkalix
18/9 2006.

SSF/NKI arrangerade sitt första 
vardagsprov den 18 september 
2006 i Råneå/Överkalix. 

Startande
Till start hade vi 5 st hundar som prövades i ett 
för årstiden mycket varmt väder. Fågeltillgången 
var god på provmarkerna. Provledaren vill rikta ett 
stort tack till domaren Sven-Erik Lindmark som tog 
ledigt från jobb och ställde upp och dömde 2 hun-
dar under denna dag.

Resultat:
Hund FM Poäng Pris Ägare Ort
Obygdens Nätti (FS) 3 70 2 Anders Morin Kalix
Kolåsens Raja (FS) 6 63 3 Lars-Olov Holmgren Kalix
Njavvedalens Mitzi (FS) 1 30 0 Mattias Persson Luleå
Domarboskogens Tiger (FS) 5 28 0 Anders Larsson Luleå
Njavvedalens Nasti (FS) 2 AVB 0 Magnus Törkvist Råneå

Niklas Lundberg
Provledare SSF/NKI

Norrbottenspetsen Doris
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Riksårsmötet 2007 i Kalix
Lördagen den 31 mars kl. 13.00 i Kalix Folkets Hus

Rum och supé bokas på Hotell Valhall, tfn 0923-15900
Uppge SSF och bokningsnummer G 040 549. 

Ni som har hunden med till utställningen och vill ha den på rummet skall 
ange det vid bokningstillfället. Boka snarast möjligt.
Upplysningar genom Anders Morin tfn 0923-13390

Välkomna!    SSF Norrbottens kust och inland

SSF/Gävleborg håller

Årsmöte 
i Ljusdal lördag 2007-02-10 kl 15.00

på Sveaskogs kontor (Marmavägen 10)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Fika. Varmt välkomna!!

Riksutställningen 2007
SSF Norrbottens kust och inland

 inbjuder till riksutställning för 
finsk spets och norrbottenspets i 
Kalix söndagen den 1 april 2007. 

Domare: Pekka Kortekangas, Nurmes, Finland

Utställningsplats Centrumskolans parkering, skyltat från E4.
Id och vaccinationskontroll kl. 09.00. Bedömningen börjar kl. 10.00.

Skriftlig anmälan senast 22 mars till: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, tfn 0923-137 29 (kvällstid). 

Anmälningsavgift valpklass 6-9 månader gratis, övriga 250 kr. 
Avgiften inbetalas på PG 98 04 77-4

För utlandsregistrerad hund gäller att kopia på stamtavlan ska medfölja anmälan.
Servering finns på plats. 

Välkomna till Kalix!
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Höljesprovet 
23 och 24 september

Vackert väder och god fågeltillgång 
(som vanligt) var utmärkande för 
Höljesprovet. Trots skogsmaskin-
ernas framfart hade conny Persson 
lyckats få till bra provrutor i skoga-
rna öster om Höljes på gränsen mot 
Dalarna. 

Vilse
Då den enda incidenten var en vilsegången provgupp 
måste utgången av provhelgen anses vara lyckad. Att 
en av domarna under lördagkvällen satt sig i sinnet 
att bärga en av Havsjöns storöringar och upphetsad 
kom in i stugan för att hämta hjälp störde heller inte 
provet. Storöringen visade sig dessvärre vara en av 
de större stenarna i sjön och betet fi ck bärgas med  
lånad båt.

Priser
Hundarnas prestationer får också anses acceptabla. 
På 18 starter kunde summeras 14 pris.
Lördagens högsta poäng 64 erövrades av Spetsgårdens 
Rikki ägd av Börje Neva Juoni.

Söndag
Söndagen blev resultatmässigt bättre med Japptjärns 
Fia ägare Kjell-Åke Axelsson som leading lady. Fia 
erövrade med sina 77 poäng ett första pris. 8 av 9 
startande hundar gick till pris under söndagen.
Provmarker uppläts av Stranna VVO, Höljes jakt-
klubb och Lima besparingsskog. Förläggningen stod 
Stranna FVOF och Stora Bergvik för.
Prisbordet hade i vanlig ordning ordnats av Conny 
Persson och Anders Albinsson.
Tack till alla som medverkade till en gemytlig helg.

Arne Åhs provledare 

Röjmyrens Saku 
(son till årets skällande hund 2005 Röjmyrens Zita) 
Han är drygt 2 år och husse PerErik Nilsson har tagit bilden.
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Storumanprovet
30/9-1/10 2006

Storumanprovet hade inte med 
sig vädergudarna när slaget om 
Klubbmästare 2006 skulle avgöras.

Regerande mästare
Rönnbäckens Olle som gick ut som regerande 
mästare hade oturen att göra illa sig i ett ben och 
fi ck aldrig chansen att försvara sin titel.

Kroknäbbens Speja
Nobstiken Speja fi ck det bästa utlåtandet från prov-
ledningen under helgen då hon lyckades med allt 
utom att hitta snälla fåglar. Hennes skalltider blev 
något för korta för att ettan skulle ramla in, men 
Jenny kan ändock vara stolt över sin Speja som 
gjorde allt hon kunde. Det blev dock stolpe ut...

Klubbmästare
Ulrika Nordgren startade sin hanne Domarboskogens 
Dacke och hade sånär gett upp hoppet i slutet av 
provet, då Dacke fi ck fart på en bra provfågel. Ett 
fullt jobb, följt av två förnyade skall räckte gott till 
en hög etta på 81p, samt en fi n tavla som pris till 
årets klubbmästare. 

Lappmarkens SSF hälsar stort grattis 
till Ulrika som genom det befäste 

kvinnogreppet om topphundarna i klubben.

Klubbmästare

Domarboskogens Dacke

äg. Ulrika Nordgren

Ulrika Nordgren tar emot tavlan av Kurt Sivertsson

   
 
Resultat
Hund Ägare Lördag Pris  Söndag Pris 
Domarboskogens Dacke Ulrika Nordgren 81 1 38 0
Hertsökullens Timmi Kenneth Kristoff ersson 68 2 78 1
Kroknäbbens Speja Jenny Stenberg 9 0 71 2
Njavvedalens Netti Henry Näström 69 2 8 0
Björknäs Kirro Göran Wikman 69 2 Avbrutet 
Våtsöbergets Katti Tommy Ferm 52 3 60 3
Skarjaks Frej Fredrik Jonsson 25 0 55 3
Domarboskogens Boss Roger Olsson 27 0 51 3
Uppfl ogets Piki Stefan Olsson 18 0 Avbrutet 
Röja Leopold Eriksson 42 0 7 0
Rönnbäckens Olle Martin Markusson 40 0 Struken
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Hundutställning i Mora
Vid Moraparken i Mora.

SSF Mellansverige anordnar 
utställning för finsk och norrbottenspets.

Söndag 4 februari 2007.
Id och vacc. Kontroll. Kl 09,00 Bedömning: Kl 10.00

Domare: Britt-Marie Nordquist

Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas av/skickas till:
Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung. Telefon 0280- 718 96 (kvällstid).

Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges 

Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.

De norrmän som skickar in anmälan till denna utställning, som har 
norskregistreradehundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.

Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 24 januari 2006.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Mora!
SSF Mellansverige

Årsmöte
SSF Mellansverige håller årsmöte 

på Moraparken i Mora

Lördag den 3 februari 2007 kl. 15.00

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda 

senast 31 december 2006.

Årets föreläsare: Anders Björklund, välkänd naturfotograf från Orsa.
Anders föreläser i ämnet ”Rovdjur kontra människan” och presenterar konceptet      

< På Rätt Spår> 

Rumsbokning och supé görs direkt till Moraparken, telefon 0250-276 00

Kom ihåg utställningen 
söndagen den 4 februari

Välkomna! 
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I skrivandes stund pågår fortfarande 
årets jaktsäsong och några av dom 
utlysta proven återstår ännu... 

Resultat
En hel del bra resultat har kunnat uppvisas under 
höstens jaktprover. Den som lyckats bäst hittills, slog 
till under Särnaprovet i slutet av augusti. Med 88 
p. under lördagen och 89 p. på söndagen, blev han 
provets bästa hund. Det visade sig att den helgens 
bravader resulterade i att Anders Engström från 
Sjökroken i Värmland men sin duktiga finnspets 
Ajo blev vår representant till Skallkungen. 

Skallkungen
I år var det Norrbottens Kust och Inlands tur 
att stå som arrangörer och det hela avgjordes i 
trakterna kring Kalix helgen 7–8 oktober. Med en 
mycket hedrande 4:e plats i skallkungsfinalen och 
direktkvalificering till dom Nordiska Mästerskapen, 
finns inget annat än att plocka kepsen från skulten 
och vördsamt buga. Grattis!   

Fågel
Trots att fågeltillgången fortfarande 
är skral på vissa platser, har det på 
dom flesta håll glädjande nog varit 

ett rejält uppsving. Det finns till och 
med folk som säger att det har varit det 
bästa året på mannaminne.Vad denna 
ojämna fågeltillgång beror på kan man 
bara sia om. En egen fundering är att det 
på de ännu fågelglesa markerna varit så 
i botten kört att det tar ytterligare nåt 

år innan fågelstammen återhämtat 
sig på dessa ställen. Sen finns det 

säkert många andra faktorer som 
skogsbruk, predatortryck 

och liknande som också 
spelar in.

Rapport från 

Mellansverige

Kurser
Domarkurserna som hölls i början av sommaren har 
burit frukt i fråga om nyrekrytering av domarstaben 
och SSF-M fått fem nya jaktprovsdomare och en ny 
provledare.
Styrelsen gratulerar och önskar samtidigt lycka till i 
sitt fortsatta arbete inom klubben.

Provledare
Ny provledare är: Kjell Welam, Äppelbo. Nya 
domare: Börje Neva-Juoni, Idkerberget. Lars 
Andersson, Djura. Leif Nilsson, Malung Johan 
Svälas, Orsa och Ronney Skoog, Mora.

Hemsida
Hemsidan, www.ssf-mellansverige.se  har börjat ta 
form allt mer och har nyligen utökats med bl.a. 
ett ”forum” där vi gärna ser att ni medlemmar går 
in och diskuterar olika saker. Skicka in uppslag 
och idéer till vår webbmaster (webmaster@ssf-
mellansverige.se), för på så sätt får vi en läsvärd och 
levande hemsida.

Jakttur
Jakten förbrödrar, visst är det så! Undertecknad åkte 
i slutet av augusti på en liten tripp till Vilhelmina. 
Det var tre förväntansfulla jägare och fyra hundar 
som sammanstrålade vid Kolgårdens Camping. 
Efter första dagens utflykt insåg vi svårigheten 
med att jaga på okända marker. Om det var det 
otroligt varma vädret i kombination med oerfarna 
unghundar som ställde till det i försöken att hitta 
fågel vet jag inte, men att kunna sin mark är nog 
ändå bland det viktigaste om man ska kunna bättra 
på chansen att hitta fågel. Speciellt när markerna är 
så uttorkade att enda möjligheten för hundarna att 
hitta vatten, är att husse är förnuftig nog att bära 
det med sig. 
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Hemkommen och moloken efter första dagen 
ringde så telefon. Det var Kennet Kristoffersson från 
Järvsjöby utanför Vilhelmina. På stående fot blev vi 
inbjudna att jaga på hans, mycket fina marker dagen 
efter. I ottan mötte Kennet upp hemma på gården 
och strax efter lotsade han ut oss till lämpliga platser. 
Här fanns i alla fall fågel även om resultatet för vår 
del blev ganska blygsamt, (dessutom vill man ju inte 
vara ofin och gå för hårt fram). Vi jagade någon 
timme och möttes åter hemma hos Kennet, där hans 
Veronica dukade fram kaffe och smörgåsar. Efter att 
ha avnjutit fikat och höstens (tror jag) första regnskur 
dragit förbi, åkte vi ut på en eftermiddagstur. Efter 

jakten träffades vi för avtackning och fotografering 
hemma på gräsmattan. Visst fick vi även några fåglar 
med oss, men mest tack vare värden som bistod 
med dom flesta. Vi tackar familjen Kristoffersson 
för trevligt bemötande och dessutom ett stort grattis 
till Kennet och hans Timmi som efter hösten kan 
titulera sig som SJCH.

Tresund
Efter ytterligare några dagars jakt på Tresunds 
jaktmarker med blandat resultat kom så nästa 
telefonsamtal. Det var Peter Johansson som undrade 
om vi inte ville komma ner till Gubbhögen (5 mil 
väster om Strömsund) på hemvägen. Sagt och gjort, 
på torsdag em. drog vi söderut för att hinna jaga en 
dag i Jämtland också. Väl ditkomna skulle vi lösa 
jaktkort på SCA: s marker, vilken nit vi åkte på. Det 
visade sig att älgjakten skulle börja måndagen efter 
och bestämmelserna var sådana att ingen småviltjakt 
fick göras tre dagar före. Så på fredagen blev det 
sovmorgon och tidig hemfärd istället.
Ingen skugga ska dock falla över Peter, då han 
också överrumplades av beskedet. Vi tackar ändå 
för den generösa inbjudan och det gästvänliga 
välkomnandet.

Årsmöte
Slutligen vill jag påminna om SSF-Mellansveriges 
årsmöte, som hålls i sedvanlig ordning på 
Moraparken den 3 februari. Kom för all del också 
ihåg att anmäla er till hundutställningen den 4 
februari, även den sker vid Moraparken. Se även 
annons i tidningen!

Allra sist önskar vi medlemmarna en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!!
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HUNDUTSTÄLLNING
- SToRUMaNUTSTÄLLNINGEN - 

LÖRDaGEN DEN 14 aPRIL 2007 kl. 10.00
SSF Västerbotten Lappmark inbjuder till utställning

för Finskspets och Norrbottenspets 
Plats: Röbroskolan

 Domare : Erna-Britt Nordin 
ID-Vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00Chips läsare fi nns i insläppet. 

Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele Tel. 0941-107 16

 Anmälnings avgift kan betalas på plats eller skickas in på
Postgiro nr 485 676-1

Valp 50:- övriga klasser 250:-
 Sista anmälningsdag fredagen den 6 april 2007

 SSF har servering med hamburgare!         Välkomna!

Nyhet!
• Patellaundersökning
• Tandstatus 
• Ögonlysning 
Gör detta i samband med Storumanutställningen. 
Spara bensinpengar och semesterdagar!

Vetrinär Gertrud Burman Skellefteå 
besöker Storumanutställningen och 

undersöker hundar hela dagen!

Anmälan görs till Berith Nordin Tel. 0941-107 16

Bara under 
Storuman-

utställningen

Finsk spets
Roland Lundgren 
Hällfors 48 , 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77

Birger Backebjörk
Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas 
Tel. 0975-510 05

Finsk spets, valphänvisning
Daniel Byqvist, Vik läe  5483, 82141 Bollnäs
Tel. 0278-230 07

Norrbottenspets
Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby 
Tel. 0954-146 24

Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina 
Tel. 0940-557 54, 070-688 45 53

Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33

Avelsråd



Historiska hundar
I den här spalten kan ni läsa om hundar ni hört talas om och som många 
kanske har i sin hunds stamtavla. På förekommen anledning måste jag 
förklara att jag inte har tagit hänsyn till att det kanske har förekommit 
arvsanlag som är tveksamma, eller av andra skäl som en del tycker skulle 
diskvalicifera från att få vara i den här spalten. Det här handlar enbart om 
kända hundar som kan räknas som historiska.

Den här gången har jag en verklig 
historisk hund, det är:
Blondie av Bjerkefall 
ägare och uppfödd av Stig Onnerfeldt. Stig 
Onnerfeldt hade redan under 1961 börjat sin up-
pfödning av vad som senare skulle få namnet norr-
botten-spetsar. När Onnerfeldt började intressera sig 
för en återupplivning av rasen hade han sin stamtik 
Blondie, som en representant för modellhundar för 
att få rasen godkänt på nytt.
Han gjorde i juni 1964 på uppdrag av kennelklub-
ben en inventering på resterna av som de då hette 
Norrbottens skällande fågelhund, och det blev ett 
mindre antal hundar som han med fotografier och 
beskrivningar tillsände SKK. Den inventeringen blev 
gjord inom övre Tornedalen och han förklarade att 
det fanns ytterligare ett antal hundar till som inven-
terats, men att han bara hade tagit med de hundar 
som klarade av minst ett tredje pris på utställning. 
Och han skriver att det härutöver finnes ett minst 
lika stort antal hundar spridda i Norrbotten och 
landet i övrigt. Flertalet av de inventerade hundarna 
tillhör den s.k Jarhoisstammen vars huvudort är i 
Pajalaområdet. Flera av hundarna saknar härstamn-

ing, vilket Onnerfeldt förklarar med att ägarna 
glömt namnet på hundarna. Inventeringen hade 
också försvårats av att de flesta bara behärskade den 
sort av finska språket som förekommer i Tornedalen 
och övre Norrbotten. Resultatet av inventeringen 
blev inte som Onnerfeldt tänkt sig, för att rasen 
skulle godkännas, måste det finnas en klubb som 
tog sin an den, och där blev det problem.
Den klubb som då hade finnspetsen under sina vin-
gar, var en fågelhundssektion av Norrbottens älg-
hundsklubb och de var måttligt intresserad av en ras 
till.  Men det är en annan och lång historia som jag 
återkommer till senare i någon form.

Blondie av Bjerkefall född den 6 juni 1961
Fader Jocke från Erkheikki med okänd stamtavla.
Moder Kajsa från Liviöjärvi också okänd bakgrund.

Blondie ställe upp på tre utställningar och erövrade 
tre cacib, tre Cert och tre Bim. Hon blev slagen en-
dast av sin son Burre av Bjerkefall.  Det blev aldrig 
skjutet några gråfåglar för henne, men ägaren hade 
skjutit några fasantuppar för henne och hon hade 
framgångsrikt använts till eftersök på skadat vilt.

Bengt Persson
Stig Onnerfeldt med Blondie.
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Årsmöte
SSF Medelpad håller årsmöte

Söndagen den 4:e februari kl. 15.00
Dingersjö Wärdshus, Njurunda

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, prisutdelningar. 
Efter mötet film om jakt med trädskällare och subventionerad supé.

Motioner ska vara sekreteraren Egon Rongdén tillhanda senast den 5/1-07.

Anmälan till supén senast den 29 januari till:
Sture Eriksson, tel. 0691-32617, 070-3259526

Välkomna!
Styrelsen SSF Medelpad

Hundutställning
i Bredbyn

SSF Ångermanland inbjuder till 
utställning för Finsk spets och Norrbottenspets i 
Bredbyn den 17 februari 2007.

Plats: Tjärnstugan i Bredbyn.
Tid: Bedömningen börjar kl. 10.00.

Domare: Aina Lundmark.

Upplysningar och anmälan:
Göran Olsson, Fredagsv. 3, 894 30 Själevad.

Tel: 0660-37 82 86
Anmälan tillhanda senast 8/2 -07

Anmälningsavgift: Valpar gratis, övriga klasser 200 kronor.
Betalas på plats.

Servering.

Välkomna önskar SSF Ångermanland

Tjäderprojektet
SSF Ångermanland inbjuder alla intresserade 

till föreläsning om tjäderprojekt av Kurt-olof Edström, Åsele. 

Ta chansen att lyssna till ett intressant föredrag.
Tid och plats: 27 Januari 2007, kl. 12.00. 

Tjärnstugan, Bredbyn.

Välkomna! 
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Lakavattnet 
25-26 augusti 2006

Förhöstprovet i Lakavattnet gav 
besked om att fågelstammen repat 
sig något från föregående år. av 
anmälningarna att döma så kommer 
de fl esta ihåg fjolårets resultat. 

Åtta ekipage
I år hade endast åtta ekipage anmält sig. Björnjakten 
som samtidigt drog igång på markerna, gjorde 
att vi fi ck samsas en del om markerna, men utan 
bekymmer, allt fl öt bra, mycket tack vare Harry 
Göranssons goda kontakter och diplomati. Att det 
är gott om björn i dessa marker råder ingen tvekan 
om, Anders Grip fi ck se en stor björn passera vägen 
strax efter han hade mött hela björnjaktslaget. En 
provgrupp fi ck höra ett riktigt gångstånd på björn, 
dessutom var det ett fl ertal hundar som fi ck någon 
släng av björnmalaria, och ville inte riktigt söka ut 
ordentligt.

Fågeltillgången
Hur var det då med fågel? Varje provgrupp hade i 
snitt fyra FM. Många kullar noterades orrkullarna 
verkade ha gått till otroligt bra, många och stora 
fåglar.

Resultat
Som vanligt den här tiden så var det förmiddagsproven 
som gav bästa resultat, eftermiddagsproven gjorde 
det svårt med vittringen. Lördagens em. gick två 
ekipage utan att fi nna fågel.
Själv hade jag förmånen att få bedöma 
Röjbackens Vilma, första morgonen, en duktig 
hund som drog ihop ett 1:a pris på 83 p. 
Övriga hundar som gick till pris första dagen var: 
Obygdens Mira  64 p
Bratthögens Lizzi  63p
Åfl odalens Aslan  54p
Pötbobäckens Alka 53p 

Lördagen
Lördagens prov gav liknande resultat, 
Lars Lindells hund Mikko, var snubblande nära ett 
första pris, men slutade på ett 2:a pris och 74p. 
Obygdens Tuuli  65p
Röjbackens Vilma  62p
Bratthögens Lizzy  59p
Pötbobäckens Alka  54p
Åfl odalens Aslan  54p.

Jag hoppas att få komma tillbaka nästa år, och 
genomföra detta prov som går på sanslöst fi na 
marker. Och som vanligt, tack till alla som ställer 
upp och bedömer hundar, Harry som fi xar med 
marker, och håller i kontakterna med björnjägarna  

Stefan Olofsson

Tarro
Tagen på småviltpremiären 25/8-06

Ägare/Fotograf 
Ingela Lindbäck, Boden
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Årsmöte SSF Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte 

27 Januari 2007.
Tid och plats:  kl. 14.00 i Tjärnstugan, Bredbyn.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren 

tillhanda senast den 15 Januari.

Välkomna!

HUNDUTSTÄLLNING 
I RIDDaRHYTTaN

SSF-Sydsverige inbjuder till hundutställning
för Finsk spets och Norrbottenspets i 

Riddarhyttan, ca 10 km väster Skinnskatteberg

Lördagen den 10 februari 2007
klockan 10.00

Domare: Rolf Norstedt

Anmälan senast 26:e januari 2007 
på SSF:s anmälningsblanketter insänds till:

Carin Simonsson, Smedsvägen 9, 
772 40  GRÄNGESBERG

Anmälningsavgift: 100 kr för valp och veteranklass, 225 kr 
för övriga klasser inbetalas samtidigt som anmälan på postgiro 915314-9.

Upplysningar: 
Carin Simonsson tel 070-330 90 39

Kallelse 

ÅRSMÖTE SSF-SYD
SSF Sydsveriges årsmöte hålls 

Lördagen den 10 februari 2007 
Riddarhyttans Folkets hus direkt efter hundutställningen, 

dock tidigast klockan 13.00

Styrelsen           Välkomna!
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SSF/Västerbottens kustland inbjuder till 

Utställning 
för finsk spets och norrbottenspets.

Söndagen 28 januari 2007 i Robertsfors.
Plats: Åströms markentreprenad.

Domare: Lennart Edfors.
Tid: Besiktning kl. 08.00-09.00

       Bedömning kl. 09.00
Valpklass 50:-, Övriga klasser 250:- 

Anmälan: Skriftlig skall vara oss tillhanda 2007-01-15.
Skickas till:

Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. 0934-109 87.

Klubbmästerskap 
ac-Kustland Norsjö 
06060930-061001

Klubbmästerskapen för ac-
Kustland ägde rum med förläggn-
ing Hemmingen byastuga i Norsjö 
och provmarkerna var belägna i 
nära anslutning till boendet. 

Få anmälda...
Endast 3 hundar kom till start. Helgen bjöd på ett 
för årstiden ganska typiskt väder, fukt, både i nor-
malt nedfallande form och som dis. Detta medförde 
att förhållandena inte var de mest idealiska för hun-
darna. Man skall ju alltid ha något att skylla på men 
det verkade som att vittringsförhållanden inte var de 
bästa. Lördagskvällen avnjöts en gemensam middag 
tillagad av provarrangören Roger Hellgren.

Lördag
Lördagen slutade med som bäst ett 3:e pris på 54 
poäng förvärvat av Röjmyrens Tanya, även de an-
dra hundarna hittade fågen men de ville inte sitta 
så ingen av de andra gick till pris. Söndagen gav vid 
handen ett något sämre resultat, bästa hund blev 
Röjmyrens Ekka på 48p. Likadant här hittades fågel 
men vill de inte sitta så ger de inte så många poäng. 
Alltså kårades klubbmästaren för 2006 i AC-
Kustland till Röjmyrens Tanya 

Provledare för helgen
Tommy Jonasson

Sävarprovet 
Årets upplaga av Sävarprovet genomfördes som ett 
eftermidagsprov den 23/8 , 4 hundar kom till start.
Torrt och varmt väder bidrog till att vittringsförhål-
landena ej var dom bästa.
9 fåglar konstaterades totalt på de 4 starterna. Bäst 
för dagen var nobs tiken Överstjuktans Mirva på 52 
poäng äg. Ulf Grabbe, Umeå.
                                                       

 Martin Svärd provledare

Klubbmästerskap
Västerbottens Kustland
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Nordiskt 
Mästerskap 
och Landskamp i Ylivieska 2006.

Det svenska laget anlände 
vid 17 tiden på fredagen till 
centralplatsen som var Huhmari 
Sportcentrum. Det intryck man 
fi ck redan vid ankomsten, var som 
vanligt vid besöken i Finland, att 
arrangemanget var mycket väl 
organiserat. 

Snöpligt...
Men det blev en något snöplig historia för två svenska 
deltagare. Det hela berodde på en miss eller ett 
förbiseende beträff ande vaccinations bestämmelser. 
Inom Sverige godtas fyra års intervaller för vaccin 
mot valpsjuka, medan EU-direktiven eller reglerna 
runt det så kallade hundpasset förestavar två år 
och i Finland tillämpar man två års regeln. Det 
hela medförde att två svenska hundar inte kunde 

Nordiska 2006

delta i mer offi  ciella sammanhang, och resan hem 
påbörjades därför innan startskottet gått. 

Två kvar...
De två kvarvarande svenska hundarna, Obygdens 
Nätti, äg. Anders Morin, Kalix och Maja, äg. Mats 
Th orneus, Kiruna, hade därmed en omöjlig uppgift 
då det gällde lagtävlingen. Men för en individuell 
seger fanns det givetvis goda möjligheter och så blev 
det. För den som erövrade titeln Nordisk Mästare 
2006, var SJCH Obygdens Nätti.

Landskampen
Landskampsresultat:

1. Norge  ........205 P
2. Finland  ......190 P
3. Sverige .......137 P   

Th ore Öhgren

Nordisk Mästare 2006

obygdens Netti

äg. anders Morin, Kalix
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Placering och resultat Lördag Söndag.

1.  SJCH Obygdens Nätti 84p, 1:a pris 85p, 1:a pris
     Ägare: Anders Morin, Sverige

2.  Tiukka  5p, 3:e pris 82p, 1:a pris                  
     Ägare: Tore Björnbet, Norge.

3.   FIN KVA Hakojen Roope 80p, 1:a pris 9p, 0:a pris
      Ägare: Kai Rautiainen,Finland.

4.   FIN KVA Takavaaran Lisso 49p, 0:a pris 75p, 1:a pris
      Ägare: Eero å Niina Jokela, Finland.

5.   Lento 71p, 2:a pris 72p, 2:a pris.
      Ägare: Roy Nilsen, Norge.

6.   Fin KVA&MVA M-05 Lamusteen Sara 52p, 3:e pris 63p, 3:e pris.
      Ägare: Kauko och Sanna Hokkinen, Finland.

7.   Päivo 60p, 3.e pris  40p, 0:a pris.
      Ägare: Martin Lövtjernet, Norge.

8.   SJCH Maja 52p, 3:e pris Avbrutet
      Ägare: Mats Thorneus, Sverige.

9.  FIN KVA&MVA S KVA M-04 Raita-Ahon Lyyli 52p, 3:e pris 8p, 0:a pris.
     Ägare: Pertti Korhonen, Finland.

10.Vardos Ralli  51p, 3:e pris 8p, 0:a  pris. 
     Ägare: Oddbjörn Nordhagen, Norge.

Nordiska 2006

Årsmöte 
SSF/Nedre Norrbotten

SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte 
Lördagen den 27 januari 2007 i Älvsbyn.

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

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 december.

Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.
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Fredriksbergs-
provet 
4-5 november  

Mellansveriges sista utlysta 
jaktprov för året har utkämpats i 
skogarna runt om i Fredriksberg. 
Förläggningen var förlagd till 
Säfsens fritidsanläggning. En 
fin plats men utsikt över den 
närliggande sjön. 

Tre hundar
Till detta jaktprov kom det tre hundar. Två finn 
spetsar och en norrbottenspets, alla dessa hundar är 
unga hundar som har framtiden framför sig. Det blev 
sammanlagt fyra starter på två dagar. På detta prov 
blev det ett första pris och ett tredje pris utdelat som 
tillika togs av samma hund. Det var Spetsgårdens 
Riiki, äg. B Neva-Juoni. Citat, ”Hunden jobbar hela 
tiden, anpassar farten efter föret, skare som brister 
nästan hela tiden, jagar hela tiden fast vi går förlängt 
prov, i normala fall borde man avbryta provet. 
Hunden galopperar så mycket den kan”.  Källa, 
utdrag ur ett domarprotokoll söndag. Är Det detta 
som kallas Finsk Sisu ?? Resultat se nedan.  

Vargoro
Helgens jaktprovsförutsättningar var vad jag 
har fått mig rapporterat ganska bra. Temperatur 
från någon minus grad till någon plus grad. Det 
fanns både fin och tung snö, även bitvis skarsnö i 

jaktprovsmarkerna. Vad jag vet så var fågeltillgången 
bra i markerna. En viss oro fanns att vargförekomst 
skulle förekomma i jaktprovsmarkerna. Men en koll 
före provet och under själva provet visade sig att det 
var varg fritt i skogarna. 
 Till sist vill jag tacka dom domare som fanns på 
plats denna helg och ett tack till sittande provledaren 
Roland Fors.

Lars Bäcklund

Resultat

Lördag 4 nov
Hund Ägare Poäng Pris
Spetsgårdens Riiki  B Neva- Juoni 80  1
Hemsjöbäckens Tanja   T Lannemar  33  0

Söndag 5 nov
Hund Ägare  Poäng  Pris
Spetsgårdens Riiki  B Neva- Juoni  51  3
Ajo  A Engström  Avb - 
      

Evelina Persson sjuksköterskestuderande i Östersund 
med sin första fällda tupp efter ståndskall av Mitzi.
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Leksandsprovet 
26-27 september  

Strax nedanför en fäbodvall intill 
en avlång sjö låg dom små röda 
stugorna där detta jaktprov skulle 
genomföras, vid undertecknas 
fritidsställe. 

Lottning
På måndag kväll genomfördes lottningen och 
förhoppningarna om att bra jaktprovsresultat skulle 
kunna uppnås fanns. Fågeltillgången i markerna 
hade varit bra under hösten. Efter lottningen så 
åt vi en delikat pasta och hoppades att våra gäster 
från vårt grannland Norge skulle ha lite tur på 
jaktproven. 

7 starter
Till detta jaktprov så kom det fyra norrbottenspetsar 
och en finsk spets. Sammanlagt blev det sju starter 
på dessa dagar. Resultaten blev inte som vi hade 
hoppats på. Alla var eniga om att lövfällningen 
gjorde att skogsfågeln inte satt så bra. Tänk att några 
fladdrande löv i en barrskog kan ställa till det så, vart 
tog frosten vägen. Vädret var skiftande från svag till 
måttlig vind, fuktigt med inslag av regn, på andra 
marker var det torrt och temperaturen var mellan 

13-18 grader. Fågeltillgången på detta jaktprov blev 
i snitt 2,7 fåglar per prov. 

Nobs i topp
Ser man på jaktprovsresultaten under dessa två dagar 
så är norrbottenspetsarna i topp båda dagarna. Vår 
lille vän finnspetsen från Norge hade det inte lätt. 
Tisdagens segrare var Odensalaskogens Morris med 
57 poäng, denna hund ligger alltid men i toppen 
och krigar. På onsdag var det Pötbobäckens Lovi  
med 50 poäng som vann. Av sju prov så blev det två 
tredjepris som utdelades. Resultat se nedan. 
 
Tack till...
För att sådana här jaktprov skall kunnas genomföras 
så vill jag tacka alla Vvo som jag har lånat marker 
av. Samtidigt vill jag tacka ” Vildmarksgrossisten i 
Mockfjärd AB ” för dom fina priser som skänktes 
till detta jaktprov i Tansen. 
Till detta jaktprov så hade vi en som gick elev och 
aspirant tjänstgöring för att senare bli domare. 
Samtliga tjänstgöringar genomfördes och godkändes 
under detta veckoprov. Det är att gratulera Ronney 
till hans nya uppdrag framöver. Undertecknad vill 
tacka domarna T Lannemar och L Jansson även 
domarna tillika provledarna  L Bäcklund och G 
Thunander som ställer upp mitt i en vecka och 
dömer.

  Lars Bäcklund 
 

Resultat 
 
Tisdag 26 september 
Hund                                          Ägare                     Poäng  Pris
Odensalaskogens Morris           L Andersson            57  3
Pötbobäckens Lovi                    R Skoog               42  0
Rösholmhögdas Anton              O Rösholm       31  0 

Onsdag 27 september
Hund  Ägare  Poäng  Pris
Pötbobäckens Lovi  R Skoog  50  3   
Hemsjöbäckens Tanja  T Lannemar  48  0  
Hemsjöbäckens Essi  L Jansson  28  0
Rösholmhögdas Anton  O Rösholm  26  0 
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Leksandsprovet 
28-29 oktober

Årets sista Leksandsprov gick 
på helt nya marker. Provets 
medelpunkt var vid Björnbergets 
fäbod. Inkvarteringen ordnades av 
Tommy Lannemar. Både domare och 
hundägare var utplacerade i flera 
olika fäbodstugor. centralpunkten 
var i Björnbergets älgslakthus 
köksavdelning. Ett tack till Tommy 
för ordnande av jaktprovsmarker 
och logi.

Deltagare 
Till detta prov kom det sju hundar. Det var fyra 
finn spetsar och tre norrbottenspetsar. Totalt blev 
det tolv starter. Även denna gång gästades vi av en 
medlem från vårt grannland Norge.Vi  viste att 
fågeltillgången var bra i dessa jaktprovsmarker så 
förutsättningarna för höga poäng fanns. Vanligtvis 
så kommer det lite grus i maskineriet, så även denna 
gång. Naturen är nyckfull, två dar innan provet 
så förunnades våra skogar av något som kallas 
storm. Lördag, vädertemp omkring noll till någon 
minusgrad. Vinden hade mojnat till måttlig. Kanske 
att resultaten kunde komma. Men aj så förargligt, 
det blev i alla fall en hund som gick till ett andra 
pris. Det var Vassåsens Acko med 69 poäng. Söndag, 
vinden hade avtagit och var nu svag. Temperaturen 
hade krupit ner till minus fem till sju grader, även 

solen visade sig  under dagen. På förmiddagen var 
föret skarpt, det slet hårt på hundarnas tassar, trots 
detta så hittades det fåglar men resultaten kom av 
sig. Eftermiddag bättre förutsättningar. En hund till 
start, som undertecknad dömde. Det gick knackigt 
i början men i skymningstimmen kom resultatet. 
Fullt jobb på en tjäder höna som avslutades med 
ett förnyat skall, dock lite kort. Här kom dagens 
och provets bästa resultat. Hemsjöbäckens Tanja 
fick 70 poäng och ett andra pris. Genomsnittet 
av fågelkontakter under detta helgprov  för endera 
proven var 1,5 fåglar.  Se resultat nedan.  
   Av provets tolv starter så blev det bara två hundar 
som fick pris. Alla var eniga om att stormen hade gjort 
så att förutsättningarna för att hitta fåglarna och att 
få dessa att sitta kvar var visserligen svårartade. Man 
får vara tacksam att barren sitter kvar i furukronorna 
så att skogsfågeln har något att äta av framöver för 
sin överlevnad även i framtiden. 
  Det är lite synd att så få är kvar innan ett jaktprov 
är helt tillända. Söndag kväll och mörkret har lagt 
sig över Björnbergets slakthus och nymånen lyser 
på frostnupen mark. Friden infinner sig för kvar 
varande domare och tjänstgörande provledare. En 
tacksamhetens tanke är att ett prov är till ända och 
man gläds med dom som är kvar och  prisutdelningen 
förrättas. Ett tack till T Lannemar och hans 
”Inköps Support” för dom skänkta priserna. Som 
undertecknad vill jag tacka domarna för en god 
insats. Tillika tack till tjänstgörande provledare Lars 
Bäcklund och Gunnar Thunander, samtliga måste 
vara med för att ett prov skall kunna genomföras.

 Lars Bäcklund   

Resultat
Lördag 28 oktober
Hund Ägare Poäng Pris
Vassåsens Acko  B Sinders  69 2  
Rösholmhögda´s Anton  O M Rösholm  47  0
Ajo  A Engström  45  0
Hemsjöbäckens Tanja  T Lannemar  20  0  
Röjbackens Tarzan  S Forslund  7  0
Odensalaskogens Morris  L Andersson  6  0
Pötbobäckens Lovi  R Skoog  6  0
Söndag 29 oktober 2006
Hund  Ägare  Poäng  Pris  
Hemsjöbäckens Tanja  T Lannemar  70  2
Rösholmhögda`s Anton  O M Rösholm  40  0
Ajo  A Engström  38  0
Vassåsens Acko  B Sinders  25  0
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RaPPoRT FRÅN 
ÖVRE NoRRBoTTEN
Nästan hela den planerade jaktprovssäsongen är till ende, återstår två utlysta provdagar samt rörliga prov. 
På fjorton jaktprovsdagar har genomförts 55 prov. 23 rörliga jaktprov har genomförts t o m 3 november. 
Totalt blir det 78 jaktprov. Antalet första pris på samtliga prov är betydligt fler än förra året. Vår erfarenhet 
av höstens prov är att fåglarna har varit skygga, vilket framgår av provledarrapporterna. Men som vanligt 
finns det alltid fåglar, som är mycket trygga och ibland inte går att stöta. De hundar som tar upp fåglarna på 
betryggande sätt från provgruppen får också ihop poäng, som många gånger räcker till första pris.
Utlysta prov  Valör 1:a pris 2:a pris 3:e pris  0 pris Totalt
Antal   11  8 26 10 55 
Rörliga prov
Valör  1:a pris 2:a pris 3:e pris  0 pris Totalt
Antal      9 3 4 7 23 

Här följer provledarrapporter:

Utlyst jaktprov i 
Porjus 19-20 augusti 2006
 – provledare Kent Renlund  
Dagen mötte oss med mulet väder och dis. Under provets gång så föll tidvis ett fint duggregn. Mycket 
ovanlig vädertyp för oss detta år, då inte en regndroppe fallit på över två månader. Tjäderlekens Devil 
skrapade ihop 61 p och då fick vi inte räkna med klockrent skall på järpe i en tätt sittande kull. Är man 
tjädertämjare så räknar man helt enkelt inte järpstackare. Man måste ju tänka på sitt rykte. Vad skulle de 
andra hundarna tycka och tänka om man började räkna järpe också.......? Två långa skall på tjäder men den 
tredje fågeln hittades först efter provtidens slut. Vikborgs Speja tjavade i myrmark och var både lite seg och 
ovan med detta. Ägaren kände inte riktigt igen sin hund denna dag och poängen slutade på 24. Söndagen 
var precis tvärtom väderleksmässigt. Klarblå himmel, strålande solsken och mycket varmt. Nu kom Speja 
tillbaka med stormsteg och skällde ihop 61 poäng. Ägaren Gunilla Falk var lättad ty nu kändes det som 
vanligt dvs tiken sökte åter med fart och fläkt. För Devil blev det 4,5 timmar utan en enda konstaterad fågel. 
Då förstår alla att det blev låga poäng denna dag.

Internationellt jaktprov i Porjus 
26-27 augusti 2006 
– provledare Rainer Lyngmark

Lördag 26 augusti 
Jaktprover under förhösten är nyckfulla. Vars finns hönan med sin kull? Hur blir vädret?  Hur är konditionen 
på hunden? Ja det finns många frågetecken men det svåraste är ju att hitta vars fåglarna gömmer sig när 
sommaren varit torr utan att en regndroppe har fallit under 2 månader men det finns mycket bär i markerna.
Helgens prover var klara morgnar skinande solsken och cirka 20 grader varmt så förutsättningarna var inte 
goda för hundarna. Finns det vatten i markerna åt hundarna eller skulle solen och värmen ta ut sitt på 
hundarna.Det gäller att söka dem i det blötaste ställena på provmarkerna vilket gav mycket bra resultat. 
Ungtiken Viborgs Speja vars ägare Gunilla Falk var mycket nöjd efter dagens prov. Speja skällde ihop 84 
poäng på 8 funna fåglar och ett första pris. Tjäderlekens Devil var snubblande nära att skälla ihop till ett 
första pris men föll på ett par korta förföljande men fick ihop mycket goda 72 poäng och ett andra pris vars 
ägare till Devil Krister Mattsson inte avslöjade en min vad han tyckte om det.

Söndag 27 augusti 
Andra dagen började med att det var förhoppningsfulla provdeltagare som for ut i skogen med gårdagens 
resultat i minnet. Efter provtidens slut var det mungipor ner. Speja lyckades bäst med ett tredje pris med 

Rapport från 

Övre Norrbotten
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52 poäng och Devil hade 3 fulla skalltider. Det visade att idag gällde det ekorrar för Devil som fick ihop 29 
poäng och noll i pris. Provsnittet var nästan 5 fåglar/prov.                
Utlyst jaktprov i Jokkmokk 
23 – 24 september 2006
 – provledare Krister Mattsson

Lördag
De yttre förutsättningarna var normala för årstiden – barmark, lövfällning, mulet, svag vind och 5
plusgrader och 13 plusgrader på eftermiddagen.Fyra hundar till start.Vi kunde konstatera att många fåglar 
var mycket skygga och tryckte hårt.Samtliga hundar utom en hade ett fullt jobb. Bäst lyckades denna dag 
Vikborgs Speja, ägare Gunilla Falk, som på sex orrar och en tjäder skällde ihop 82 poäng och ett första 
pris.
Resultatet för deltagande hundar blev följande:
Latanjarkas Jekko, ägare Roger Strandelin, 63 poäng och ett tredje pris på 3 konstaterade fåglar.
Njavvedalens Kiiri, ägare Daniel Nilsson, 58 poäng och ett tredje pris på 3 konstaterade fåglar.
Maja, ägare Mats Thorneus, 55 poäng och ett tredje pris på 2 konstaterade fåglar.

Söndag
Temperaturen var nu 13 plusgrader på förmiddagen och 10 plusgrader på eftermiddagen.Vinden var nu 
byig från måttlig till hård. Skygga fåglar som tryckte hårt.Fyra hundar till start även idag.
Samtliga hundar gick till pris:
Vikborgs Speja, ägare Gunilla Falk, 59 poäng och ett tredje pris på 3 konstaterade fåglar.
Latanjarkas Jekko, ägare Roger Strandelin, 59 poäng och ett tredje pris på 3 konstaterade fåglar.
Houtanens Minna, ägare Assar Tieva, 55 poäng och ett tredje pris på 4 konstaterade fåglar.
Njavvedalens Kiiri, ägare Daniel Nilsson, 58 poäng och ett tredje pris på 2 konstaterade fåglar.
Om man summerar helgen så kan man konstatera att samtliga hundar gick till pris.
Antalet konstaterade fåglar var i snitt fyra på lördag och tre på söndag. 
               
Utlyst jaktprov i Porjus 
30 september-1 oktober 2006 
– provledare Michael Holmberg  
Lördag
Dagen mötte oss med mulet väder snötäckt mark, snö i träden, svag vind, fuktigt och nollgradigt. Mycket 
ovanlig vädertyp för oss denna tid på året. Tre hundar till start. Vädret gjorde att fåglarna var något 
otrygga denna dag.
Samtliga hundar gick till pris med följande resultat:
Latanjarkas Titti, äg Rainer Lyngmark, 70 p och ett andra pris på 3 konstaterade fåglar
Vikborgs Speja, äg Gunilla Falk, 62 p och ett tredje pris på 4 konstaterade fåglar
Tjäderlekens Devil, äg Krister Mattsson, 52 poäng och ett tredje pris på 2 konstaterade fåglar
Söndag
Mulet väder med snötäckt mark, svag vind, regn till och ifrån och plus 1-5 grader. Tre hundar till start 
även denna dag. Bäst lyckades Latanjarkas Titti, äg Rainer Lyngmark som på 4 konstaterade fåglar
skällde ihop 80 poäng och ett första pris. Vikborgs Speja, äg Gunilla Falk, skällde ihop 67 poäng och ett 
andra pris på 3 konstaterade fåglar. Dagens prestation gjorde nog Tjäderlekens Devil, äg Krister Mattsson, 
som förutom att skälla ihop 58 poäng och ett tredje pris på 2 konstaterade fåglar, också hade ett fullt 
skallarbete på mård och sedan tre skall på ekorre av bara farten. Nämnas bör att mården följde med hem 
från skogen och frågan är hur många tjäderliv som därmed räddades från denne krabat.              
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Utlyst jaktprov i Porjus 28 – 29 oktober 2006 
– provledare Peter Henriksson

Lördag
De yttre förutsättningarna var de bästa tänkbara för jaktprovsstart – snötäckt mark, måttlig vind och 
minus 3 grader och tre hundar till start. Det gällde för hundarna att söka ut för att hitta ansamlingarna av 
fåglarna, som också visade sig vara ganska skygga. Resultatet för deltagande hundar blev följande:
Isku, ägare Ivar Karkiainen, 72 poäng och ett andra pris på 3 konstaterade fåglar.
Domarens kommentar: En helt duglig jakthund.
Latanjarkas Jekko, ägare Roger Strandelin, 77 poäng och ett första pris på 4 konstaterade fåglar.
Domarens kommentar: En flitig hund med bra sök.
Tjäderlekens Devil, ägare Krister Mattsson, 79 poäng och ett första pris på 4 konstaterade fåglar 
och 4 ekorrskall.
Domarens kommentar: Huga vad ekorrskallen var trista. Säker hund på fågelskallen.

Söndag
Samma yttre förhållanden som under lördagen förutom svag vind och åtta grader kallt.Tre hundar till 
start.
Latanjarkas Jekko, ägare Roger Strandelin, 71 poäng och ett andra pris på 6 konstaterade fåglar.
Isku, ägare Ivar Karkiainen, 76 poäng och ett första pris på 3 konstaterade fåglar.
Domarens kommentar: En mycket flitig hund som hade flera 6-7 minuters skall på långa håll från 
provgruppen, där fåglarna släppte innan provgruppen hann fram.
Tjäderlekens Devil, ägare Krister Mattsson, 84 poäng och ett första pris på 4 konstaterade fåglar.
Domarens kommentar: En riktigt rolig jaktdag med en hund som för dagen var underbar.

Utlyst jaktprov i Porjus 
4-5 november 2006
 – provledare Kent Renlund

Lördag
Sju hundar till start då Troja, ägare Jörgen Estholm, blivit örnriven under veckan vid en jakttur.Mirakulöst 
nog så klarade tiken sig med livet i behåll men sydd och med dränageslangar på ett flertal ställen, så är 
all jakt av förklarliga skäl slut denna höst. Vi i klubben lider även med vår medlem Jarl Andersson som 
veckan före fick sin fyraåriga tik ihjälriven av just en kungsörn vid en jakttur. Dagen bjöd på snöfall och 
en tidvis frisk vind på några av provytorna. Fåglarna följde samma mönster som tidigare under veckan d 
v s så fort som hunden börjar skälla så sticker fågeln direkt ur trädet.Idag gick dock alla startande hundar 
till pris och endast en fick gå tiden ut på förlängningen. Latanjarkas Mira var hunden, men var också på 
den blåsigaste provytan. Slutresultatet blev klart godkända 60 poäng. Ett tredje pris utan det minsta flyt 
eller tur under provets gång. Övriga hundar som också erövrade tredje pris var finnspetstikarna Rasti 52 
p, Tallens Dessi och Njavvedalens Kiiri på 58 p. Enda startande hanen Tjäderlekens Devil skällde ihop 
72 p med snudd på ännu ett första pris till sin digra samling av ettor. Dagens två topprestationer utfördes 
av mor och dotter. Latanjarkas Titti klämde till med 75 p och har därmed på sina tre starter i höst serien 
80 p, 70 p och nu 75 p. Man kan inte annat än vara imponerad av tikens jämnhet. Trots detta fick hon se 
sig besegrad av modern Ailatis Mirva, som tydligen är i sitt livs form så har på ålderns höst. Tiken, som är 
fyllda 8 år, gjorde dagens toppresultat på 83 p. I och med detta så blev hon S Jch.
Söndag
Till söndagen hade snöfallet upphört och det var praktiskt taget helt vindstilla. Provgrupperna var fulla 
av tillförsikt när man gav sig iväg på morgonen. En del fick nog sina förhoppningar väl tillgodosedda. 
Alla sex startande hundar gick till pris men tre av grupperna fick gå förlängt prov. Latanjarkas Mira 57 p, 
Tallens Dessi 63 p och Råsjöskogens Sorro 64 p fick 3:e pris. Ailatis Mirva följde upp gårdagen med att 
skälla ihop 72 p och ett andra pris. Njavvedalens Kiiri satte prg:s kondition på hårda prövningar när hon 
jobbade ihop 78 p och ett första pris. Detta betydde även att hon fyllde kriterierna för att få titeln S Jch.
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Till sist dagens femstjärniga prestation. 
Gamlingen, men tydligen utan krämpor,
Tjäderlekens Devil...
fyllde sitt protokoll med råge. 
• Toppensök
• Långa skalltider med berömvärd markering, 
• Bra skall
• Snabba och långa förföljanden som utmynnar i förnyat skall... 
Han visar även förmågan att stanna och lyssna upp till 15 sekunder på vissa av förföljandena. Som grädde 
på moset så visade han upp ett klockrent finnande i träd med hjälp av luktsinnet. Finns det då inget övrigt 
som man kan önska sig? Det skulle väl i så fall vara att alla ekorrar emigrerade...
Slutpoängen blev hela 95p!!! 
Ja, det är tillåtet att mysa Krister. 
Som provledare ber jag att få tacka både hundägare 
och domare för en mycket trevlig helg i sann sportslig anda. 

Rörliga jaktprov 
21 augusti till 3 november 2006 
– provledare Rainer Lyngmark/Ove Sjöström

Under perioden har följande pris har erövrats:
Hundens namn         Ägare                                Poäng      Pris      Antal FM      Datum  
Ailatis Mirva         Holmberg Michael           94     1rör  5+0   061031 
Hakojen Tippa         Lehmivaara Johan           79     1rör  4+0   061029 
Latanjarkas Kaisu     Holmberg Michael           86     1rör  3+0   061028 
Latanjarkas Lee       Matikalla Stefan           89     1rör  5+0   061027 
Njavvedalens Kiiri    Nilsson Daniel             80     1rör  3+0   061101 
Raijja                Karlsson Gerd              76     1rör  3+0   061030 
Sörlidbäckens Benno   Sundvall Leif              76     1rör  3+0   061103 
Troja                 Estholm Jörgen             76     1rör  4+0   061031 
Vikborgs Kira         Hellgren Roger             88     1rör  4+0   061030 
Troja                 Estholm Jörgen             66     2rör  3+0   060821 
Troja                 Estholm Jörgen             70     2rör  4+0   061025   
Vassåsens Acko        Sinders Björn              70     2rör  3+0   060828   
Njavvedalens Kiiri    Nilsson Daniel             53     3rör  5+0   061031   
Ronja                 Falk Jörgen                51     3rör  3+0   061021   
Råsjöskogens Sorro    Olsson Mårten              52     3rör  4+0   061019   
Zera                  Lindmark Stefan            54     3rör  1+0   061012 

Krister Mattsson
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ÖVRE NoRRBoTTENS 

KLUBBMÄSTERSKaP 
FÖR SKÄLLaNDE FÅGELHUNDaR

 
Årets klubbmästerskap 
genom fördes den 14-15 oktober 
2006 i Vittangi. Det hade regnat 
på fredag och klarnat upp och 
vid starten på lördag morgon var 
det minusgrader. I övrigt var 
förhållandena bra, barmark, svag 
vind och fuktigt.

Isku
På eftermiddagen hade vinden ökat och 
temperaturen stigit betydligt över noll. Till start 
denna helg hade kommit sju hundar för att tävla 
om klubbmästartiteln. Efter första dagen ledde 

Isku, ägare Ivar Karkiainen, som på tre konstaterade 
fåglar skällde ihop 62 poäng och ett andra pris. 
Fem hundar gick till pris denna dag.  Antalet 
konstaterade fåglar varierade mellan 1 och 3 eller 
totalt 11, vilket gav ett snitt på 2,43 fåglar. Det vi 
kunde konstatera att fåglarna var skygga.

Dag 2
Åter igen avgjordes mästerskapet andra dagen. 
Väderförhållandena lika som lördag med temperatur 
som låg nära noll på grund av svag kall nordlig vind. 
Samtliga provgrupper kunde konstatera skygga 
fåglar för dagen.Endast två hundar till pris denna 
dag och bäst denna dag och klubbmästare blev 
Tallens Dessi, ägare Stefan Stålnacke, som skällde 
ihop 74 poäng och ett andra pris på 4 konstaterade 
fåglar. Antalet konstaterade fåglar på söndag 
varierade från 0 till 4 eller 11, som ger ett snitt på 
1,57 fåglar.För helgen noterades 7 falska ståndskall 
och 4 ekorrskall.

Hund  Ägare  Lördag             Söndag
  Poäng     Pris       Poäng     Pris
Tallens Dessi Stefan Stålnacke 58 3 74 2
Isku  Ivar Karkiainen      62   3       6 0 
Leipipirs Isku  Anders Isaksson  29 0 60 3
Latanjarkas Mira Stefan Ejderlöf 56         3 26 0
Rasti Sven Lundgren 56 3 10 0
Sörlidbäckens Benno Leif Sundvall 53 3 10 0
Tjäderlekens Devil Krister Mattsson 18      0      13 0

Vittangi 2006 10 15
Krister Mattsson, Ivar Karkiainen, Mats Thorneus provledare

HUNDUTSTÄLLNING  I  JoKKMoKK
SSF/ÖVRE  NORRBOTTEN anordnar utställning för finsk spets

och norrbottensspets i JOKKMOKK 
Lördagen den 3 februari 2007

Utställningsplats:  Ridhuset
Domare: Aina Lundmark, Röbäck

Veterinärbesiktning: kl. 09.00
Bedömning: kl. 10.00

Anmälan: Senast söndagen den 28 januari till:
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel 0971/102 36 

Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 mån 0 kr, Övriga klasser 250 kr.
SERVERING

Välkomna till  JOKKMOKK!
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Provledarrapport från 

Vilhelminaprovet 
18-20 augusti.
 
Vi hade 3 trevliga provdagar i 
Vilhelmina, fi na marker gott om 
fågel och i varmaste laget.

Startande
21 starter på 3 dagar, av dessa gick hela 15 hundar till 
pris.Bäst av alla lyckades fi nskpetstiken Röjmyrens 
Tanya med 82 poäng, ägare Gunnar Lundberg. 2 
till hundar som tog första pris var nobstiken Tova 80 
p, ägare Knut Holmberg och fi nspetstiken Vassåsens 
Aya 80 p, ägare Johan Hansson.
 

Middag
Förutom allt trevligt som hände i skogen så fi ck 
vi avnjuta en sagolik middag med älg och fågel på 
menyn, tack till kockarna.
Arrangemanget var välplanerat och välordnat, 
förläggningen utmärkt.
Jag vill tacka alla som gjort det möjligt att genomföra 
provet och hoppas på ännu fl er startande till 
kommande år.

Ulf Grabbe
SSF Västerbottens Kustland

Provledare
 

Pristagare respektive provdag. 
18/8
Till pris.
3:a 51p. Tjäderfj äderns Diana, Birgitta Jonsson
3:a 52p. Tålsmark Sunna, Mats Andersson
3:a 55p. Vikborgs Kira, Roger Hellgren
2:a 71p. Vassåsens Aya, Johan Hansson
1:a 79p. Tova, Knut Holmberg
1:a 82p. Röjmyrens Tanya, Gunnar Lundberg

19/8
3:a 52p. Vikborgs Kira, Roger Hellgren
3:a 57p. Klingspetsens Julia, Tomas Johansson
3:a 64p. Börknäs Molly, Cay Asplund
2:a 71p. Tjäderfj äderns Diana, Birgitta Jonsson
1:a 80p. Vassåsens Aya, Johan Hansson

20/8
3:a 55p. Röjmyrens Tanya, Gunnar Lundberg
3:a 57p. Kroknäbbens Röja, Nils Helmersson
3.a 59p. Börknäs Hera, Stefan Eriksson
2:a 66p. Obygdens Mitti, Lars Lindgren

Röjmyrens Tanya, Gunnar Lundberg

Nyhet!
• Patellaundersökning
• Tandstatus 
• Ögonlysning 
Gör detta i samband med STORUMANUTSTÄLLNINGEN. 
Spara bensinpengar och semesterdagar!

Vetrinär Gertrud Burman Skellefteå 
undersöker hundar hela dagen!          Anmälan görs till Berith Nordin

- SToRUMaNUTSTÄLLNINGEN - 
LÖRDaGEN DEN 14 aPRIL 2007 kl. 10.00
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Bertih Nordin, Åsele med nyfälld
 jättetupp efter Katajahaan Jurla

Utställningar
2007

28 januari ..................................................... Robertsfors
3 februari ..................................................... Jokkmokk
4 februari ..................................................... Mora
10 februari ................................................... Riddarhyttan
17 februari  .................................................. Bredbynw
25 mars ........................................................ Åsele 
1 april ........................................................... Kalix-Riksutställning
14 april ......................................................... Storuman
26 maj  ......................................................... Östersund
3 juni ............................................................ alfta
8 augusti ...................................................... Malung
24 november ................................................ Piteå
24 november ................................................ Vemdalen
2 december .................................................. Matfors 
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Jaktprovsrapport 
från Nedre Norrbotten

Den 22:a oktober arrangerade Nedre Norrbotten 
sin sista utlysta jaktprovsdag för 2006. Den första 
snön hade precis pudrat markerna i Reivoreservatet 
och optimismen hos jägare och hundar var stor. 
Lite visste vi dock om vilken fin tråd vi balanserade 
på då följande vecka bjöd på både ymnigt snöfall 
och en pinande blåst vilket gjorde Reivo omöjligt 
för fortsatt provverksamhet under denna höst. 
Nåväl, samtliga prov har kunnat genomföras och 
en tillbakablick på 2006 års jaktprovsverksamhet 
gör att man, trots efterföljande snöstorm och isande 
kyla, kan glädjas åt en mycket god fågeltillgång och 
framför allt mycket goda jakthundsprestationer. 
 Vad gäller den rörliga provverksamheten verkar det 
fortfarande trögt med intresset från hundägarna. 
Till dags dato är endast nio stycken rörliga prov 
genomförda. Anledningen till det ljumma intresset 
för, de på sistone så omdiskuterade rörliga proven, 
är svår att se. Lokalklubben har begåvats med två 
nya jaktchampions i höst. Båda två är finska spetsar 
och de heter Sippis och Latanjarkas Ruff. Ägare i 
nämd ordning är Jonny Nilsson, Tvärån och Evert 
Lindberg, Arvidsjaur. Ett stort grattis till er bägge.
 Här nedan följer statistik och provledarberättelser. 
För helomfattande resultatlistor, se lokalklubbens 
hemsida: www.rafo.bd.se/nnssf. Då de rörliga 
jaktproven inte än är över så kommer dessa att 
redovisas i nästa nummer av Ståndskall.

Markus Fougstedt

 Utlysta prov
1:a 
pris

2:a 
pris

3:e 
pris

0 
pris

Totalt

8 8 14 23 53

Kåbdalis/Tiellejaur 19-20 augusti
Till andra upplagan av Nedre Norrbottens 
förhöstprov på markerna runt Tiellejaur var 
endast två hundar anmälda, en finnspets och en 
norrbottenspets. Måhända hade vi arrangörer även 
räknat med ett tämligen lågt deltagarantal på grund 
av den värme och torka som präglat större delen 
utav sommaren.
 Lördagmorgonen var mulen och en gnista av hopp 
tändes hos de två provgrupperna när de skulle ge 
sig ut i markerna då man åtminstone skulle slippa 
den stekande solen. Av de två hundarna var det den 

finska spetsen Sita, ägare Nils Rhenberg Moskosel, 
som lyckades bäst. Hon skällde ihop 65 poäng och 
ett andrapris på två finnandemöjligheter. 
 När söndagens prov startades låg en tät dimma över 
markerna som sedan jagades undan av en stigande 
sol. Även denna dag var det Sita som förvaltade sina 
möjligheter bäst. På tre finnandemöjligheter fick 
hon ihop tre primärskall och ett förnyat skall. Något 
korta skalltider gjorde att det inte riktigt räckte över 
gränsen till förstapriset. Slutpoängen skrevs till 72.
I övrigt måste fågeltillgången ses som skaplig med 
tio finnandemöjligheter på fyra starter. Dock var tre 
av dessa fåglar ensamma hönor vilket kanske inte 
bådar så gott inför höstens jakt.
Provl. Evert Lindberg Arr: Markus Fougstedt

arvidsjaur 9-10 september
Till provet fanns totalt tio hundar anmälda. På 
grund av alternativt datum och älgjakten drogs 
dock fem hundar bort vid anmälningstidens utgång. 
Därutöver och i slutminuten insjuknade en hund. 
Varför det totala antalet starter blev av mer bygsam 
karaktär. Vid lördagsproven var väderförhållanden 
goda, uppehåll och en svag till måttlig vind och ca: 
plus fem grader, var de yttre förutsättningarna. Vid de 
fyra starter som företogs och när proven redovisades 
gavs besked om att fågeltillgången var mycket 
god. Även om finnandemöjligheterna räknades till 
tjugoen, så var det verkliga fågelantalet minst det 
dubbla, förmodligen betydligt mer, sett till de kullar 
som konstaterades. Söndagsproven genomfördes 
under mindre gynnsamma förhållanden då vinden 
tilltagit och var hård. Det medför som bekant att 
under dylika förutstättningar är det betydligt svårare 
för hundarna på alla sätt, det är inte bara vittringen 
som snabbt driver sin kos, fåglarnas flyktbenägenhet 
ökar också markant. Vid de fem starter som 
företogs konstaterades 16 finnandemöjligheter och 
endast två kullar. Det gav liksom en annan bild av 
fågeltillgången, sett till lördagsproven.
Men även de största förväntningarna kan 
förverkligas, även om inte vädrets makter är på 
bästa humör. Så var det med Sippis fågelarbeten. 
Vid lördagens provomgång erövrade hon den 
återstående ettan för sitt JCH. Men än var det inte 
slut, för när söndagsproven var klara noterades hon 
åter för ett förstapris, som stannade precis på samma 
slutpoäng som dagen innan. Bättre än så kan det 
knappast gå och det var säkert en lätt hemresa som 
företogs av husse Jonny Nilsson, Tvärån. Men Sippis 
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då? Ja, hon verkade i alla fall helt oberörd, både av 
proven och reslutaten då resan hemåt startade från 
Arvidsjaurs camping, som än en gång nyttjades som 
centralplats.                    Provledare Thore Öhgren
                                                                              
arvidsjaur 16-17 september
Mitten av September och fortfarande 
sensommarvärme, trots detta var förutsättningarna 
bra  för jaktprov, ingen vind och mycket  bra med 
skogshöns i Reivoreservatet. Efter tre veckors jakt så 
skall hundarna vara så tränade att tre timmars jagande 
i lite värme inte skall ha nån större betydelse.
En ny jaktchampion föddes dom här dagarna, 
med fyra primärskall på lika många finnanden, så 
överskred Lananjarkas Ruff gränsen för ett 1:a pris. 
Med 77 poänger så blev det tredje gången över den 
magiska gränsen, och jaktprovschampionatet var ett 
faktum. Ett stort grattis till ägaren Evert Lindberg. 
Man brukar ofta skriva att hemresan känns lätt när 
det har gått bra på prov, men i det här fallet kanske 
inte Evert hann att känna efter, resan hem tar väl 
inte mer än ett par minuter, men känslan infann sig 
nog hemma vid köksbordet.
En annan som inte heller har långt hem är Gunnar 
Andersson, söndag eftermiddag hade både han 
och hans hund Spetsgårdens Manu några lyckliga 
timmar. Fem primärskall på lika många finnanden 
och hör och häpna, samtliga var tjädertuppar, tror 
nog inte att Gunnar har upplevt detta alltför ofta. 
Givetvis blev det ett 1:a pris, poäng 78. Vi bugar 
och gratulerar.
Övriga prisvalörer blev 4st  andrapristagare och 2st 
tredjepristagare.           Provledare  Tommy Sjöberg
                                                                      
 arvidsjaur 30 sep-1 okt
För provet rådde lite andra förutsättningar än de 
vanliga, då provet begränsades av att klubben endast 
kunde nyttja en mindre del av Reivo reservatet, på 
grund av samernas älgjakt. Det övriga provområden 
som klubben fick förmånen att låna var dock 
precis av samma kvalité som Reivo, beträffande 
fågeltillgången och andra yttre förhållanden, så 
någon orättvisa var därmed inte skedd. 
Vid de elva starter som företogs, kunde fågeltillgången 
betecknas som mycket god. 
Proven genomfördes i den pågående lövfällnings 
perioden och vädrets makter var inte heller på bästa 
humör. På kvällen och natten mot lördag föll den 
första snön och därefter kom regnet. Ett allmänt 
tipps var redan under fredagskvällen, att under den 

första prov dagen skulle i vart fall inga höga resultat 
uppnås. Men så blev det inte, för där kom nämligen 
det enda första pris som erövrades under de båda 
prov dagarna. Det var Odensala skogens Kasper, 
som svarade för det, efter tre fulla skallarbeten och 
ett förnyat skall, kunde han även kosta på sig två fel 
poäng, men kunde ändå noteras för 81 slutpoäng. 
Och därmed var också resan till årets skallkung 
tävlan klar.
Vid söndags proven där förekom inga förhandstips, 
det var nog en lärdom som vi alla drog av lördags 
proven. Men blött var det, mycket blött och 
temperaturen låg runt noll grader, på eftermiddagen 
då föll regnet åter igen. 

Provledare Thore Öhgren
                                                                        
 arvidsjaur 21-22 oktober
På grund av att mörkret börjar svepa sin slöja 
över markerna redan vid sjutton tiden, skiftades 
hundarna mellan de olika provomgångarna uppe i 
Reivo. 
Vid lördagens förmiddagsprov var det halvklart och 
temperaturen låg på fyra minus grader och vind var 
svag, vid eftermiddagsproven föll dock någon enstaka 
snöflinga. För söndags proven var förhållandet 
tämligen likartat, dock med den skillnaden att en 
eller annan snöflinga föll på morgonen. 
Vid de 16 starter som företogs konstaterades en god 
fågeltillgång, men som alltid var det någon provyta 
som kunde lämnade en del att önska. 
Lantanjarkas Jaana, kunde efter lördags proven 
noteras för 88 poäng, efter utmärkta arbeten 
med fyra tjädertuppar, som även resulterade i två 
förnyade skall och därmed var en ny JCH född. 
Vid söndags proven uppnådde Jaana 79 poäng och 
därmed ytterligare ett 1:a pris. 
Spetsgårdens Manu, hade ingen lätt uppgift i 
sina arbeten med orrfågel, men den uppgiften 
behärskade han på ett föredömligt sätt och erövrade 
ett 1:a pris.
Med dessa två provdagar var den utlysta 
provverksamheten för hösten 2006 slutförd i Nedre 
Norrbotten. Noterbart är att samtliga anmälda 
hundar, oberoende av lokalklubbstillhörighet, har 
kunnat beredas plats vid hösten prov. Dock har 
lokalklubben nödgats flytta två deltagare till ett 
efterföljande prov. Men sämre än så gick det inte.

Thore Öhgren. Provledare
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36  och fax: 0971-125 70 
Org nr: 894701-2806. Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk.  
Hemsida:  http://www.ssf-spetsar.nu
Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com

Vice ordförande 
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Sekreterare 
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36, mobil 010/261 74 12 
e-post  kristerm@privat.utfors.se

Vice sekreterare 
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/20208, e-post: ove.sjostrom@telia.com

Kassör  
Jan Dahlin, Stångtjärnsvägen 157, 791 74  Falun, tel  023-237 19, e-post agneta.janne@glocalnet.net

Ledamot och dataansvarig
Bengt-Olov Norberg, Sörfors 240, 864 92 Matfors, tel. 060-254 44, e-post bengt-olov.norberg@telia.com

Ledamot 
Börje Svensson, Alderkittsvägen 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com

Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, 
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

Avelsrådskommitté
Sammankallande  och täckhundshänvisning finsk spets
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel  0975-510 05, e-post  b.backebjork@telia.com
Ledamot Per-Ove Bergman, Östergrängsjö 168, 820 77 Gnarp, tel. 0652-21034,e-post per-ove.bergman@wtnord.net
Finsk spets, täckhundsanvisning:   
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
Finsk spets, valphänvisning:  
Daniel Byqvist, Vik 9244,  821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com

Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund,  Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954-146 24, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977 – 102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se

Statistik
Niklas Lundberg, Holmenvägen 15, 952 50 Kalix-Nyborg, tel 0923-159 12, e-post  nilu@telia.com

Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post  bengt.per@telia.com

Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se

Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan Ove Sjöström, adress se ovan och Jan Dahlin, adress se ovan
Berit Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele, tel. 0941-107 16, e-post: berith.nordin@ktv.asele.se
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10

Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk. tel: 0971-102 36
Sekreterare:  Krister Mattsson, Adress se ovan, e-post: kristerm@privat.utfors.se
Kassör: Ivar Karkiainen, Timmermansgatan 13, 982 60 Porjus, 0973-10280, e-post: 097310280@telia.com

Norrbottens Kust och Inland
Postgiro: 98 04 77-4
Ordförande:  Anders Morin, Majorsvägen 10,  952 63 Kalix, tel. 0923-13390 e-post 092313390@telia.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-30137, e-post skogskonsult.larsson@spray.se
Kassör: Lena Isacson, Råningsvägen 15, 952 04 Pålänge, tel. 0923-241 96, e-post 512isaksson@telia.com

Nedre Norrbotten
Postgiro : 48 95 27-2
Ordförande: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570, 
e-post: per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn,  tel. 0929-132 64, 070-682 03 31, 
e-post: kavelmyrberget@hotmail.com
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. Tel: 0920-663 18, 070-686 63 18

Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors.  Tel: 0934-10987
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson,  Buberget 43, 922 92 Vindeln. Tel: 0933-310 66

Västerbottens Lappmark
Postgiro :48 56 76-1
Ordförande: Peter Jonsson, Hammarvägen 5, 923 31 Storuman, tel. 0951-776 86, e-post: kj.peter.jonsson@telia.com
Sekreterare: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, 
e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com

Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-40015, e-post 40015@telia.com
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 3264, 880 50 Backe. Tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. Tel: 0660-516 12

Jämtland/Härjedalen 
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com    
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-30346, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-31000, 070-257 13 27

Medelpad
Postgiro: 34 45 53-3
Ordförande: Kjell Pettersson, Järnbruksgatan 1, 840 13 Torpshammar, tel. 0691-207 35, 
e-post spetsgardens@glocalnet.net
Sekreterare: Egon Rongdén, Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge, tel 060-570062, 0705-131433, 
e-post: egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Sture Eriksson, Terassvägen 2, 840 10 Ljungaverk. Tel: 0691-326 17

Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal.  tel. 0651-165 17
Sekreterare: Anders Näslund, Lyckovägen 2, 820 41 Färila, tel. 0651 – 210 06, e-post: anders.naslund@wmdata.se 
Kassör:  Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö,  tel. 0651 – 472 01, e-post: cina.mickelsson@swipnet.se

Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel: 0250-41088, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post:  ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280 – 718 96                     

Sydsverige
Postgiro:  91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, Björsjö, 771 90 Ludvika. tel. 0240 – 30001, 
e-post tomas.salander@skogssallskapet.se
Sekreterare: Carin Simonsson, Smedsvägen 9, 772 40 Grängesberg, tel. 0240 – 22118, 
e-post carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen. Tel: 0240-31112 e-post:styggberget@hotmail.com
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 a, 881 50 SoLLEFTEÅ

Bamsetupp i backen...
Bamsetupp i backen...

å  Troja drog på nytt sök...
å  Troja drog på nytt sök...

Foto: Berith Nordin, Åsele
Foto: Berith Nordin, Åsele

Doris 1,5 årDoris 1,5 år
Ägare: Miriam Sköldebjear & Hans-Olof DahlbomÄgare: Miriam Sköldebjear & Hans-Olof Dahlbom
Foto: Miriam SköldebjearFoto: Miriam Sköldebjear

Kolåsens RimiKolåsens RimiÄgare/fotoÄgare/foto
Stig Axelsson, Sandviken
Stig Axelsson, Sandviken


