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ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 3 2012

Anders Stensson

Så var det då min tur att 
skriva en ledare i Ståndskall.
Anders Stensson är mitt 
namn. Började jobba på min 
brors åkeri när jag var 16 med 
att köra skogstraktor, sen 
har jag fortsatt nästan hela 
mitt liv där med att köra entreprenadmaskiner och 
lastbil, tills ryggen började krångla för något år sen. 
Sista året i mitt yrkesliv jobbade jag som Älgskötare 
på en nystartad Älgfarm utanför Sveg, ett mycket 
intressant jobb där jag fick lite mera inblick i Älgars 
privatliv och hade förmånen att få va med från 
första början när den ena Älgkon skulle föda för 
första gången,dessutom blev det tvillingkalvar.
 Jag fick förtroendet att bli ordf.i SSF J-H på årsmötet 
för ett år sen. Sitter även som suppl. i Riksstyrelsen 
sen två år. Så med andra ord är jag rätt grön på det 
här området, men skojigt ock stimulerande uppdrag 
ock med stöd och råd från ”gamla styrelserävar” ska 
det nog gå det här med. 
Vemdalen är mitt paradis där jag växt upp och 
fortfarande bor och verkar, med min fru Birgitta. 
Barnen som är 6 till antalet är utflugna sen länge och 
utspridda runtom i landet utom två som bor kvar 
i byn. Ingen av barnen är speciellt jaktintresserade 
konstigt nog, undrar vad jag gjort för fel som inte 
lyckats med att få till dom ”fullt ut.” Av dom 11 
barnbarnen i åldrarna 1 till 18 år är det åtminstone 
en som är väldigt intresserad av jakt och i synnerhet 
trädskällarjakt som tur är, dom andra kommer 
säkert efter dom med.
Mitt jaktintresse blommade ut först i lite mognare 
ålder, även om jag följde med min äldre bror på Rip 
ock Harjakt några gånger från 16 årsåldern. Nä det 
blev inte tändning för än jag fick min första hund 
1971,  en blandras karelare och jämte. Den hunden 
fick jag till skänks under en fisketur. Ägaren sa han 
var värdelös på älg och inte ville ha den kvar. Men 
inte trodde jag på det, glad i hågen gick jag hem från 
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 

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

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

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

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

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

Illustratör: Leif Holmqvist

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

Raskompendium:
Medlemmar 150.-
Icke medlemmar 300.-
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Ledare forts...
sjön med hunden i band,nu skulle det minsann jagas 
älg tänkte jag, men inte blev det någon jakthund 
inte, efter något år blev han lite aggressiv mot min 
dotter som då var 2 år ock därför togs bort. Skaffade 
mig en Engelsk Setter senare, nu skulle det jagas ripa 
tänkte jag, men inte heller detta var riktigt i min 
smak, men Settrar hade jag under några år ändå.
Kanske harjakt var min grej funderade jag, sagt o 
gjort, en Scillervalp införskaffades,började jagas in 
och försvann spårlöst i skogen. Testade flera olika 
stövarraser under några år men ingen blev så där 
riktigt bra som jag tänkt mig. Harjakt med en 
halvdålig hund är ganska trist i mitt tycke, så jag la 
om och köpte en Jämthund på 1,5 år i stället på en 
annons. Den hunden blev ganska bra på Älg och nu 
hade jag hittat ”min” jaktform. Sista Jämten blev en 
väldigt duktig Älghund som följde mig under 10 år 
fram till 07.
Nu var min rygg slut och jag hade svårt att gå och 
hunden fick njurfel, så nu var nog min jaktbana 
slut, åtminstone med hund tänkte jag. 
Spinal stenos var diagnosen för ryggen och det 
kunde gå bra att opereras, sagt o gjort, operationen 
lyckades och jag kunde gå igen. 
Min fru Birgitta skulle fylla år i juni 07 och önskade 
sig en skottkärra i present, det fick hon men jag la 
till en hundvalp också. Det var så  Nobsen Nisse-
Karlsson kom till oss, vilken tur att jag får ”låna” 
honom till mina äventyr i skog o mark så mycket jag 
vill. Jo jag får låna kärran också ibland.

Den här formen av jakt med hund, är nog den 
trevligaste jaktformen i mina ögon,synd bara att det 
tog så lång tid innan jag kom ut i skogen med en 
trädskällare.
Ungdomarna är ju vår framtid sägs det, och kan 
man få med sig någon av den yngre generationen 
ut i skogen ock visa hur härligt det kan vara med 
samspelet mellan hund ock förare. Då tror jag att 
den unga människan får en bra start på livet och ser 
sambandet mellan natur och människa på ett annat 
sätt.
Nu har jag fått förmånen sen något år att gå 
som hundförare åt Forshaga akademin, som är 
ett viltvårdsgymnasium bl.a. Under en vecka får 
eleverna åka ut på praktisk jakt med stående och 
skällande fågelhundar här i Jämtland. 
Det är så stimulerande ock roligt att följa med dessa 
fantastiskt trevliga ungdomar under någon dag 
i skogen, med all den vetgirighet och glädje dom 
visar, känner jag mig trygg inför framtiden inom 
jakt ock viltvård. Det tror jag även dom andra 
hundförarna också håller med om.
Nu hoppas jag på att även om det varit en verkligt 
usel vår ock sommar för viltet, kan bli många fina 
jaktdagar framöver med våra trädskällare. 
Slutord:  Håll efter predatorerna så vi räddar några 
fåglar och för allt i världen starta hundarna på 
jaktprov  ock utställning så vi får en bättre ock större 
avelsbas inför framtidens avel. Sen glöm inte att ta 
med ungdomarna till skogen.

 Anders Stensson  
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SSF JH anordnar en familjedag med 
ringträning och annat smått o gott, 

någon gång i sommar/höst.

Vidare info kommer att läggas ut på 
HEMSIDAN JAKT MED 

TRÄSSKÄLLARE/JÄMTLAND 
HÄRJEDALEN 

under rubriken nyheter,så fort datum och 
plats är bestämt.

Hör gärna av er med 
förslag och frågor till: 

SSF JH Anders Stensson ordf. 
Tel. 070-336 50 17

Välkommna!
Anders Stensson

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

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

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

Västerbottens 
Lappmark 

Medlemmar i 
Västerbottens Lappmark 

erbjuds att få information om 
klubben genom e-post. 

Det enda man behöver göra är 
att skicka ett mail till 

sekreteraren med namn och 
att man tillhör SSF Lappmarken.

Thomas Jonsson

Mail:
Thomas.Jonsson@Brinet.nu

Foto: Svante Månsson
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Värva nya medlemmar!
SSF riks har tillsatt en arbetsgrupp för att värva fler medlemmar till SSF.

Arbetsgruppen består av Matti Torvela och Ronney Skoog.

Arbetsgruppen vill att ni som medlem och känner någon som redan har eller har för 
avsikt att köpa en valp också ska bli medlem i SSF.

Dom som värvar flest medlemmar under 2012 erhåller följande priser.
1:a 500 kr
2:a 300 kr
3:a 200 kr

Sänd in personuppgifter, adress och telefonnummer till Riks kassör:
Ivar Karkiainen, 097310280@telia.com och ange att det är du som har värvat personen.

Boktips...

64år med
Finska spetsar
I boken berättar författaren om samtliga Finska 
spetsar han ägt och jagat med under en hel mans-
ålder. Spännande jakter och naturupplevelser varvas
med  vardagshändelser på ett trevligt sätt. 

Boken är även en hyllning till den Finska spetsen 
inte bara som en utmärkt jakthund utan även som 
en trogen och trevlig familjemedlem. 

Kjell Rosberg

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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Västerbottens Lappmark
Vi har  skaffat oss en ny logga och tryckt upp 
svarta t-shirts med loggan i storlekar M, L, XL 
som finns att köpa. 
Priset är 100 kr för dessa och 130 kr om man vill 
ha en tröja med V-formad krage. 
Storlek S, M, L, XL. Porto tillkommer.

Beställ hos Lappmarkens 
kassör eller sekreterare: 

Uppge storlek!
Martin Markusson 
Tel. 073-180 08 32 eller 0941-664 81 
e-post: markusson_martin@hotmail.com

Thomas Jonsson 
Tel. 070-668 05 22, 0953-205 22 
e-post: thomas.jonsson@brinet.nu

SS
F Västerbottens Lappmark

100 kr

130 kr

Tindra
Tindra jagar (ek)orre vid Öjes-
jön en dag i maj. Matte är på sin 
höjd beväpnad med slangbella.
Tindra jagar andra orrar också, 
och tjädrar med för den delen, 
beroende på sällskap.
I väntan på hösten duger det att 
jaga kottar...

Ha en skön höst!
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In Memoriam
Vår vän

Kai Lappalainen
har lämnat oss för alltid.

Vi stannar upp för en stund och skänker en tanke till dina

anhöriga samt påminner oss om livets skörhet.

Tack för alla fina minnen och trevliga stunder vi haft tillsammans 

samtför det arbete du hjälpt oss med i klubben.

Vi är säkra på att i höst jagar du tillsamman med 

Tuff och Siipi i orörda skogarmed många tjäderkullar.

Tack Kai!
SSF Ångermanland, gm. Ulf Jonsson 

 
   9



Stockholm juli 2012

Varför dömer
domare så olika?
Av Hans Rosenberg, 
utbildad exteriördomare 1984 

Hur kan det komma sig att din hund ena dagen 
får Excellent och BIR och nästa dag slutar på Very 
good eller kanske till och med ännu lägre? Många 
utställare ställer denna fråga och svaren är lika 
många som frågorna. Ett snabbt och enkelt svar är 
kanske att vi alla är levande individer, både domare, 
utställare och hundar. Levande individer med olika 
erfarenheter, kunskaper, uppfattningar, värderingar 
och sinnesstämningar. Likaså att vi dömer just nu 
och inte sedan! 
Internationell sport
Hundsporten och framför allt utställningar har ett 
stort internationellt intresse. Det sträcker sig runt 
hela vår jord från Sydamerika i väst till Japan i öst. 
Tusentals människor med vitt skilda kulturer och 
bakgrunder reser världen runt och dömer hundar. 
En viktigt gemensam nämnare har alla dessa 
domare, kanske också den enda, ett intresse för 
hund! 
Domarens utbildning
Oavsett från vilken del i världen som domaren 
kommer finns det en mängd omständigheter som 
spelar en viktig roll för den slutliga prissättningen 
av din hund. Bakgrund och erfarenheter? Vilken 
grund- och vidareutbildning har man genomgått? 
Deltagande på domarkonferenser och egna studier? 
Vilka referensramar har man byggt upp, både 
nationellt och internationellt? Hur kontinuerligt 
dömer man en ras eller flera på inofficiella som 
officiella utställningar? Vilken förmåga har man att 
kunna se, känna, jämföra och värdera? Liksom att 
kunna motivera sig, fatta beslut, både enkla och 
svåra?
Rasstandarden
Till domarens hjälp finns rasstandarden. En 
beskrivning på idealhunden som i princip inte 
existerar. Vår moderorganisation FCI (Fédération 
Cynologique Internationale) erkänner de raser som 
vi bedömer. Dessutom finns ett antal inhemska 
erkända raser i såväl Sverige som andra länder.  
Standarden skrivs av respektive ras hemland. 
Därefter översätts den inte enbart på de större 

internationella språken utan även på respektive lands 
språk. Det kan innebära att både ord och värdefulla 
nyanser faller bort vid dessa översättningar. Det 
finns otroligt detaljerade rasstandarder på flera 
sidor som exempelvis för mastino napoletano. Det 
finns också motsatsen, såsom för golden retriever. 
Den första kräver både måttband och matematiska 
formler. Den andra lämnar mycket öppet för egna 
tolkningar. Eller hur skulle du tolka meningar som 
”halsens omfång ska på dess mitt vara lika mycket 
som 8/10 av mankhöjden”? Liksom att en hals på 
annan ras ska vara placerad så att den med ”lätthet 
kan följa ett spår”? Likaså ord som måttligt, lagom, 
medelstor och av god längd?
Om jag i båda fallen skulle dela ut dessa två 
standarder till en grupp domare och utställare, vet 
jag att jag skulle få nästan lika många svar som 
deltagare på vad var och en värderar högst vid sin 
bedömning. Några ser typ och helhet främst medans 
andra skulle se till huvud och uttryck. Det finns de 
som skulle ha valt anatomi och rörelser istället före 
funktionell pälskvalitet liksom temperament före 
en komplett tandrad eller rätt storlek. Vem har den 
rätta prioriteringen? En hund består av både fel och 
förtjänster och de ska alltid vägas mot varandra 
om det inte tydligt anges i standarden som fel eller 
diskvalificerande. Men inte ens de diskvalificerande 
felen skulle vi tolka lika!
Prissättning
Alla hundar har fel! Men det är inte så enkelt som 
några tror att ett fel påverkar graderingen från 
Excellent/CK till enbart Excellent. Vid två fel, från 
Excellent till Very good och skulle hunden ha fyra 
fel eller fler skulle priset bli Sufficient eller till och 
med Disqualified. Nej, det är summan av hundens 
förtjänster som sätter det slutliga priset, oavsett om 
jag som domare hittade ett eller flera fel! Återigen 
är det utrymme för domarens personliga tolkning. 
Handen på hjärtat – har du jämfört din hund mot 
gällande standard? Kan du se objektivt på din hund? 
Är det verkligen så att alla hundar som ställs ut är av 
championkvalitet? För det är ju ändå det priset som 
majoriteten av utställare förväntar sig att de ska få? 
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
Dessutom finns numera SRD att ta hänsyn till 
vid bedömningen. Det innebär att; hundar ska 
kunna andas obesvärat, hundar ska kunna uppvisa 
ögon fri från irritation, hundar ska ha frisk hud 
liksom friska tänder, inga hundar ska varken vara 
överviktiga eller för magra för sin ras, pälsen får inte 
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vara så omfångsrik att den besvärar hunden liksom 
att alla hundar ska kunna röra sig rastypiskt utan 
synbar ansträngning. Dessutom ska alla hundar ha 
mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. 
Väldigt viktiga punkter men som ger utrymmet för 
domarens egna tolkningar.
Bedömningen i ringen
Arrangören på utställningen räknar med att 
domaren dömer ca 20-25 hundar i timmen. Det 
blir max tre minuter/hund. Det kan tyckas lite men 
med domarens rutin, utmärkta ringsekreterare och 
duktiga utställare fungerar det oftast utan problem. 
Under dessa tre minuter ska jag som domare bedöma 
hundarna enskilt med kritik och i konkurrens med 
övriga deltagare i klass och ras. Som publik har du 
mer tid att bedöma samma hund, därför att du 
kanske ser den vid andra tidpunkter, utanför ringen 
och under tiden som hunden befinner sig i ringen 
med sina konkurrenter.
Domarkonferenser
För att vi domare både ska förkovra oss på raserna 
och på sikt ska få en enhetligare bedömning 
arrangerar de flesta ras- och specialklubbar 
återkommande domarkonferenser, med blandat 
resultat. Bäst genomslagskraft beror oftast på hur 
rasen presenteras både i teori och i praktik liksom 
genom klubbarnas raskompendier. Likaså vilka 
hundar som klubben har valt att symbolisera 
idealhunden. Här har klubbarna ett stort ansvar 
som kan påverka domarna. 
Hundens del i bedömningen
Hundens dagsform spelar ytterligare en stor roll för 
bedömningen. Exempelvis kan hunden påverkas 
beroende på plats och omgivning. Tidpunkten i 
hundens liv, konkurrenternas beteende och förarens 
nervositet. En jobbig bilresa till en utställning 
kan resultera i trötta rörelser, brist på utstrålning 
och dålig hållning. En tik i löpperiod är kanske 
inte lika ”på” som en hane som känner vittringen 
av densamma! En päls som för länge sedan varit 
i sin blomning är inte detsamma som en som 
är på G! Höjden på hundar förändras inte bara 
pågrund av ovana och underlag utan också hundens 
sinnesstämning vid tidpunkten. 
Men hur kan samma hund få olika pris av 
samma domare? 
Anledningarna är naturligtvis desamma som 
jag redan nämnt men jag kan ge ett konkret 
exempel. Det var en hund av en något udda ras 

som jag dömde i juniorklass. Han var naturligtvis 
under utveckling men jag bedömde honom att ha 
utmärkta förutsättningar. Det resulterade i både 
Cert och BIR. Samma hund ställdes ut senare för 
mig med resultat 2:a! (enligt det tidigare systemet). 
Det berodde på att han såg än mer omogen ut än vid 
vårt första möte tre år tidigare. Likaså har hundar 
som jag tidigare premierat högt kommit tillbaka i 
dålig kondition. Det har resulterat i lägre pris och 
sura utställarminer. 
Finns det ingen som dömer fel?
Vi domare dömer utifrån våra kunskaper och 
naturligtvis kan dessa vara högst skiftande. 
Samtidigt är det viktigt att arrangören tar sitt ansvar 
och bjuder in rätt domare på rätt ras! Jag tycker t 
ex det är högst oärligt att låta allrounders från 
”landet långt bort” döma våra inhemska nordiska 
raser, då de knappt finns utanför Nordens gränser. 
Likaså att man verkligen frågar samma domare vilka 
rasgrupper som han föredrar. Detta med hänsyn 
till att domaren då kan välja de raser som han bäst 
behärskar. 
Samma pris men olika värde
Jag hävdar att vi tar både vinst och förlust på olika 
sätt beroende på vem som dömer. Respekten för 
domaren och hans kunskaper liksom engagemang 
och uppförande kan vara nog så betydande för hur 
utställare värderar en domares bedömning. 
Slutligen
Finns det någon som har facit på denna fråga? 
Varför dömer vi så olika? Vem dömer rätt och 
vem dömer fel? Som jag skrev i inledningen är vi 
inte mer än människor med olika erfarenheter, 
bakgrunder och värderingar. Det är precis som livet 
utanför utställningsringen. Konsten är den att vi alla 
måste respektera varandra om det så är inom politik, 
religion eller i den närmaste familjen. Bedömningen 
är domarens subjektiva uppfattning av din hund. 
Till den dagen vi får ett nytt bedömningssystem 
får vi göra så gott vi kan och det är jag övertygad 
om att många av världens domare redan gör. Får 
du någon gång en möjlighet att själva döma, ta den 
– förståelsen för domarens beslut brukar bli mer 
tydliga då!
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Bästa valpen Milla.

BIS 2 Kaksi och BIS 1 Pötobäckens Vigge.

Den 4 augusti gick den traditionella
hundutställningen i Malung av stapeln.

I år var det 28 hundar, varav 15 
Norrbottenspetsar och 13 Finsk 
Spetsar som kämpade om den äro-
fyllda Best In Show-titeln. Dagen 
bjöd på många hundskall och även 
några solstrålar tittade fram mot 
slutet av dagen.

Sedan några år tillbaka ägde årets utställning rum på 
Malungs Kennelklubbs anläggning vid Buan.
Domaren dagen till ära var Britt Marie Nordkvist 
från Ekshärad och i sekreterartältet satt Rita Ohlson 
och Ulla Andersson.
Första klassen att äntra ringen var valpklassen, som 
togs hem av BG Milla, ägare Tommy Lannemar, 
Djura.

När det sedan var dags för den stora finalen stod det 
mellan Pötobäckens Vigge, ägare Per-Olof Eriksson, 
och Kaksi, ägare Hans-Inge Dahlén.
Tillslut stod det klart att det fick bli Norbottenspetsen 
Vigge som åkte hem med pokalen. 

När utställningen var avslutad höll Kjell Welam, 
som även var arrangör för dagens utställning, i den 
andra fortbildningen för jaktprovsdomare. 

Stort tack till alla medverkande för en trevlig 
dag. Hoppas vi ses 2013!

Vid pennan & kameran: Kari Welam

Vissa fann även sin stora kärlek under dagen.
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Gå jaktprov!
Har du aldrig startat på ett jaktprov

förr så bjuder vi på startavgiften 
(inom Ångermanland)

Styrelsen SSF Ångermanland
KLUBBMÖTE
Västerbottens 

Lappmark
Söndag 25 november kl. 15.00

Plats: Vilhelmina Folkets Hus
Kom och få din röst hörd och åsikter hörd

Alla medlemmar i Lappmarken
är Välkomna

Styrelsen
SS

F Västerbottens Lappmark

Valberedningen

Riksstyrelsens kassör
Ivar Karkiainen har avsagt sig 

omval  som kassör och ledamot i 
riksstyrelsen vid nästa 

årsmöte 2013. 

Efterlyses ny kassör!
Valberedningen efterlyser förslag på personer inom 

klubben som har intresse och kunskaper som 
kassör. Om du sitter med dessa kunskaper eller har 
vetskap om personer inom klubben som har det så 

lämna kontaktuppgifterna till 
sammankallande:

 Jan Jatko 
tel. 0978-108 23, 076-810 73 63,
e-post: helena.bjornstrom@spray.se

Valberedningen

Ordinarie jaktprov kan vid svåra yttre förhållande 
och ej påverkbara händelser, komma att flyttas vad gäller 

ort och/eller datum. 
Om det då uppstår möjlighet att ta in fler anmälningar, ska detta läggas ut på: 

www.tradskallare.se under ”Nyheter”. 
Detta kan ske med kort varsel. Jaktprovsintresserade medlemmar 

hittar dagsfärsk info om flyttat prov enligt ovan. 
Eller genom att ta kontakt med provledare för 

det prov man är intresserad av.
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Hur får vi fler att starta på
jaktprov och utställningar?

SSF riks har tillsatt en arbetsgrupp för att ta reda på vad som kan
göras för att få fler starter på jaktprov och på utställning. 
Arbetsgruppen består av Matti Torvela och Ronney Skoog.

Vi behöver öka intresset både för jaktprov såväl som utställningar. 
Ökar intresset får vi en bättre avelsbas för båda raserna samtidigt får vi möjlighet att 

träffa ”likasinnade” och diskutera möjligheter för vår jakt i framtiden.

Arbetsgruppen önskar att ni som har förslag på hur vi ska få fler startande både på jaktprov och
på utställningar sänder in ert förslag/idéer till arbetsgruppen.

Maila detta till: matti.torvela@metso.com 

Sänd in era förslag senast den 15 augusti

Jaktprovsdomarutbildning:
Medelpad, Ångermanland och Jämtland-Härjedalen 

går ihop med domarutbildningarna.

Tillsammans hoppas vi få ihop så många intresserade så vi kan hålla utbildning.
Tid och plats bestäms så snart vi har tillräckligt antal intresserade.

Intresserade inom dessa klubbar anmäler sig till:
Bengt-Olof Norberg 060-25444, 0703381802, bengt-olov.norberg@telia.com eller

Roger Hedlund 070-3581213, pauliden@hotmail.com
 

Påminnelse:
Lokalklubbar.

Att tänka på för planering av era årsmöten 2013.
Enligt de nya stadgarna så ska kallelse gå ut senast 21 dagar före mötet, 

och mötet ska hållas före februari månads utgång.

Ståndskall nr 4 kommer ut 15 december
Riksfullmäktige 2013 sker den 6 April, 

anmälan delegater och motioner skall vara SSF:s Riksstyrelse tillhanda sex veckor före det, 
alltså senast den 22 Februari.

Mvh Lennart Jönsson
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Lyckad trädskällardag
i Bredbyn

Intresset var stort när SSF 
Ångermanland den 16 juni anordna-
de en trädskällardag vid Tjärnstugan 
i Bredbyn.

Dagen inleddes med att ordförande Jeanette 
Börjesson hälsade alla välkomna samt en tyst minut 
hölls för att hedra Kai Lappalainen. Därefter fick 
hussar och mattar värdefulla tips inför kommande 
utställningar när Elisabeth Gidlöf körde ringträ-
ning. Klubben bjöd på varmkorv med bröd och 
kaffe innan det var dags för Ulf Jonsson att informe-
ra om vad det innebär att gå jaktprov m.m. Dagen 
avslutades med vinstdragning i lotteriet.

Tack till alla som deltog och
bidrog till denna trevliga dag!

/Johanna Martinell

Ringträning med Elisabeth Gidlöf

Ulf Jonsson informerar om jaktprov

Hundutställning i Arvidsjaur
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning 

för Finsk spets och Norrbottenspets i Arvidsjaur. 

Lördagen den 24 november 2012
Plats: Ridhuset, Arvidsjaur. Vägbeskrivning bifogas med bekräftelse om start.

Domare: Thomas Eriksson
Tid: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00

Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.
Anmälan: Skriftlig senast 16 november till:

Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn
Tel: 0929-132 64, 070-682 03 31

Använd anmälningsblanketten från Ståndskall. 
Blanketten finns även att ladda ner på www.tradskallare.se

Anmälningsavgifter:
Valpklass och veteranklass: 100:-. Övriga klasser: 300:-. 

Anmälningsavgiften betalas på plats. 

Servering! Välkomna till Arvidsjaur
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Redaktören 
har ordet...

Föryngringen inom jägarkåren går på sina håll 
ganska trögt. Inom SSF Lappmarken bedriver vi 
ett projekt som ekonomiskt ska stödja ungdomar 
som studerar till jägare. Att jag skriver studerar 
syftar lite ironiskt på hur dagens Jägarexamen 
är upplagd. Någon välutbildad akademiker har 
spenderat åtskilliga timmar på att utveckla den 
teoretiska biten i utbildningen. Den mer prak-
tiska delen verkar komma lite i andra hand. Det 
hade ur min synvinkel varit önskavärt att spen-
dera mer tid i skogen med praktisk jakt... Men 
som sagt, det är min högst personliga åsikt.

Mina första staplande jägarsteg...
När jag var liten grabb fick jag tjata på min far när 
det vankades skogsäventyr. Redan i förskoleåldern 
tyckte jag att mina ben var nog långa för att följa 
med till avskilda platser för bl.a. fiske. Min far bru-
kade säga: -Gnäller du så är det sista gången du föl-
jer med. Jag gnällde aldrig... Långt innan jag nådde 
tonåren blev jag försedd med en hagelbössa som 
min morfar ägt. En Husqvarna kaliber 16, enskot-
tare med en pipa på närmare en meter. Vapnet var 
nästan längre än mig själv och de första åren fick 
jag slita hårt på mina jaktturer. Pappa gav mig en 
jaktradio så att jag kunde nå honom om det hände 
något, det skapade ju dessutom utrymme för riktiga 

långturer enligt min mening. Dåtidens jaktradio-
apparater hade en räckvidd som knappt överskred 
en stark mansröst. Jag blev naturligtvis en dag för 
övermodig och gick ordentligt vilse i min iver att 
förfölja en tjäderkull. Jag startade min heloranga 
radio och började så smått att kalla på pappa utan 
respons. När jag sent omsider förstod att jag fick 
lösa detta på egen hand började paniken att smyga 
sig på. Att man kunde använda kompass var i de 
här unga åren inget jag lärt mig. Efter ett bra tag av 
planlöst vandrande satte jag mig ner på en stubbe 
och begrundade livet, tänkte på att jag kanske skulle 
sitta stilla och vänta på pappa? Någon gång borde 
han väl sakna mig. Lugnet började återkomma med 
den vetskapen och med lite nya fräscha tankar fann 
jag en glänta i skogen som jag kände igen. När rå-
gången till vårt eget skifte uppenbarade sig så tog jag 
det säkra före det osäkra och följde den hemåt. När 
jag kom hem berättade jag aldrig dettta för mina 
föräldrar eftersom det kunde innebära restriktioner 
i mina jaktturer. De undrade bara varför jag varit 
borta så länge, de hade börjat bli oroliga.

Jag har blivit med valp igen!
Hade tänkt behålla en valp från min egen tik i 
hennes sista kull, men vår herre hade en annan 
plan. När min tik valpade kom det ut fyra pisse-
nissar (hanar) och ingen tik. Eftersom tik är det 
enda tänkbara alternativet i mitt hundstall fick det 
bli plan B. Fick helt sonika ta av mig mössan och 
ringa Häggingåsens uppfödare i Bollnäs, han hade 
valpar på gång. Vid sex veckors ålder åkte jag ner 
till Daniel Bykvist och valde ut en blivande dubbel-
champion som numera heter Kiwa. Daniel blev ju 
årets uppfödare 2011 så dubbelchampionatet borde 
bli enkelt med hans renommé. :-) 

Göran Hellström  & Häggingåsens Kiwa

Häggingåsens Kiwa, 6 veckor
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Träna din hund!
Vill ge alla nybörjare ett hett tips som kommer 
från en känd älghundsuppfödare i mitt kvarter: 
"Hundgården skapar inga jakthundar!"
Vill man få till en bra jakthund får man spendera 
väldigt mycket tid i skogen, det finns inga genvägar. 
Hunden bör tränas regelbundet med sikte på den 
25:e augusti, träning, kost m.m. är av yttersta vikt 
om hunden ska kunna prestera sitt maximala. En 
överviktig och otränad hund gör sig sällan rättvisa i 
skogen. Man brukar helt enkelt få den hunden som 
man förtjänar.

Fågelföryngring 2012
Blandad kompott i dagsläget. På vissa håll lämnar 
man rapporter om totalkrasch, på andra ställen 
oförändrat från fjolåret. Länsstyrelsen bedriver få-
gelinventering med stående fågelhundar i början av 
augusti, både i skog och på fjäll. De ställer stora krav 
på hundarna som deltar och inventeringen brukar 
ge en rättvis bild över hur kullarna och övriga fågel-
stammen ser ut. Men egen bild av föryngringen är 
med förhöstprovens resultat i bagaget att det är helt 
ok på sina håll. Det finns kullar men de är små. 
Det har ibland poppat upp fågel under brinnande 
jaktsäsong och med det i åtanke hoppas jag att 
senhöstens tallskogar ska fyllas med nedflyttande 
fjällfågel...

Redaktör Göran Hellström

Häggingåsens Kiwa, 4 månader

Redaktören 
har ordet...

Vi kommer att försöka skaka liv i predatorjakten 
från och med i år igen, förhoppningsvis så kom-
mer intresset att bli högt så att det blir intressant 
och spännande.
Resultat kommer att redovisas löpande under täv-
lingens gång på nedanstående adress:
http://www.ssf.skucku.se/rovdjur/predatorjakten.
htm
Poäng tilldelas varje skjutet/fångat vilt efter nedan-
stående skala

Räv ......................... 70p    
Mård ...................... 70p
Grävling ................. 50p
Mink ...................... 50p
Kråka,Skata .............. 5p
Vitfågel .................... 5p
Nötskrika,Kaja ......... 5p

Skicka uppgifter om skjutet vilt till:
Kela Sifvertsson. Skucku 226. 84040 Svenstavik
kela@skucku.se. Tel: 0687-51048, 070-2853017

Bilder på diverse fångat/skjutet vilt under jakten 
ger ett plus i kanten. Pris till vinnaren kommer att 
delas ut på årsmötet 2013 Även kommer det att 
lottas ut pris bland deltagarna.

Styrelsen SSF Jämtland/Härjedalen
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Avelsrapport för Finskspets 2011

Registreringsstatistik
Det har under år 2011 fötts 49 kullar i Sverige som renderat totalt 207 valpar. Av dessa valpar 
är 81 tikar och 126 hanar. Hur det sett ut tidigare år går att följa enligt sammanställd statistik 
nedan:

 2000 2001 2002 2003 2004 2005   2006   2007   2008   2009_ 2010 2011
Reg. valpar  319 285 226 303 366     363     295     235     335     255     266     207
Tik valpar      173 129 112    142     186     186     152     119     161     123     140 81
Han valpar     146 156 114 161     180     177  143     116     174     132     126 126

Avelsstrukturer
Inavelsgrad för rasen
Den genomsnittliga inavelsgraden över 5 generationer för rasen blev 2011 = 0,9 %.  Tittar vi 
på tidigare års genomsnittliga inavelsgrader över 5 generationer så visar det att vi har haft en 
mycket positiv utveckling (se diagram nedan). 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inavelsgrad   1,7 1,5 2,3 1,5 1,2  1,2  0,9 0,9  1,1  0,8   1,0 0,9

Effektiv populationsstorlek
Den effektiva populationsstorleken för finskspets blev 2011 = 278 individer. Den effektiva 
populationsstorleken är den teoretiska bilden av hur stor den genetiska bredden eller 
avelsbasen är för en ras. Man skulle även kunna säga att vi idag parar som om rasen bestod 
av 278 individer. 

Djur använda i aveln
Här nedan redovisas antal kullar, tikar och hanar som gått i avel, samt något som jag valt 
kalla för ”gapet”. Det så kallade gapet vill visa hur många tikar procentuellt som parats 
med samma hanar. Det är inte helt rättvisande men ger ändå en mer kompletterande bild av 
matadorläget i rasen. 

              2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009_ 2010  2011
Kullar      84      70       64      79      92      84      69      65      80      61       60    49 
Tikar       82      69       63      78      91      81      69      63      79      59       59     48     
Hanar      52      43       43      46      64      52      50      47      57      46       49     39
Gap (%) 37      38       32      41      30      36      28      25      28      22       17     19
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Kullstorlek
Statistik över kullstorlekarna för finskspets ser kort ut enligt följande:

   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
Kullstorlek    3,8     3,7     3,6     3,7     3,9       4        4        4       3,9     3,6     4,3     4,0
(i genomsnitt)

Tittar man på kullstorlekarna sedan 1990 och framåt så har vi aldrig haft så hög genomsnittlig 
kullstorlek inom rasen. Detta kan tyda på en ökad vitalitet i rasen ur ett genetiskt perspektiv. 
Det vi ser är att kullstorleken börjat öka från cirka 2004. Från 2004 och framåt har både de 
extremt höga inavelsparningarna (över 6.25 %) och de mellan 2 – 6,25 % minskat kraftigt. 
Det är ett känt faktum att höga inavelsgrader trycker ner kullstorlekarna och ökar frekvensen 
av genetiska defekter (sjukdomar). 

Täckhundslistan
Antalet tillgängliga hanar på täckhundslistan är för närvarande drygt 60 stycken. Antalet hanar 
och spridningen linjemässigt, är mycket bra. En stor orsak är säkert att den goda fågeltillgången 
gjort att fler provat sina hundar på jaktprov. Det är viktigt att ha rätt avelsstrategier när det 
gäller hanhundsanvändningen. Ingen hane ska finnas på täckhundslistan för att i första hand 
få en hel massa avkommor. Det viktiga är hur de används i aveln. Det vill säga att de används 
i rätt kombinationer och med ”lagom” antal avkommor. Det kan handla om att tillföra eller 
förstärka viktiga pusselbitar, ur ett genetiskt-, jaktligt- eller exteriörtperspektiv. Samtidigt 
som man vill förhindra förtätning och spridning av sjukdomsanlag och icke önskvärda 
jaktliga och exteriöra egenskaper.

Antal rekommendationer
Antalet rekommendationer från förra årsmötet till detta är 59 stycken (se bilaga). Av dessa 
nekades 1 stycken rekommendation på grund av att sjukdomsriskerna var för stora. Till 
detta kommer ett antal förfrågningar som på grund av olika anledningar ej kommer in som 
rekommendationer. Det är också viktigt att hanhundsägarna trots att deras hundar fått flera 
rekommendationer inte parar för intensivt utan är försiktiga och väljer ”rätt” tikar. Vi skulle 
gärna se att man har kontakt med oss innan parningen blir av och skannar av sjukdomsbilder 
och avelsläget. Bara för att en parning är rekommenderad så behöver den inte vara optimal. 
Detta så att man själv är lite insatt i vad man håller på med.

Flytt av jaktprov i Noppikoski inom Mellansverige
P g a älgjakt upplåtes inte markerna på tidigare angivna datum. 

 

Nytt datum: Noppikoski 3 – 4 november 
Anmälan och upplysningar: 

Börje Svensson, Alderkittvägen 32, 792 90 Sollerön.  
Tel. 0250-222 80.
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Sjukdomsbilder

Knäledsstatistik
Här nedan redovisas undersöknings frekvensen i procent för rasen. Snitt åldern för 
undersökning är för närvarande 14 månader. Detta är troligtvis en av förklaringarna till att 
siffrorna för 2010 än så länge är något för låga gentemot tidigare år.

         År 2000 2001 2002 2003 2004   2005  2006 2007  2008 2009  2010   
Frekvens % 21 % 23 % 21 % 29 % 24 % 26 % 24 % 29 % 25 % 25 % 17 %

Vad gäller sjukdomsbilden för rasen i stort kan man säga att vi under 2011 har fått 2 nya 
knäledsfall inrapporterade. Ett stort problem för rasen och aveln är att framförallt medel och 
högrisklinjer inte blir undersökta i den utsträckning som vore önskvärd. Detta gör att det 
blir svårare att göra korrekta bedömningar för uppfödare och avelsråd. Ofta kan bristande 
undersökningsunderlag avseende syskon, avkommor och släktled bakåt vara orsaken till 
”plötsligt” uppdykande knäledsfall. Önskvärt vore också att vi generellt inom rasen kommit 
upp mot cirka 50 % i undersökningsfrekvens. Tittar man på sjukdomsfrekvensen i procent 
för knäledsfel kopplat till undersökta hundar och registreringsår så ser det ut enligt följande:

             År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Sjuka i %  9 %  9 %    2 %   3,4 %  7,9 % 5,3 %  5,6 % 4,3 %  5,9 % 1,5% 2,2%

Epilepsi 
Vad gäller epilepsi läget så har vi under året fått inrapporterat 2 skriftliga fall av epilepsi. 
Ägarna till dessa inrapporterade fall ska ha ett stort tack för att de informerat oss. Till stora 
delar tror vi oss ha en bra bild över riskindivider och linjer. Även om det börjar se bra ut 
så måste vi fortsätta att vara kritiska i vår avel. Vi måste undvika förtätning av risklinjer/-
individer, hålla låga inavelsgrader samt undvika matadoravel. Man ser att linjerna bakom de 
sjuka individerna i de flesta fall innehåller förtätade stamtavlor med högrisk hundar/linjer 
oftast från både mor och far sidan. I något fall kan riskerna ha varit svårare att bedöma då 
informationen om sjuka individer har rapporterats in flera år efter att de fått sina första anfall. 
Detta i sin tur har fått till följd att närbesläktade individer hunnit komma i avel, i vissa fall 
i för stor utsträckning, och kanske i fel kombinationer. Det är ett fenomen som verkar gälla 
både Finsk och Svensk avel. Vi har också skannat rasen på lågrisklinjer som kan passa till 
ep-forskningen i Finlad och där har enligt uppgift 8 stycken varit positiva att lämna blod. Att 
det inte är fler beror på flera saker. Dels ska de vara relativt ålderstigana, ej hundgårdshundar 
och ha ägare som går att spåra. 
Ögon och HD  
När det gäller ögon och HD I rasen så är undersökningsstatistiken på tok för dålig. Det finns 
ett antal fall inom vardera kategorin men känslan är att vi har låga frekvenser. Vi tar hänsyn 
till de fall vi känner till i avelsrådgivningen. Här finns det bra info i Finland som vi också 
följer upp och bevakar då importerna kan påverka hälsoläget åt endera håll. 

Från avelsråden för finskspets.     
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Piellovares Nemo 
(e. Ukkos Jussi u. Latanjarkas Ina)
Foto: Markus Fougstedt

Hundutställning i Vemdalen
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till

utställning för Finsk spets och Norrbottenspets

Lördagen den 10 november
Lövåsgården Vemdalen

 Domare: Staffan Forslund
Anmälan och upplysningar:

Skriftlig anmälan senast fredag den 26 oktober till: 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal. 0640-32157, 070-657 67 38,

jonssonsel@telia.com
Anmälningsavgiften sätts in på SSF J/H:s  pg. 13 70 11-3 

Valpklass 4-9 mån. samt Championklass gratis. Övriga klasser 250:-
OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på utställningsdagen. 

Använd anmälningsblankett från Ståndskall eller hemsida www. tradskallare.se 
PM med info skickas ut veckan före utställningen

Kontrollera i god tid att era hundar är vaccinerade.
Servering samt lotteri med fina priser. Två dagars fågeljakt inkl. boende

 med självhushåll på Holmen Skogs marker lottas ut på startnumret
Välkomna!
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Information om täckhundslista
Grundkrav och ramar
Grundkraven för att komma in på täckhundslistan finns att läsa i sin helhet i ”Rutiner för 
avelsrekomendationer för finskspets” på vår hemsida www.standskall.se. Att en hane 
finns med på en så kallad täckhundslista garanterar ingenting annat än att de uppfyller ett 
antal grundkrav uppsatta av SSF. Dessa grundkrav eller ramar är inledningsvis relativt vida. 
Detta för att vi inte ska få en för liten avelsbas eller genbank att jobba med. En täckhundslista 
omarbetas kontinuerligt och kan aldrig sägas vara klar. Men utifrån aktuell lista kommer 
vi till själva kärnan i avelsarbetet, nämligen hur hanarna används. För våran ras handlar 
det om att få hanarna i ”rätt” kombinationer och med ”lagom” antal avkommor. 
Detta avelsarbete bygger vi på tillgänglig information om jakt, exteriör, sjukdomsbild och 
populationsgenetik. 

Vida ramar och risker
Man ska ha klart för sig att i alla kombinationer finns det risker, oavsett om parningen är 
rekommenderad eller inte. Om riskerna sen är låga eller höga vad gäller exempelvis epilepsi, 
tandbortfall, knäledsproblem är en annan fråga. Att grundkraven är vida kan belysas av 
nedanstående exempel:

•  Epilepsitalen för hanarna på listan varierar mellan allt ifrån 0,4 – 1,79. 
 Bra att känna till är att tal under 0,8 räknas som bra.

• Till Ep- talen ska hänsyn tas till vad blodslinjerna tillför i form av 
 högriskindivider/linjer 5 generationer bakåt. Något som många av ep-fallen 
 utan tvekan visar att man ”slarvat” med.

• På listan finns allt ifrån låg- till högriskindivider vad gäller knäledsproblematiken.  
 Det vill säga, mer eller mindre förtätade stamtavlor med knäledsrisker. Ofta finns 
 det syskon med konstaterade knäledsfel, i flera led, att ta hänsyn till.

• På lista finns hanar med olika stort tandbortfall, både hos individen och längre 
 tillbaka i stamtavlorna.

Slutord
Till detta ska läggas ett minst lika viktigt, om inte viktigare, jaktligt och exteriört perspektiv. 
Hur och vilken ordning de ska prioriteras bestäms bäst genom en slags helhetsbild över 
individen som ska gå i avel. Här spelar de enskilda egenskaper stor roll, vi tittar inte på om 
hanen eller tiken har en massa titlar eller inte. Man kan säga att bara för att en hane finns 
med på täckhundslistan, så passar den inte till alla tikar och tvärt om. Detta bygger 
bland annat på de ovan angivna olika orsakerna. 

Avelsråden för finskspets
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Utställningar
SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR SKK / 2011-11-29
     
Tillfälle Ort Typ Arrangör Dag Noteringar
20121110-007 VEMDALEN nat SSF/ Jämtland LÖR 
20121124-003 ARVIDSJAUR nat SSF/ Norrbotten LÖR ändr fr 17/11
20121201-001 GUDMUNDSBYN nat SSF/ Västernorrland LÖR 

Registreringsnr/Hund Registreringsnr/Hund
1. S24411/2008 Mosku “NY” 29. S32735/2003 Leipipirs Nippe
2. S47106/2002 Akroyd´s Nike 30. S31442/2006 Nappe 
3. S57410/2002 Barjas Pejjo 31. S49456/2000 Nipsippans Sacko
4. S24992/2001 Barru 32. S15826/2003 Råsjöskogens Kefir
5. S59989/2003 Börknäs Kirro 33. S48183/2003 Råsjöskogens Sakko
6. S42302/2000 Domarboskogens Boss 34. S48949/2005 Predator´s Villi
7. S21527/2001 Domarboskogens Cacke 35. S21766/2002 Spetsgårdens Kari
8. S34510/2002 Domarboskogens Dacke 36. S43840/2003 Spetsgårdens Manu
9. S21640/2004 Domarboskogens Tiger 37. S29351/2004 Spetsgårdens Riiki
10. S32794/2008 Fort Hjort Jeppe 38. S29352/2004 Spetsgårdens Riiku
11. S57065/2006 Fort Hjort Trix 39. S29353/2004 Spetsgårdens Riipu
12. S65418/2008 Linadalens Osku “NY” 40. S20307/2005 Sörlidbäckens Vikke
13. S59097/2007 Viterlidens Kinto “NY” 41. S20029/2006 Sörlidbäckens Curry
14. S42781/2009 Häggingåsens Thai 42. S27408/2006 Tallens Sigge
15. S22535/2008 Häggingåsens Ymer 43. SE21754/2010 Kaitumdalens Rippe
16. S37324/2004 Japptjärns Ricko 44. S28175/2004 Tapperdalen Patu
17. S24490/2003 Jeppe 45. S26326/2006 Utterdalens Pajjo
18. S34999/2008 Kiepin Kaira 46. S36826/2001 Viterlidens Akko
19. S32151/2006 Kero 47. S57573/2004 Vackeråsens Rikko
20. S64568/2006 Knihtin Rokka 48. S57572/2004 Vackeråsens Molle
21. S28804/2006 Kolgårdens Repo 49. S38288/2003 Vassåsens Acko
22. S23669/2007 Kolgårdens Råssko 50. S53137/2005 Våtsjöbergets Alfons
23. S18062/2002 Latanjarkas Jekko 51. S43928/2000 Zappo
24. S42599/2008 Grönbäckarns Sisu 52. S39970/2007 Åbackens Face Of Fear
25. S29850/2003 Latatnjarkas Frippe 53. S34731/2009 Kaitumdalens Fox 
26. S22665/2005 Latanjarkas Lee 54. S35902/2009 Maximus
27. S36617/2008 Kiepin Kaamos 55. S22533/2008 Häggingåsens Izor
28. S22273/2001 Leipipirs Nikku 56. S22534/2008 Häggingåsens Dexter

57. S24669/2008 Tallens Ludde

Täckhundslistan Finsk spets
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Information från 
avelsråden finskspets.
Kontaktuppgifter
En ny parningssäsong börjar närma sig och 
det kan vara bra med lite info runt SSF:s 
avelsrådgivning. Till oss kan man vända 
sig om man har funderingar eller frågor 
runt potentiella parningskombinationer, 
vill ha avelsrekomendationer eller annan 
information om sina egna hundar/linjer. I 
detta nummer finns också en separat info 
rörande täckhundslistan samt avelsrapporten 
för 2011. Det blir lite kaka på kaka men det 
får vi och ni ta. Här nedan följer kontaktinfo 
om var ni kan vända er, observera att vi har 
bägge nya e-mail adresser sen en tid tillbaka:

Johan Lehmivaara  
Kyrkogatan 3 
98010 Vittangi
tel: 0981-10044
e-mail: johan.lehmivaara@gmail.com

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

OBS! det är ingen ständigt bemannad 
telefonväxel ni ringer, man kanske får prova 
några gånger och företrädelsevis kvällstid, 
och börja i tid, så brukar det lösa sig.

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

Kraven på tiken är följande:
• Godkänt knäledsintyg registrerat hos  
 SKK eller en kopia insänd till oss.

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

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

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

Rekommendationens giltighetstid  
OBS!
Rekommendationen gäller endast för 
aktuellt parningstillfälle, vill man prova 
para igen vid ett senare löp skall ny 
rekommendation göras!

Anledningen till detta är att ny information 
kan göra att tidigare rekommendationer inte 
längre uppfyller avelskraven. Exempelvis 
får vi varje år in ett antal epilepsi och 
knäledsfall som kan komma att påverka 
tidigare avelsrådgivningen runt aktuella 
tikar och hanar. Vi har i avelsrapporterna 
poängterat att ep-fall relativt ofta rapporteras 
in flera år senare än sjukdomsdebuten, vilket 
kan påverka förutsättningarna i avelsarbetet. 
Det finns utan tvekan alltid ett antal hanar 
som ligger farligt nära gränsen för att 
överhuvudtaget få ligga på täckhundslistan. 
Inte sällan är det just dessa som löper störst 
risk att påverkas av ny information.
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Rekommendationer & täckhundar
Det kan vara bra att veta, att för att en parning 
skall räknas som rekommenderad, måste 
hanen som används dels finnas upptagna 
på täckhundslistan och kombinationen 
som sådan vara godkänd av oss avelsråd. 
Att en hane finns med på täckhundslistan 
är ingen garanti för att den passar just din 
tik. Givetvis går det att få information om 
andra tänkbara hanar som inte finns på 
täckhundslistan av olika anledningar. Den 
typen av förfrågningar och diskussioner har 
ökat, vilket vi tycker är positivt. Det som 
är viktigt i dylika fall, är att man kollar av 
hälsoläget linjerna emellan med oss. Viktigt 
är också att intyg på tänder och knäleder är 
godkända. Vi vill ju alla få duktiga och friska 
jakthundar att avla vidare på.
Avelstrategier
I avelsrådgivningen kan man enkelt 
säga att vi jobbar med fyra delmoment. 
Förutom de självklara jaktliga och 
exteriöra egenskaperna, väger vi också in 
sjukdomsbilder och populationsgenetik. Vi 
tittar inte på om hanen eller tiken har en 
massa titlar i bagaget. Just sjukdomsbilder 
och populationsgenetik är för många relativt 
”nya” områden. Det är också områden som 
kan röra upp känslor hos många, kanske 
för att det kan uppfattas som personlig 
kritik om vi påtalar höga sjukdomsrisker. 
Hur vi jobbar med dessa frågor i aveln har 
jag tidigare försökt belysa och beskriva i 
ståndskall. I stort kan sägas att vi prioriterar 
dessa utifrån hur berörda individernas 
styrkor och svagheter ser ut. Det finns även 
en geografisk aspekt att ta hänsyn till, som 
var de potentiella täckhundarna finns.

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

Avelsråden för finskspets.
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Aktivitetsdag
Mellansverige 2 juni
Efter samtal med Martin Markusson 
om Västerbottens Lappmarks populära 
aktivitetsdagar beslöt vi att göra detsamma 
inom Mellansverige. Dagen bjöd dessvärre 
inte på bra väder, men vi fick ändå en trevlig 
och innehållsrik samvaro med likasinnade. 19 
vuxna, 4 barn och 11 hundar trotsade vädret.  
 
Ordf. Björn Sinders hälsade välkommen och därefter 
gav Kristina ”Kricko” Stenhols, utställningsansvarig 
för Nedansiljans Brukshundsklubb, tips på 
vad man ska tänka på inför utställningar.  
T.ex visa upp hunden så fin som möjligt ”hel och 
ren”. Tänk på att halsband och koppel skall stämma 
överens med hundens färger. Gör i ordning alla 
papper och övrig packning dagen före och åk i god tid 
på utställningsdagen, så att hunden hinner varva ner.  
 

Därefter gick samtliga ut på gräsplanen där Kricko 
delade upp han- och tikhundarna i varsin grupp.  
Först fick hundarna lyftas upp på ett bord 
där mankhöjd mättes och där tänder 
och allmän mentalitet kontrollerades. 
                   
 
Därefter var det dags för ringträning och tips 
om hur man för hunden så bra som möjligt 
så att domaren kan bedöma hunden rättvist.  
 
Frågorna på Tipspromenaden berörde allt ifrån när 
SSF bildades till nya provregler 2012. Flest rätta svar 
hade Max Matslofva. Grattis!
Hundmassage visades av Ann-Louise Back, 
Nobsägare, som har företaget ”Massagekullan, 
Massageterapeuten för dig och din hund”. Många 
bra tips inför och efter en jakttur gavs för att hålla 
hunden i bästa trim och minimera skador.
Korvgrillningen sköttes av Lars ”Storheja” 
Andersson så att allt blev till belåtenhet. 
 

Rättvik 2 juni 
Tommy Lannemar
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Uppdatera Astron!
Under vårens hundträning tappade jag bort en av mina 
hundar i snöstorm. Hunden försvann från Astron efter 
800m och kom aldrig tillbaka. Redan efter 450m 
började det att uppenbara sig ett frågetecken. Det var 
till att åka hem efter snöskotern och långantennen 
och börja leta. Efter någon timmes skoterkörning fick 
jag kontakt och kunde hämta hem en osalig själ till 
hund. Den hade förirrat sig i blåsten och 
hamnat helt i fel riktning. 

Felsökningen av Astron gav ingen indikation 
på att den var trasig. Ett vanligt fel på Astron 
är annars antennfästet som är fastlött direkt 
på kretsskortet. Vill inte rekommendera någon 
att bygga om sin handenhet, men har man goda 
kunskaper i lödning kan man lätt ta bort antennfästet 
från kretskortet och skarva på kabelbitar för att bygga bort 
problemet med antennfästet. När man demonterar antennen ska man 
alltid vara oerhört försiktig när man skruvar tillbaka den.

Vad var då problemet med min Astro?
Uppriktiga sagt så vet jag inte men efter en uppdatering/ominstallation 
så ökade prestandan avsevärt! 
Jag vill verkligen rekommendera alla att med jämna mellanrum uppdatera 
sin Astro. Garmin har gjort det superenkelt för användaren att hitta de 
senaste uppdateringarna. 

Gå in på Garmins hemsida och ladda ner:

Garmin webupdater
Anslut din Astro handenhet med den medföljande USB-kabeln till datorn 
(med nya friska batterier) och vips så sköter programvaran om 
uppdateringen på ett pedagogiskt sätt.
Man ska även uppdatera halsbandet, det gör man enkelt genom att lägga 
halsbandet (påslaget) i direkt anslutning till handenheten. I handenheten 
väljer man "uppdatera hundenhet". Handenheten ska under hela förloppet 
vara ansluten till datorn.
Utförliga instruktioner finns överallt på nätet.

Göran Hellström
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JaktprovNorrbottens Kust och Inland hösten 2012

22-23 september Överkalix
Anmälning: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, Tel 0923-133 90, 070-575 93 90
6-7 oktober Pålkem
Anmälning: Sven-Erik Lindmark, Lövbacken 33, 961 95 Boden, Tel 0921-470305, 070-2669499
3-4 november Överkalix
Anmälning: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61

Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag. Komplett ifylld anmälan skall ske 
på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att hämta hem från SSF:s hemsida 
www.tradskallare.se).
Betalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse om start. Vid för 
många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräftelse är anmälan bindande. 
Startavgift är 300 kr/start.

Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare och provledare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
Biträdande provledare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 3 dagar innan provdag.

För medlemmar i NKI är hundens första start GRATIS.
Övriga rörliga prov kostar 200 kr/start för medlemmar i NKI, icke medlemmar i NKI 300 kr/start som 
betalas in på BG 5588-9927 när provdag faställts.
Eventuell reseersättning till domaren tillkommer och betalas av hundägaren direkt till domaren vid prov-
tillfället.

Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle. Om dugliga 
provmarker saknas kan klubben eventuellt hjälpa till med detta.
Tveka inte att prova din hund på jaktprov!

Klubbmästerskap NKI 2012
I likhet med säsongerna 2010 och 2011 kommer inget uttalat prov att vara klubbmästerskap, utan den 
hund som tar den högsta enskilda poängen under kalenderåret på utlysta eller rörliga jaktprov kommer 
att bli klubbmästare. Vid ev två lika resultat vinner den yngre hunden. Vandringspriset till den som blir 
klubbmästare kommer att delas ut på kommande årsmöte.
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Jaktprov Västerbottens lappmark 2012

Storuman 29-30 september Klubbmästerskap Begränsad provtid
Anmälan:  Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65.
Storsele 20-21 Oktober. Begränsad provtid
Anmälan: Göran Hellström,  Ringvägen 23, 923 32 Storuman  tel. 070-328 05 43. 

För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs vid utebliven deltagare, om inte
giltigt skäl föreligger.
Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
Att tik börjat löpa. 
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: medl. i lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.

Rörliga prov 16 augusti – 31 mars

Anmälan: A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-0358823, akpersson@live.se. 
De som ska gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea

Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller 070-2663068
roger.eriksson@vilhelmina.se 
De som ska gå prov inom Vilhelmina,Storuman,  Sorsele och Malå.

Anmälan senast 3 dagar före rörliga prov. För utlysta prov gäller 14 dagar
Använd blanketten i Ståndskall, eller blanketten på SSF,s hemsida,
www.tradskallare.se, som kan skickas genom e-post. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K eller 
Roger genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan. 
Detta gäller enbart rörliga prov.
Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens postgiro 485676-1 före start, 
150 kr betalas direkt till domaren, Övriga betalar 200 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.
Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga 18,50 kr/mil. 

Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.
Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta
Provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon 
senast dagen före avsedd provdag.  Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående 
per telefon. Domarlista finns på klubbens hemsida på www.tradskallare.se
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INFORMATION OM 
SKALLKUNGSTÄVLINGEN
Som jag tidigare har berättat så blir 
Skallkungstävlingen i Hällefors 28:e 
tom. 30:e september med förlägg-
ning i Sävsjön ca en mil norr om 
Hällefors. Samling på fredag efter-
middag med fotografering och lott-
ning av provrutor 18.00. Middag 
serveras 19.00.
Det är mat och husrum beställt för ca 32 personer. 
Boende är beställt i dubbelrum. Om någon delta-
gare vill ha enkelrum så går det bra att beställa i för-
väg på Bergslagsgården i Sävsjön för ett tillägg på 
150 kronor per natt.  Det går även bra för er som 
vill komma dit på onsdagen eller torsdagen om man 
vill att hunden ska få det lugnt och skönt någon 
dag innan tävlingen. Mat är beställt med middag 
på fredag kväll. Frukost, lunch och middag på lör-
dag och frukost och lunch på söndag. Kostnaden 
för 32 personer blir 40.640 kr. Anmälningsavgiften 
ger 18.000 kr och så har vi lyckats att ”tigga” ihop 
ca.  12.000 kr. Detta gör att de deltagande tävlande 
får betala sin egen kostnad på 1.270 kr, som då är 
mat och husrum för fredag tom. söndag + eventuellt 
boende i enkelrum och/eller längre vistelse i Sävsjön. 
Jag och några andra i SSF Sydsverige kunde snabbt 
konstatera att det var mycket enklare att få priser 
än att få pengar. De som vill ha sin äkta hälft eller 
kompis med sig får anmäla detta till undertecknad, 
så att jag kan boka extra platser.
De som vill komma tidigare kontaktar 
Bergslagsgården. 
Tel.  0591- 180 49 eller 070-568 03 22.

Enklast att nå mig är på e-post: 
styggberget@hotmail.com, tel. 070-311 12 74  
klockan 08.00-09.00 eller efter solens nedgång. Jag 
och några till kommer i slutet av september att hålla 
till på Hällefors jaktskytteklubbs marker och prov-
jaga så att jag/vi kan plocka bort provrutor som är 
sämre än andra. 
PS: Jag brukar inte ha telefonen påslagen när jag är 
i skogen och jagar.

SSF – Sydsverige Göran Eriksson

Boende i dubbelrum

Boende i Sävsjön.

Galnavargsjukan?
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Utställning i Gudmundsbyn, Birsta, Sundsvall
SSF Medelpad inbjuder till utställning för 
Finsk spets och Norrbottenspets i Sundsvall

Lördagen den 1/12 2012.
Plats: Brukshundsklubbens anläggning i Gudmundsbyn, Birsta (3 km från Birsta köpcentrum).

Domare: Staffan Forslund, Storvik
Anmälan senast den 23 november till:

Anita Hästdahl, Parteboda 221, 841 92 Ånge eller: anita.hastdahl@hyrverkab.se  
Information lämnas av Anita tel. 070-6066306 eller  

Lea Torvela tel. 060-40972/073-6214050 eller Mats Persson tel. 070-6947716.
Avgiften sätts in på klubbens bangiro nr: 5881-7263

Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr.

Servering och lotteri! • Välkommen! •SSF Medelpad

Älvsbyutställningen 
19/11  2011
SSF/Nedre Norrbotten
 
Domaren Ulf Ottosson hade att bedöma 35 
hundar,18 finnspetsar och 17 norrbottenspetsar. 
Kanske berodde det ovanligt låga antalet starter 
på att jaktsäsongen fortfarande pågick, fastän det 
var långt in i november, så att många hundägare 
föredrog att jaga i stället för att ställa ut hunden. 

Det blev i alla fall en mycket bra och 
intressant utställning, med flera bra hundar. 
I slutrundan ställdes de vackra tikarna 
norrbottensspetsen Amir, ägare Ylva Johnsson, 
Kristineberg, och finnspetsen Reivos Rana, ägare Jan 
Nilsson & Lena Forsberg, Älvsbyn, mot varandra. 
Amir drog det längsta strået och blev BIS. 
Rana fick nöja sig med andraplatsen, men blev i 
alla fall klubbmästare för SSF/Nedre Norrbotten. 
BIS-valp blev Finnskallets Leo, ägare 
Lena & Gunnar Nilsson, Boden. 
 

BIS Norrbottensspetsen Amir, ägare Ylva Johnsson, 

Resultat redovisas på 

www.ssfnn.se
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Är våra
vargar verkligen 

VARGAR?
Vargfrågan och problematiken 
kring denna hör kanske inte riktigt 
hemma i detta forum, men trots 
detta kommer jag att belysa en del 
kring en mindre omdebatterad sida 
av problemen med vår så kallade 
vargstam. 

När man upprättade det så kallade art- och 
habitatdirektivet, var det fritt fram för varje land att 
skriva in undantag för vissa arter. De undantagna 
arterna blev då med automatik undantagna 
från EU:s bevarandepolitik. De flesta av EU:s 
vargförande länder undantog då bl. a. vargen, för att 
kunna sköta sin egen vargstam efter egen inhemska 
policity utan inblandning utifrån.
Skandalöst nog gjorde inte Sverige detta. Det är av 
den anledningen det går att överklaga olika beslut 
rörande vår förvaltning av vargen ända upp till EU-
domstolen.

Men är vår 
VARGSTAM 

verkligen vargar? 
Är vi riktigt säkra på att de inte är korsningar 
mellan hund och varg? I senaste numret av 
Hundsport skriver den finske professorn Eirik 
Granqvist en intressant artikel under namnet 
”Varglurendrejeriet”. Granqvist är helt övertygad 
om att våra så kallade vargar är tamhundskorsningar. 
Som grund stöder han sig på bilder på vargarnas 
färg och exteriör. Artikeln inleds med följande salva: 
”Redan för några år sedan förundrades jag över så 
kallade vargforskares okunskap, när jag såg bilder i 
tidningen Jägaren av gula byrackor som sövdes och 
förseddes med radiosändarhalsband av vargforskare 
i nordöstra Finland.”

Granqvist fortsätter artikeln bland annat med att 
konstatera att vår nordiska vargstam är en brokig 
skara som består av förutom de gula varianterna, även 
av korsningar mellan laika, husky och varg. Vidare 
kan man läsa att de sovjetiska gränsposteringarn 
använde sig av framavlade varghybrider  - korsningar 
mellan laikor och varg – under övervakningen av 
gränsen mot väst eftersom dessa hybrider var tystare 
än renrasiga spetshundar. Dessa korsningar blev 
överflödiga i och med elektronikens införande.

Han konstaterar vidare att det varit svårt att få fram 
konkreta bevis om detta lurendrejeri. Men nu tycker 
han att bevisen blir allt tydligare genom ryssen 
Vladimir Bologov som började sina vargstudier 
1986 och som enligt egna uppgifter började arbeta 
med både vilda och zoo-vargar 1993, finansierad av 
västeuropeiska naturskyddsmänniskor och det från 
honom förekommit försäljning av både vargar och 
hybrider. Enligt Bologovs egna uppgifter har han 
också släppt lös 57 av sina korsningsprodukter i 
ryska Karelen.

Man kan tycka vad man vill om denna artikel och 
dess bevisföring. Kotroversiella människor finns det 
som bekant väldigt gott om i denna fråga, men vad 
jag förundras över är varför gör man ingen verklig 
kontroll över hur det verkligen förhåller sig. Jag läste 
för ganska länge sedan en forskare som uttalade att 
det vart hart när omöjligt att få fram via DNA om 
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det fanns tamhundsblod i en varg. Jag tyckte det var 
ett mycket märkligt uttalande eftersom våra hundar 
varit med om just en sådan undersökning.

Den leddes av Cornelya Kluetsch på Kungliga 
Tekniska Högskolans institution för genteknik. 
Hennes hypotes var: Förekom det en senare 
inblandning av varg i våra spetshundraser än i 
andra mindre ”varglika” raser. Vi fick utrustning att 
topsa våra hundar och skicka in proverna till henne. 
Undersökning visade att jämthunden hade mest 
varginblandning och om jag inte missminner mig 
norrbottenspetsen minst.

Jag tycker man ska ge henne uppdraget att 
undersöka eventuell tamhundsinblandning i 
vår vargstam. För om det är som Erik Granqvist 
hävdar, så har vi ingen vargstam utan en grupp 
förbjudna tamhundshybrider och då kan rimligen 
inte art-och habitatdirektivet gälla längre eftersom 
omfattar den nordeurpeiska vargstammen och ej 
heller jaktstadgan utan då har vi fått ett helt oönskat 
skadedjur på halsen precis som mårdhunden.

Vi höres!
Staffan Forsslund 

Utställning Östersund 
12/5 2012
Domare Olle B Häggkvist
Östersund visade sig inte från sin bästa sida när 
samarrangemanget mellan SSF J-H och SÄK J-H
hundutställning hölls på Tekniklandområdet.
Kallt och blåsigt var det., åtminstone för mattar 
och hussar, när 31 trädskällare fördelade på 11 
Norrbottenspetsar och 20 Finskspetsar skulle 
göra upp om priserna.

I valpklassen fick Finnskspetsen Knakadalens Tassu 
äg. Fredrik Gunnarsson och Norrbottenspetsen
Bobergagårdens Akilles äg. Tomas Johansson varsitt 
CK

Av Nobsarna lyckades Bratthögens Nike äg Jan 
Kallin bäst med CK CERT BIR BIS 2:a och kull-
brodern Bratthögens Nisse-Karlsson äg. Birgitta 
Stensson CK CERT BIM  

Bästa Finskspets blev:
Vargstrupens Sten
äg. Joachim Lindqvist med CK BIS BIR 
Linadalens Oona 
äg. Roland Lundgren CK CERT BIM  
Hemvikens Leo 
äg. Urban Andersson CK CERT 
Taigans Red Hot Chili Pepper 
äg. Anita Hästdahl CK Reserv Cert 
Spetsbackens Aiva 
äg. Anna Jönsson CK
Taigans Mimmi 
äg. Tycko Simonsson CK
Vardos Tirja äg. Tycko Simonsson CK  

Anders Stensson SSF J-H

BIS vinnaren Vargstrupens Sten och BIS 2:an Bratthögens Nike.
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Utställning Östersund 
2012-05-12 

Bästa resultat
Domare: Olle B. Häggkvist

Hund Ägare Klass 
Bobergagårdens Akilles ...............Tomas Johansson ................................................................ Valp 1,HP
Knakadalens Tassu ......................Fredrik Gunnarsson ........................................................... Valp 1,HP
Odensalaskogens Zacko  .............Dario Poll.............................................................................Jun VG 1
Tjärbäckens Karex ......................Fredrik Ekman .....................................................................Jun VG 2
Bratthögens Nisse-Karlsson ........Birgitta Stensson ............................... Jkl E 1, 1 CK,Cert,BIM NOBS 
Bratthögens Nike .......................Jan Kallin ........................................................... Jkl E 1 CK,Cert,BIR
Brattstans Smilla .........................Bo Thoresson ......................................................................Jkl VG   2
Odensalaskogens Mira ................Susanna & Thorbjörn Bäckström ........................................ Ökl VG 1
Gödalens Redbarkaz ...................Rickard & Sebastian Hamberg .............................................Jun VG 2
Kippis ........................................Lars-Gunnar Vedin ............................................................ Jun E  1,  3
Hemvikens Leo ..........................Urban Andersson ..................................................Jkl E 1, 2 CK, Cert
Vargstrupens Sten .......................Joachim Lindquist ..............................................Ökl E 1 CK,BIR,BIS
Spetsbackens Aiva .......................Anna Jönsson ............................................................... Jun E 1, 4 CK
Zera ...........................................Lennart Öhnegård ............................................................... Ukl VG 1
Linadalens Oona ........................Roland Lundgren .......................................... Jkl E 1, 1 CK,Cert,BIM
Tajgans Red Hot Chili Pepper ....Anita Hästdahl ...................................... Jkl E 2 Opl, CK, Reserv Cert
Åmyrens Metti ...........................Gunnar Olsson .................................................................... Ökl VG 3
Tajgans Mimmi ..........................Tycko Simonsson ..........................................................Ökl E 1 2 CK
Vardos Tirja ................................Tycko Simonsson ..........................................................Ökl E 2 3 CK 

Hur får vi fler att starta på
jaktprov och utställningar?

SSF riks har tillsatt en arbetsgrupp för att ta reda på vad som kan
göras för att få fler starter på jaktprov och på utställning. 
Arbetsgruppen består av Matti Torvela och Ronney Skoog.

Vi behöver öka intresset både för jaktprov såväl som utställningar. 
Ökar intresset får vi en bättre avelsbas för båda raserna samtidigt får vi möjlighet att 

träffa ”likasinnade” och diskutera möjligheter för vår jakt i framtiden.

Arbetsgruppen önskar att ni som har förslag på hur vi ska få fler startande både på jaktprov och
på utställningar sänder in ert förslag/idéer till arbetsgruppen.

Maila detta till: matti.torvela@metso.com 

Sänd in era förslag senast den 30  november 2012.
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Boktips...
”64 år med 
Finska Spetsen”
En bok för oss gamla rävar att läsa och 
minnas tillbaka på hundar som vi har 
jagat med, många berättelser är för mig 
som ett; aha det har jag också varit med 
om. Många berättelser för minnet  till-
baka på andra episoder som jag har 
varit med om. För den nya jägaren och 
spetsägaren som har påbörjat sin utbild-
ning i konsten att jaga och att förstå sin 
hund, just det att man ibland undrar 
vad den gör när den varit borta länge 
eller när den inte fungerar som man är 
van vid.

För mig var det intressant att läsa boken, om hun-
darna Bernt har ägt och jagat med. Om platserna 
som han jagat på eftersom det är som hemma för 
mig. Kör förbi Camp David lite då och då och tän-
ker på hur det var när jag var där på ett jaktprov på 
-90 talet. Jag tror till och med att det var Bernt som 
dömde det provet.  Att veta hur det ser ut på mar-
kerna runt Hattarna. Att känna igen personer som 
nämns i boken. Att se bilder på personer som verkat 
i denna del av Sverige med sitt stora intresse för jak-
ten med skällande hundar, att se en mycket ung och 
stolt Johan, avelsråd för Finska Spetsen idag.
Vetskapen om att känna till människorna som bod-
de och levde på början av -30 talet och framåt med 
alla vedermödor som vardagen skapade för dem och 
vad ett ekorrskinn eller mårdskinn var värt för dem 
för att inte tala om vad en älg beydde för dem. -60 
talet med all utflyttning till Södra Sverige med av-
befolkning här, men med en rikedom som inte gick 
att mäta för dem som for. Eskifurat med Ronny 
Eriksson beskriver detta i sången ”Hemlängtan”.  
En bok man helt klart kan läsa och förmedla vidare 
till nya som tidigare ägare av våra två raser.

Ivar K

Vilhelmina 2012 
17-18/8 Västerbottens Kustland

Årets upplaga av Vilhelmina provet var som senaste 
åren att Kustlandet hade sina prov förlagda till 
fredag och lördag, och hemmalaget, Lappmarken 
hade prov söndag och måndag.
Vädret, ja att sommaren kom sent fick vi vara 
med om, värme så det räckte och vindstilla. Våra 
fyrbenta bepälsade vänner fick slita hårt. Den svalka 
morgonen bjöd på gick fort över till strålande 
sommarväder och alldeles för varmt. Dessutom 
fanns en mycket god föryngring och god tillgång på 
mygg, till viss del var plågsam och besvärande.
Nå väl, åter till verksamheten, fredagen resulterade 
i tot 2,75 finnande i snitt för de 8 deltagande 
hundarna. Det resulterade i att 50% gick till pris 
och en 1:a pristagare en 2:a och 2 st 3:e pristagare. 
Värmen ställde till med vittringen för de flesta 
hundarna, vilket gjorde att en del arbeten var inte 
alla hussar nöjda med, men det går inte att påverka 
vädret. Första pristagaren tog sitt 3:e första pris 
och får titulera sig JCH, den lyckliga hunden var 
Kiepien Kaira med sina 85p.

Även lördagen bjöd på en sval morgon som snabbt 
övergick till varmt och vindstilla. Lika många 
ekipage gick till skogs och hade med sig nya 
erfarenheter tillbaka. Snittet på funna fåglar blev 
2,1, några hade mer och vissa hittade mindre. Totalt 
var det fler pristagare, tot 75% blev pristagare men 
inget 1:a pris utdelades men därväl 3 st 2:a pristagare 
och 3 st 3:e pristagare.
Beklagligt är väl att den sena och kalla våren har inte 
varit bra för föryngringen. Vi hittade några kullar 
av tjäder men orrar var mera sällsynta av någon 
anledning. Jag spådde för provet att vi nog inte skulle 
besväras av besvärliga kullarbeten för vara hundar, 
hade bara till viss del rätt, det fanns ungfågel men 
små kullar. Mest påträffades ensamma hönor och de 
hönor som hade kycklingar var mycket besvärliga 
för hundarna, de var artbevarande.
Vi hade ett delat provledarskap tillsammans 
med Västerbottens Lappmark och tackar Göran 
Hellström och AnnKristin Persson för deras 
arbete. Förläggningen var återigen den mycket 
fina skidanläggningen och klubbstugan som ligger 
centralt i Vilhelmina och har mycket bra standard.

Tack för en trevlig helg Tommy Jonasson
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Gösjöprovet 
16-17 aug.

Det var med blandade känslor jag 
åkte till Gösjön efter att ha läst Jakt & 
Jägare. Jag hade även pratat med många 
fågeljägare och alla hade den bestämda 
uppfattningen att det är ett ”katastrofår” 
när det gäller föryngringar. Utöver detta 
tittade vi på morgonnyheterna och där 
sa en ornitolog att fågelstammen har 
”kraschat” över hela Sverige. 

Jag hade lovat döma tre prov och tänkte att nu får 
man gå i 3 - 4,5 timme på fågeltomma marker i 
denna högsommarvärme. Det var mellan 14 till 
26 grader under provtiden och absolut vindstilla.  
Vi hade i snitt 2,4 FM per prov och konstaterade 
24 olika tjädrar (5 kullar) och 8 orrar. Utöver dessa 
fåglar så hade vi ca 5 st som vi inte kunde konstatera 
arten på.

Jag anser att detta prov visade att det finns bra med 
föryngringar och ”normalgott” med fågel.  Om 
detta är ett ”Katastrofår” så undrar jag vad vi kallar 
tidigare år!

Resultat
16 aug

Ras Namn FM Poäng
Efterm F Tallens Chilla 3 78
Förm F Röjbackens Cassiopeija 2 56
Förm N Pötbobäckens Vigge 3 52
Efterm F Röjbackens Tessa 4 21

17 aug
Förm F Röjbackens Tessa 2 52
Förm F Tallens Chilla 3 21
Efterm N Pötbobäckens Vigge 1 15

Gösjön 17 aug. 2012 
Tommy Lannemar

Milla 7 månader
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Jaktprov i Arvidsjaur 
18-19 augusti 2012

Jaktprovsäsongen 2012/2013 startade med ett 
strålande sensommarväder med en temperatur 
på närmare 20 grader och nästan vindstilla under 
lördagen. Till söndagen hade temperaturen sjunkit 
till drygt 10 grader med lite regn på eftermiddagen.
Vid lottningen på fredagskvällen så pratades det 
mest om fågeltillgången och föryngringen, hur 
skulle det se ut i skogen. Fanns det några kullar?

Vid lördagsprovet startade sju hundar och 
alla utom en fann fågel. Totalt blev det tjugo 
finnandemöjligheter under dagen, varav två 
tjäderkullar och en orrkull.

Under söndagen så startade fyra hundar och två av 
dem hittade tyvärr ingen fågel på sina områden. 
De andra två hade totalt sex finnandemöjligeter, av 
dessa var det en tjäderkull.

Bäst lyckades hunden Joikoms Sakko, ägare Ken 
Hjerpe med 73 poäng och ett andra pris. 
På elva starter gick sex hundar till pris. Värmen på 
lördagen och en viss avsaknad av jaktkondition på 
hundarna har nog en del i resultaten.
Det stora samtalsämnet inför höstens prov har varit 
möjligheten att kunna använda pejlutrustning. 
Under helgen så utnyttjade två hundförare denna 
möjlighet en gång vardera.

Vi får även önska Ulrik Öhman bättre lycka på 
nästa prov, då hans hundar inte träffade fågel någon 
av dagarna.
Jag vill tacka alla domare som ställer upp och dömer 
prov utan att själva starta med egen hund

John Laestander / Mikael Samuelsson
/Provledare/ bitr. Provledar

Resultat
Lördag
Hund Ägare Poäng Pris
Joikoms Sakko Ken Hjerpe 73 2:a
Sörlidbäckens Hikko Erika Bergmark 59 3:e
Viterlidens Paras Pär Lundgren 59 3:e
Skarjaks Frode Estil Sandra Laestander 56 3:e
Njavvedalens Roy Jens Lundberg 40 0
Nicko Per-Erik Nilsson 28 0
Ulriksdalskogens Sita Ulrik Öhman 4 0

Söndag
Hund Ägare Poäng Pris
Joikoms Sakko Ken Hjerpe 61 3:a
Viterlidens Paras Pär Lundgren 55 3:e
Vikborgs Ketty Roger Hellgren 6 0
Ulriksdalskogens Rippe Ulrik Öhman 5 0 

Joikoms Sakko, ägare Ken Hjerpe
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50  Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura.  Hemsida:  www.tradskallare.se
STYRELSEN
Ordförande                                                                                                                             
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com         
Vice ordförande 
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33. egon.rongden@facipen.se
Sekreterare 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad 0660-731 38 / 073-079 94 17 jensing@telia.com
Kassör  
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot 
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora 0250-312 33 / 070-314 01 72 ronney@skoog.biz
Ledamot 
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola 070-303 78 49 a-lars-@hotmail.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, 
Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå.
Avelsrådskommitté
Sammankallande  Finskspets:Johan Lehmivaara.,  Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi,  Tel. 0981-10044,   e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund,  Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se  
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora 0250-312 33 / 070-314 01 72 ronney@skoog.biz     
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, pauliden@hotmail.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8  912 34 VILHELMINA, tel. 073-0358823. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte      
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138, jensing@telia.com.
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se
Valberedning sammankallande
Jan Jatko 984 99  PajalaTel. 0978-10823, 076-8107363, e-post helena.bjornstrom@spray.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post. ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601  962 69 Jokkmokk 0971-310 17 070-548 52 54, gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ord.: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, email: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel:070-5334421, email: tord.isaksson@ncc.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn Tel: 0929-13264, 070-6820331. markus.fougstedt@telia.com
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24 933 99 Arvidsjaur Tel: 0960-52024, 073-5202406 E-post: kjell.sm@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelv. 34C 933 31 Arvidsjaur Tel: 0960-10194 ,070-6753339, gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå Tel. 0730-388203 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22 e-post. thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel. 0941-664 81 e-post. markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
BAnkgiro: 263-4749
Ordförande: Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138 e-post jensing@telia.com 
Sekreterare: Johanna Martinell Östra Dalgatan 26 891 32 Örnsköldsvik Mobil: 073 05 08 707 J_martinell@hotmail.com
Kassör: Solveig Nyström V:a Ringväg 121  871 42 Härnösand Tel 0611-231 49 snystrom@telia.com 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson Trumvallen Kåtan 210 840 92 Vemdalen 070-6151060, trum.anders@swipnet.se 
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415 830 80 Hoting, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, 070-606 63 06, anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 e-post matti.torvela@metso.com

Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17 e-post. jaaan@live.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com

Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel. 0250-410 88 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com

Sydsverige 
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Jungfruvägen 7B, 791 34 Falun, Tfn 023-20925 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7.  72597 Västerås. 021 22192. lise-lotte.lindqvist@ica.se 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Iskka 1 år, äg. Jan Andersson
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