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Anders Häggkvist

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 2, 2016

Hej!
Jag heter 
Anders Häggkvist. 
52 år boende med fru 
Maria i Vemdalen. 
Har två utflugna 
döttrar. Jobbar åt skogsägarföreningen 
Mellanskog. Gillar att åka längdskidor 
och i röra mig i skog och mark.

Är sen årsmötet nyvald ordförande i Riksklubben.
Är uppväxt i härliga Härjedalen med hamiltonstö-
vare och harjakt. De flesta jaktdagarna med härliga 
klangfulla drev sittandes vid en tjärvedssprakande 
brasa. Men ibland lite väl tidiga morgnar för en 
sömnbehövande tonåring. Det hände väl också nå-
gon gång att tjuriga jyckar inte gärna ville kopplas 
när harvittringen som mest virvlade upp i nosarnas 
känselspröt. En fantastisk jaktform som förändrats 
och underlättats betydligt sen pejlens intåg. Min 
pappa, bror och syster är fortfarande hängivna stö-
varägare. När lusten för en harjakt faller på så är jag 
lyckligt lottad av att ha stövare i min närhet. 

Jagade som ung en del fågel med uppflogsjakt utan 
hund och med hagelbössa. Ett och annat bomskott 
men oftast han man inte ens med att avlossa skott 
eftersom fåglarna ofta hade en benägenhet att flyga 
upp när man var som minst beredd. Därför har jag 
hela min uppväxt längtat efter en trädskällare, nej 
jag menar skällande fågelhund. Min förhoppning 
var att dels få en fyrbent kompis i skogen. Dels med 
Dianas hjälp lyckas lite bättre med själva jakten. 
 Inte helt enkelt att få empati för en spets. Nära och 
kära menade att finnspetsarna var opålitliga, ilskna 
och gafflade i tid och otid.
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Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mars 
2/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . .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.

Maila manus till: 

standskall@it4unet.se

Avelsråd 
Finsk spets 

har en gemensam e-post för hela avelskommittén: 

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Ledare forts...
Därför var det med stor glädje och ännu större för-
våning när jag som examenspresent på Norra skogs-
institutet i Bispgården, av min dåvarande flickvän, 
nuvarande fru, 1990, fick Morris, en liten finnspets-
valp. Äntligen. Extra gött när vi sen fick se att dom 
passar utmärkt som familjehund också. 
Morris blev vår ögonsten. Han fick mycket tid och 
kärlek. Vi gick även en dressyrkurs där flera hund-
raser var med. Inte många som kunde tro att en vild 
finnspets skulle vara så läraktig. Efter ett år blev det 
en oplanerad dressyrkurs till. Egentligen hade vi 
anmält en jämthund. Men han fick vi avliva som 
halvåring p.g.a. höftledsfel. Så därför blev det en 
ofrivillig dressyrkurs till för Morris. Han tyckte det 
var kul och blev både drillad och smart. Vi kunde 
cykla med honom på byn utan koppel. Han var bäs-
ta kompis med våra frigående höns. I skogen skötte 
han sig som den bästa jakthund. 

Så finnspetsens oförtjänta rykte stämmer inte alltid. 
Är nu inne på vår tredje finnspets. Har parallellt hela 
tiden haft jämthundar. Just nu en jämthundstik.
För många av oss som bor och verkar på landsbyg-
den är jakt en naturlig del av livet. Tyvärr ifrågasätts 
jakten och framför allt löshundsjakten allt mer av 
människor med andra levnadsvanor. 

Därför behövs nu mer än någonsin jakthundsklub-
bar i allmänhet och SSF i synnerhet. Vi måste 
sakligt kunna bemöta de skriverier, tolkningar om 
EU:s fågel och, art och habitatdirektiv, 
Århuskonventioner, överklaganden mm. 
Jag tycker att det är lika viktigt att vi jägare 
stöttar våra jägarorganisationer som har 
representanter och för vår talan lokalt, 
nationellt och framförallt på EU- nivå. 

En del av miljörörelsens organisationer har ju som 
bekant fullfjädrade lobbyister och jurister i högbor-
gens finrum. Delvis finansierade av svenska skat-
tekronor som egentligen skulle gjort bättre nytta 
någon annanstans. 
Alla vi jägare och jakthundsägare måste alla hjälpas 
åt att intressera fler människor för vår unika jakt-
form.  Särskilt beslutsfattare och journalister. Vi får 
inte hamna i ett läge där vi riskerar att bli en klubb 
för inbördes beundran.

Har därför en önskan/förhoppning om att alla vi 
fågeljägare bjuder in någon/några till en trivsam 
jaktdag med våra hundar ute i jaktmarken. På så sätt 
blir vi alla ambassadörer och lobbyister som mark-
nadsför vår livskvalitet.
Risken är annars att folk med, dålig eller rättare sagt 
utan förankring, omedvetet eller medvetet försvårar 
jakt i alla dess former.

Ordförande SSF 
Anders Häggkvist

Anders Häggkvist på skidtur
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SSF Riksklubben har bytt bank! 
- Postgirot är avslutat -

Bankgiro: 5685-2544
IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588
BIC HANDSESS

Tänk på att ange: Medlemsnummer, namn och adress vid betalningar

Maila manus till: standskall@it4unet.se

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:-

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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Har ni bytt adress? 

Bli medlem direkt 
på vår hemsida!

Om ni byter adress så måste ni kontakta vår medlemshanterare.

Maila adressändring till: 

tommy78550@gmail.com
OBS!

Om ni vet någon som vill bli 
medlem så be denne kontakta 

mig innan inbetalning så vi får rätt uppgifter från början.

Meddelar ni inte 

adressändring kan vi 

inte skicka ut tidningen.

HEMSIDA 
VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

SSF Västerbottens Lappmark har nu 
en ny adress till hemsidan.

www.ssflappmarken.se

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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EFTERLYSNING
Alla vill vi att vår nästa hund ska vara 
fantastisk; en god kamrat, snygg, 
frisk och en fantom i skogen…
För att det ska vara möjligt behöver 
avelsarbetet inom SSF bedrivas i den 
riktningen. 
Det största problemet med den uppgiften är att våra 
avelsbaser är små. Endast omkring tre procent av 
Norrbottenspetsarna och Finska spetsarna används 
i aveln idag.                                                                    
Ett skäl till att få hundar används är att SSF saknar 
information om de allra flesta hundarna då tyvärr 
alldeles för få startar på jaktprov.
Av den anledningen uppmanar vi er hundägare som 
har fungerande jakthundar att anmäla er hund och 
starta på jaktprov. Många lever i den villfarelsen 
att jaktprov är endast för ”kanonhundar ”vilket är 
helt fel. Proven som pågår i 3-4,5 timmar är väldigt 
likt vanlig jakt förutom att man inte bär vapen, en 

vanlig skogspromenad med en domare som kan ge 
tips under provet. Det är alltså inga märkvärdigheter 
utan om du har en hund som det går att skjuta fågel 
för så är chansen stor att hunden blir jaktprovsmeri-
terad. Redan när några fåglar är fällda så är det dags 
för jaktprov. Det är till stor hjälp för oss i avelsar-
betet. Du kommer dessutom att träffa andra med 
samma intresse för trädskällarjakten och våra raser 
och upptäcka hur roligt vi har tillsammans.

Jaktproven är antingen så kallade ”Ordinarie Prov” 
som går av stapeln på ett förutbestämt datum och 
på marker inom ett visst område. På ordinarie prov 
lottas domare och provområden bland startande 
hundar. Därutöver finns så kallade ”Rörliga prov” 
som man kan gå på marker som man känner till och 
med möjlighet att välja tillfälle. 

Uppgifter om hur du går till väga för att anmäla din 
hund finns i Ståndskall nr 2 som utkommer i början 
av juni varje år. Ta gärna kontakt med anmälnings-
mottagaren i din lokalklubb för mera information.

Väl mött på jaktproven i höst!

Finskspetsvalpar
e.  Spetsbackens Kimo 1:a jpr .  Cert utst.
u.  SE UCH Styggbergets Tassa. 2:a jpr. 

Parning enl avelrådets rek. 
Reg. SKK. Vet bes. Vacc. Chippade. Födda 20/4 2016.

Torsten Karlsson 
Jutte08@hotmail.com. Tel nr. 070 562 47 54. 

Valptorget    Valptorget
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Utställning
Bredbyn 20 februari

SSF Ångermanland Utställning 160220 Bredbyn
Årets utställning hölls i Bredbyn den 160220 med 
23 st anmälda hundar. Domare för dagen var Aina 
Lundmark och sekreterare var Susan Olsson.  
Av norrbottenspetsarna blev det Luspnäsets Shakria 
som blev BIR och BIM blev Luspnäsets Harry. 
Av finskspetsarna gick BIR till Grönbäckarn Leija 
och BIM blev Kyros-Onni. Grattis!
Stort tack till alla som hjälpte till med utställningen! 

Fullständig resultatlista: 
Ras Namn: klass kv kk bh bt HP/CK/CERT/BIR/BIS

NS Luspnäsets Harry Ukl E 1 1   CK BIM

NS Gina Valp   1     HP

NS Sjuskinnåns Alma Junkl V 2      

NS Sjuskinnåns Assa Junkl V 1      

NS Sjuskinnsåns Astrid Junkl V 3      

NS Sjuskinnsåns Athena Junkl V 4      

NS Luspnästes Shakira Ukl E 1   1 CK BIR BIS-2

NS Tjäderskallets Björna Ukl D        

NS Röjåsens Vilja Ökl E 1   2 CK

NS Röjåsens Vilja Avels kl         HP

F Kyros-Onni Ukl E 1 1   CK BIM

F Röjmyrens Ante Jkl E 1 2   CK Cert

F Ryggärdans Sambo Jkl E 3 4   CK 

F Sörlidbäckens Jalapeno Jkl E 2 3   CK R-Cert

F Häggingsåsens Minna Junkl  E 2      

F Kajs Vitabjörnens Kajsa Junkl D        

F Kronoskogens Yria Junkl E 3      

F Vackeråsens Tuuli Junkl E 1   4 CK

F Grönbäckarns Hedda Ukl E 1      

F Kalliokosken Tuuli Jkl E 1   2 CK Cert

F Uppflogets Wanda Jkl V 3      

F Vackseråsens Tuuli Jkl E 2   3 CK R-Cert

F Grönbäckarn Leija Ch kl E 1   1 CK BIR BIS-1

F Mickelsåsens Yxxie Vet kl E 1     CK
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Rapport
Jämtland/Härjedalen 
Verksamhetsåret 2015

SSF J/H:s årsmöte hölls även i år på 
Östersunds Skidstadion med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. 
Styrelsen har bestått av:
Anders Stensson, ordf. 
Ewy Carlsson, sekr. 
Björn Thuresson, Kenneth Mella och 
Niklas Stöök. Adjungerad kassör, 
Jörgen Jönsson. Harry Göransson och 
Örjan Backlund suppleanter.  

Klubbens ekonomi är god och antalet fullbetalande 
medlemmar var vid årets slut 153 st., 11 familje-
medlemmar och 14 valpmedlemmar. En ökning 
med fem medlemmar får vi vara nöjda med, det 
verkar som intresset för att skaffa valpar är på upp-
åtgående och förhoppningsvis blir det bättre fågel-
tillgång till hösten.

Klubben har haft två utställningar. I Östersund 
deltog 31 hundar och BIS-vinnare blev finnspetsen 
Piellovares Jari, ägare Karl-Erik Sivertsson, då han 
i finalen vann över Susanna Bäckströms Odensala-
skogens Mira.
Endast en valp ställdes ut, finnspetsen Vackeråsens 
Tuuli som fick HP, ägare Åke Lind, Kramfors.
Novemberutställningen i Vemdalen lockade 24 
hundar till start och BIS-titeln togs hem av finn-
spetsen Stensmyrans Eroxas, ägare Lars Nyberg. 
Han vann i hård konkurens mot Sören Adills nobs-
tik Brattstans Sinja. 
Sex norrbottenspetsvalpar deltog, alla tilldelades HP 
och bästa valp blev Idun som ägs av Christina Ingve.
Antalet utställda hundar ligger ganska lika som förra 
året.

Tre utlysta prov hölls. Vid första provet i Vemdalen 
den startade tolv ekipage förstadagen och tio dagen 
därpå. Nio hundar gick till pris men endast en 1:a 
utdelades och den erhölls av Jan-Erik Svenssons 
Ramsjöskogens Ceder.  Vid andra provet i Vem-
dalen deltog sju hundar första dagen och sex andra 

dagen. Sammanlagt fyra gick till pris och en 1:a med 
87 poäng skällde Fanbyklackens Salix ihop, ägare 
Mats-Erik Larsson, Torpshammar.
Vid Börtnanprovet gick sex hundar till pris. Fem 
hundar deltog första dagen då Jörgen Fredrikssons 
Överstjukans Gunnar fick ihop 83p. och dagen 
därpå slog Karl-Erik Sivertssons Piellovares Jari till 
med 89p. 
Av sammanlagt 44 utlysta starter utgick 19 pris för-
delade på fyra 1:or, fem 2:or och tio 3:or

Bästa rörliga prov, 1:a med 91p, lyckades Niklas 
Stöök med sin finnspets Häggingåsens Nirpi. Sex 
rörliga starter resulterade i en 1:a, en 2:a och en 3:a. 
Säkerligen var det den dåliga fågeltillgången som 
gjorde att det var färre som startade sina hundar på 
både utlysta och rörliga prov.

Vid årsmötet var det dags för den årliga prisutdel-
ningen. ”Jämtlands/Härjedalens Skällande Fågel-
hund” blev Häggingåsens Nirpi, ägare Niklas Stöök. 
Även Östansjöns pokal för bästa rörliga prov vanns 
av Nirpi. 
Klubbmästare blev Piellovares Jari, ägare Karl-Erik 
Sivertsson, då han tog högsta poängen vid årets ut-
lysta prov. 
För att bli Klubbmästare har man numera möjlighet 
att starta på flera utlysta prov och den hund som får 
högsta provresultatet på något av dem blir Klubb-
mästare. Förut hade vi ett bestämt utlyst jaktprov 
där man kunde erhålla Klubbmästartiteln. Detta 
upplevde vi som orättvist eftersom det blev ett be-
gränsat antal ekipage som hade möjlighet att starta 
på det provet. Dels på grund av att någon tik kanske 
löpte just då, att en del anmälda hundar inte kunde 
beredas plats eller att personer som dömde prov el-
ler fungerade som provledare inte kunde starta egna 
hundar. Nu kan man alltså anmäla sig till fler utlysta 
prov om Klubbmästartiteln hägrar.

Vid årsmötet utdelades diplom och graverade glas 
till de hundar som tagit jaktprovsettor på våra prov 
under året.
Pris delades även ut till predatorjaktsvinnaren 
Niklas Stöök som hade lyckats ta trettiofem rävar.
Till Skallkungen i Arvidsjaur hade från vår klubb 
Tjäderlekens Messi kvalificerat sig. Hon lyckades 
med sin förare Anders ta hem segern i hård konkur-
rens med norrbottensspetsen Isa.
Grattis till ägarna Anders & Johanna Häggkvist.
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Forshaga Akademin ville även i år ha hjälp med hun-
dar och förare under deras ”fjälljaktsvecka”. Anders 
Stensson, Torbjörn Österman och Harry Eriksson 
ställde upp med sina hundar. Det blev några stånds-
kall, inga fåglar skjutna, däremot fick en av eleverna 
skjuta en mård för nobsen Nisse-Karlsson, en öns-
kan som blev infriad.
Vid Torsta Lantbruksgymnasiums jaktdagar deltog 
Björn Turesson, Harry Göransson och Sören Adill 
med sina hundar. Dessa arrangemang är uppskat-
tade så vi kommer att fortsätta bistå dem vid deras 
utbildningar. 

På jakt och fritidsmässan ”Fäviken Game Fair ” hade 
vi som vanligt vår monter som var mycket välbesökt. 
Ett synnerligen bra tillfälle att marknadsföra SSF, 
informera om, visa upp våra hundraser och berätta 
om hur jakt bedrivs med trädskällare. Vi säljer också 
lotter där man kan vinna en jaktdag tillsammans 
med hund och förare, något som uppskattas, sär-
skilt om vinnaren aldrig förut har deltagit i jakt med 
trädskällare.

Styrelsen för Jämtland/Härjedalen ser fram mot ett 
nytt jaktår med bättre uppslutning på utställningar 
och jaktprov, stora fågelkullar och många jaktprov-
smeriter. 

SSF J/H

Skogens tuffaste trädkramare!
Foto: Mats-Erik Larsson
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Till minne av

Bengt-Olov 
Norberg
En funktionär och jaktkamrat har lämnat oss. 
För en tid sedan fick vi det tråkiga beskedet att  
Bengt-Olov Norberg avlidit efter en tids sjukdom 
den 22 mars i år.
Bengt-Olov var aktiv i SSF Medelpad sedan 
90-talet där han bl.a. var ordförande under period.  
Bengt-Olov var utbildningsansvarig, provledare 
och jaktprovsdomare i lokalklubben och satt också 
i några år i riksstyrelsen, där han var datansvarig. 
2012 fick också Bengt-Olov SSF:s guldnål för sitt 
stora och långa engagemang.

Vila i frid Bengt-Olov 
– Du fattas oss!

SSF Medelpad 

Här tar husse Bengt-Olov emot priset ”Årets rookie” 
på SSF Medelpads årsmöte 2014 sedan Reivos Jekku tagit 

66 poäng och ett 2:a pris vid sitt första jaktprov.

Sörlidbäckens Luwa
Foto: Felix Durhan-Unga
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Uppfödare – Se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap 2016 för valpar levererade efter 16 sep. 2015

Alla valpköpare som ej är medlem i SSF erbjuds gratis medlemskap! 

Uppfödaren skickar över följande sju uppgifter:
1. Namn:

2. Adress:

3. Postnr & Ort:

4. Personnr.:

5. Telefonnr:

6. Mailadress: 

7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra:

Skicka uppgifterna till Tommy Lannemar: 

E-post: tommy78550@gmail.com

Medlemshanterare SSF
Tommy Lannemar,
Spik Kerstis väg 16
785 50 Djura
Tel: 070-574 49 20 
e-post: tommy78550@gmail.com

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

SSF erbjuder ett 
Championatsdiplom 
för samma pris i A4 (se bild).
Text läggs in för resp hund.
Beställning skickas  till: 
Tommy Lannemar
Tel: 070-574 49 20 
e-post: tommy78550@gmail.com

Bifoga intyg om Championat från SKK.
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SE UCH Maksi
SE16484/2012
e. Börknäs Rokki
u. SE JCH Tapperdalen Moona
Uppfödare/ägare: 
Mattias Kähäri, Grängesberg
Utställning:
20160206 Mora Ck/Cert
20160220 Ställdalen Ck/Cert
20160409 Piteå Ck/Cert
Jaktprov:
20151010 Grängesberg Rörligt 77p
20160326 Saxdalen Utlyst 82 p

SE UCH, SE JCH  Fanbyklackens Salix
SE50715/2011
e. S30440/2007 SE JCH Tålsmarks Tiger 
u. S24914/2007 Degelbergets Stella
Ägare: Mats-Erik.Larsson
Uppfödare: Pär Norbäck Stöde
Jaktprov:
2014-08-27 Dorotea Rörligt 78 poäng
2014-09-02 Storulvsjön Rörligt 78 poäng
2015-09-26 Vemdalen Utlyst 87 poäng
Utställning:
2014-04-27 Ck Cert
2015-04-18 Ck, Cert
2016-04-17 Ck

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se
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Vi har en gemensam e-post för hela avelskommittén: 

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

Täckhundsanvisning 
via avelsrådet Finsk spets

Sammankallande: 
Roland Lundgren
Kontaktperson: 
Jonas Carlsson
Täckhundsanvisare: 
Roland Lundgren, Kjell Pettersson
Övriga ledamöter:
Per-Ove Bergman, Anders Morin, Egon Rongdén, Birger Backebjörk

SSFs nya avelskommite för Finsk spets arbetar med att flertal frågor. 
En av dessa är att erbjuda hjälp med att hitta en lämplig hanhund inför en tänkt parning. 
Hanhundsägare rekommenderas även att kontakta avelsrådet vid förfrågan från tikägare, 
för att få information om tikens hälsostatus och övrig viktig information.
För att kunna lämna förslag på täckhund behövs information om tiken.

•	 Vid	förfrågan	om	täckhund	från	Sverige	Finland	eller	Norge	kontaktas	Jonas	Carlsson,	helst via mail. 
 
•		 Tiken	skall	vara	knäledsundersökt	Patella	UA	tidigast	vid	1	års	ålder.	Intyg bifogas förfrågan. 
 
•		 Tandstatusundersökt	av	veterinär.	Inte	sakna	mer	än	4	tänder.	
 Blankett tandstatusintyg finns på SSF:s hemsida under Avelsråd. Till avelsråd Finsk spets. Blanketter   
 för Finsk spets. Blanketten bifogas förfrågan.
 
•		 Tikblankett	ifylld	och	bifogad	förfrågan.	
 Blanketten finns på SSFs hemsida under Avelsråd. Till avelsråd Finsk spets. Blanketter för Finsk spets. 
 
•		 Inte	ha	för	hög	riskfaktor	för	epilepsi.	Avelsrådet	beräknar	med	hjälp	av	kända	uppgifter.
 
•		 När	underlaget	är	komplett	skickas	förfrågan	vidare	till	
 täckundsanvisarna: Kjell Pettersson och Roland Lundgren.
 
•		 När	anvisningen	är	klar	återkopplar	Jonas	Carlsson	till	tikägaren.	
 
•	 Det	är	viktigt	att	kontakta avelsrådet i god tid före väntat löp.

Avelsrådskommiten för Finsk spets
2016-05-05
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forskning 
t e x t  &  f o t o :  Katarina Sundberg

– Allt bara brast. Jag tänkte ”Inte herpes, då dör hela 
kullen!”

Det är maj 2012. Mikaela Bergs ena tik, Zally, har 
blivit drabbad av en herpesvirusinfektion. Inget farligt 
med det. Det vill säga för Zally själv. Men viruset hade 
överförts till hennes nyfödda valpar. Och för dem kom 
smittan att bli fullständigt livsfarlig.

För det är bland de små valparna som herpesviruset 
skördar sina offer. Vuxna och i övrigt friska hundar får 
inga symtom alls, eller bara en lättare förkylning, medan 
smittan hos de yngre valparna blir riktigt farlig. Rent utav 
förödande. Det beror till största delen på att små valpar 
inte på egen hand kan reglera sin kroppstemperatur. I den 

svala valpkroppen tillåts viruset därför att spridas från 
luftvägarna, in i blodet och vidare till levern, njurarna, 
lymfknutorna och det centrala nervsystemet. Följden 
blir en svår, systemisk infektion. Dödligheten hos en 
valp under två veckors ålder är nästintill hundra procent. 
Sjukdomsförloppet är mycket snabbt och ofta drabbas 
hela kullen.

– Den första valpen dog efter två dagar, berättar 
Mikaela Berg, Zallys ägare. Det var en tik, lite mindre än 
resten av kullen. Hon fick plötsligt kramper. Däremellan 
var hon slapp och orkade inte äta, säger Mikaela. 

– Snart insjuknade nästa valp, en hanne, berättar hon. 
Honom hann jag till veterinären med, men där insåg 

forskning: herpes
– och tidig dräktighet

Två valpar döda, en tredje allvarligt sjuk. Ilfart till veterinären. Hastigt nedskrivna 
journalanteckningar. ”Fyra valpar. Minsta valpen hängig, lite spänd buk vid palpation. Slemmig mun. 
Alla valpar lösa i magen, diarré. Minsta valp kräks. Misstänker herpesvirusinfektion.”  
Forskningen har genomförts med stöd av SKKs och Agria Djurförsäkrings forskningsfond.

Viruset kan hos 
veckogamla valpar 
orsaka mycket kraftiga, 
ofta dödliga infektioner. 
Det beror till största 
delen på att små 
valpar inte på egen 
hand kan reglera sin 
kroppstemperatur, så 
de får därför lite lätt 
undertemperatur.
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man inte att det var herpes, så den antibiotika valpen 
fick hjälpte inte. Han kämpade i tio dagar. Tillslut kom 
det blod ur nosen och jag valde att ta bort honom. Och 
samma kväll, när jag kom hem från veterinären, började 
nästa. En liten tikvalp. Hon låg i valplådan och skrek. 

Det som hade hänt, och som Mikaela nu började bli 
smärtsamt medveten om, var att Zally hade blivit smittad 
av herpes. Och att viruset hade överförts till hennes 
valpar.

Herpes är viruset ingen uppfödare vill stöta på. Det 
är som virusens Dr Jekyll och Mr Hyde. För efter det 
att hunden smittats, lägger sig viruset latent i kroppen. 
Ligger på lur. Gömmer sig, precis som Mr Hyde. Inget 
utanpå skvallrar vad som finns där inne. Men så plötsligt 
väcks viruset till liv igen. Reaktiveras. 

Studier har visat att risken för ett uppvaknande herpes-
virus är extra stor när kroppen befinner sig i ett stresstill-
stånd. Men är dräktighet en stress? Kan dräktigheten i sig 
orsaka en reaktivering av ett latent herpesvirus?

Nej, det verkar inte så. Bodil Ström Holst är veterinär 
och universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU. Hon har inom ramen för projekt ”BITCH”, vilket 
finansierats via Agria Djurförsäkrings och SKKs forsk-
ningsfond, studerat herpesvirusets inverkan på dräktighet 
och valpdödlighet. Genom att noga följa en stor grupp 
dräktiga respektive icke-dräktiga tikar kunde hon dra 
slutsatsen att dräktighet i sig inte verkar vara en riskfaktor 
för reaktivering av en latent herpesinfektion.  

– Vi kunde inte hitta några negativa effekter på vare 
sig dräktighet, kullstorlek eller valpdödlighet som kunde 
relateras till en latent herpesvirusinfektion, säger Bodil 
Ström Holst. En normal och komplikationsfri dräktighet 
verkar därför inte utgöra någon stor riskfaktor, säger hon.

 
Möjligt att vaccinera
Sedan 2010 finns ett vaccin mot hundens herpesvirus 
tillgängligt i Sverige. Vaccinet är aktuellt enbart för tikar 
i avel, inte för hanhundar och övriga tikar. Vaccinet 
skyddar inte tiken själv mot infektion, men gör så att hon 
producerar antikroppar som förs över till hennes valpar. 
Men de svenska vaccinationsrekommendationerna säger 
att man inte rutinmässigt behöver vaccinera alla tikar i 
avel, berättar Bodil Ström Holst. 

– Våra studier tyder på att en normal dräktighet och 
valpning inte ska vara några större problem, vare sig för 
tiken eller för valparna, även om tiken skulle bära på en 
latent herpesinfektion, säger hon. Har man däremot 

problem, eller vet med sig att risken för tiken är ökad, då 
kan det absolut vara värt att vaccinera. 

Zally, Mikaelas tik, hade inte fått vaccination. Hon 
hade varit lite snorig, inget Mikaela direkt reflekterat över. 
Men nu hade det visat sig vara herpes. 

– Så fort jag kom hem efter att ha avlivat den lilla 
hannen, och upptäckte den skrikande tikvalpen i lådan 
kastade jag mig i bilen och åkte till Börje Rembackens 
klinik, strax utanför Uppsala. Han sa i telefonen att han 
misstänkte herpes, säger Mikaela.

– En av valparna var lite mindre än de andra, minns 
veterinär Börje Rembacken. Den var svag och hade riktigt 
ont i magen. Från nosen kom slemmigt sekret. Jag satte in 
behandling direkt, säger han.

Börje behandlade valpen med näringslösning, rakt in i 
magen, och en dos antiviral medicin, aciclovir. Han hade 
tidigare behandlat valpar på samma sätt, och visste att det 
kunde gå vägen. Men medicineringen är inte på något 
sätt ofarlig. Aciclovir är en humanmedicin som används 
vid allvarlig herpesinfektion hos barn. SVA skriver att 
hos små valpar kan medicinen ge allvarliga förgiftningar, 
så det är oerhört viktigt att en kunnig veterinär planerar 
behandlingen. 

– Aciclovir kan rädda valpar, det har jag upplevt per-
sonligen, säger Börje Rembacken. Jag har behandlat mer 
än tio herpeskullar, och ingen har hittills fått kvarstående 
problem. Men samtidigt finns en risk för toxiska effekter 
av medicinen. Vi skulle därför behöva en större, långsiktig 
studie av medicinering med aciclovir, säger han.

Behandlingen hjälpte. Alla resterande valpar i Mikaelas 
kull överlevde. Den sjuka tikvalpen och alla hennes 
syskon blev friska. 

– Jag är glad att jag tog chansen med medicineringen. 
Skulle det hända igen skulle jag inte tveka. Men jag 
hoppas förstås att jag aldrig mer behöver stöta på herpes. 
Hädanefter vaccinerar jag alltid mina tikar, säger hon.

En möjlig orsak till pyometra
Även om herpes är viktigt och högst aktuellt, har inte 
projekt BITCH handlat enbart om herpesproblematiken. 
Bodil ville ta ett helhetsgrepp om frågeställningar som rör 
tiken och hennes dräktighet. Därför har man, förutom 
herpes, även studerat immunologiska parametrar under 
löpcykeln, hormonella förändringar under dräktigheten 
och nya metoder för tidig dräktighetsdiagnostik. Och 
till sin hjälp har man hela tiden haft de trofasta tikarna. 

– Det går att behandla 
och rädda herpessmittade 
valpar. Men det är inte helt 
riskfritt, säger veterinär Börje 
Rembacken. 
Foto: Katarina Sundberg

Mikaela råkade ut för en 
av uppfödarens värsta 
mardrömmar, när hennes 
veckogamla valpar blev 
smittade av herpes. 
Foto: Katarina Sundberg
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Bodil introducerar mig för två av dem, i hundstallet på 
universitetsdjursjukhuset. 

– Det här är Tekla och Tezzla, två av de tikar som varit 
med i projektet. Med deras hjälp har vi kunnat avslöja en 
bidragande orsak till livmoderinflammation, säger Bodil. 

Livmoderinflammation, på veterinärspråk kallat pyo-
metra, är en av de allra vanligaste sjukdomarna hos tikar. 

– Man har sedan tidigare misstänkt att de hormonella 
förändringarna under löpcykeln orsakar förändringar 
i det ospecifika immunförsvaret, säger Bodil. Om det 
stämmer skulle det kunna vara en bidragande orsak till 
sjukdomen, förklarar hon.

Bodil och hennes forskargrupp beslutade sig därför för 
att studera om aktiviteten hos en särskild typ av immun-
celler, fagocyter, ändras under löpcykelns olika faser. Och 
resultatet var tydligt.

– Vi kunde se en markant försämring av fagocyternas 
aktivitet i slutet av tikens löpcykel. Immunförsvaret 
kan då inte lika effektivt bekämpa bakterier i livmoder-
slemhinnan, säger Bodil. Och troligen bidrar dessa 
förändringar till att tikar oftare utvecklar pyometra just 
vid den senare delen av löpcykeln, säger hon.

söker tidigt dräktighetstest 
I en annan delstudie har man tittat på möjligheten att 
kunna ställa en tidig dräktighetsdiagnos på hund. 

– För uppfödare vore det åtråvärt att kunna testa tiken 
tidigare, för att bättre kunna planera sin verksamhet, 
säger Bodil. Men även vid utredning av reproduktions-
störningar och ur forskningssynpunkt skulle det vara 
bra om vi kunde hitta ett säkert sätt att ställa en tidigare 
dräktighetsdiagnos, säger hon. 

Därför undersökte man de dräktiga tikarnas blodpro-
ver ännu en gång, men nu med fokus på akutfasproteiner.  
Det är proteiner vars koncentration förändras vid inflam-
mation, men man har även sett stegringar under dräktig-
heten. Bland annat i samband med fostrens implantation 
i livmoderslemhinnan. 

Tyvärr var mönstret i akutfasproteiner för varierande 
för att kunna användas som en säker dräktighetsmarkör. 
Men Bodil Ström Holst ger sig inte i första taget. Hon 
tittar just nu på vilka andra markörer som skulle kunna 
vara av intresse för en alternativ dräktighetsdiagnostik. 
Drömmen vore ett test som kan användas tidigare, och 
kanske av uppfödarna själva. 

– Det vore ju häftigt om vi kunde ta fram ett test för 
hemmabruk, säger Bodil. En sticka för tiken att kissa på, 
kanske? 

Förutom de framtida kiss-stickorna, och kanske lite 
närmre i tiden, ligger också ett annat projekt i pipelinen. 
I ett nystartat samarbetsprojekt har Bodil tillsammans 
med Uppsala SciLifeLab och ARUP Institute for Clinical 
& Experimental Pathology (USA) använt en ny metod 
för att analysera hormonella förändringar under dräktig-
heten. 

– Det fina med den här metoden är att den är mycket 
känslig. Det gör att vi snabbt kan få en helhetsbild över 
tikens hela hormonmönster från ett vanligt blodprov. I 
det första skedet har vi analyserat en hel panel steroid-
hormoner, och metoden verkar fungera väldigt bra, säger 
Bodil. 

Studien och dess resultat är än så länge preliminära, 
men gruppen har fått ny och värdefull information om 
hormonella förändringar under tidig dräktighet. Meto-
den kommer i ett första skede att användas främst inom 
forskning, men längre fram hoppas Bodil att det kommer 
bli ett värdefullt tillskott i rutindiagnostiken på landets 
veterinärkliniker. 

Tekla och Tezzla hoppar och far, kopplen trasslas 
och allmänt kaos råder. Det är dags att gå ut på en kort 
promenad. Bodil försöker få dem att gå fint. Det går 
sådär. Jag försöker ta en bild på dem tillsammans, de två 
sammets örade beaglesystrarna och universitetslektorn. 
Det går sådär. För trots många studier och många blod-
prov hyses här inte det minsta agg. Här pussas det.

Beagleflickorna Tekla och 
Tezzla har varit en viktig del 
av forskarlaget när Bodil 
Ström Holst studerat olika 
parametrar kring tikens 
dräktighet. Med deras hjälp 
kunde man bland annat 
finna en möjlig orsak till 
livmoderinflammation. 
Foto: Katarina Sundberg

fakta: HErPEs

> Är mycket vanligt. i Europa uppskattas 40-90 % av hundarna vara 

smittade, i sverige ca 50 %. 

> smittar genom direktkontakt.

> orsakar mycket sällan problem för vuxna hundar, men kan ge död-

liga infektioner hos mycket små valpar.  

> Vaccin kan ges till tik i avel. första dosen ges under löp eller 7-10 

dagar efter parning. Den andra dosen 1-2 veckor före beräknad 

valpning. Vid nästa parning och dräktighet vaccineras tiken återigen. 

rekommendationen är att vaccinera om man haft problem i kenneln 

tidigare, eller om risken för tiken är förhöjd av annan orsak.

> De viktigaste åtgärderna mot herpes är förebyggande. Begränsa 

den dräktiga tikens kontakter med andra hundar, och låt inte val-

parna träffa andra hundar innan tre veckors ålder. Hjälp valparna 

hålla kroppstemperaturen den första tiden, genom ett element 

eller värmelampa i valplådan. Men se upp så det inte istället blir för 

alldeles för varmt.   
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Kom ihåg att tydligt ange namn, 
telefonnummer och leveransadress.

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

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

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

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

Vinbeställning
Gör så här när ni beställer 
SSF:s vin Urogallo (rött).

Gå in på SFF:S Hemsida: 
http://ssf-riks.se/Butiken

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

6 flaskor:  
Pris per flaska är 98 kr 

12 – 24 flaskor:  
Pris per flaska är 95 kr 

Mer än 24 flaskor  
Pris per flaska är 92 kr 

Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras 
vinet i kartonger inom fem (5) arbetsdagar.
När det gäller transporten bör det inte ta mer 
än max 2 dagar söder om Sundsvall.

Smaklig middag! SSF riks

Vinet beställes på: 

http://ssf-riks.se/Butiken
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Några ord från

REDAKTÖREN
Göran Hellström

 Gråfågeln är inne i en historisk svacka 
och Polska och Tyska entusiaster ges 
trots detta tillfälle att håva äggstinna 
tjäderhönor för utsättning i sina 
hemländer. Det är under sådana 
förutsättningar som våra röster behöver 
höras utanför SSF:s tajta murar...

Ni som följt tv-bevakningen från dessa, enligt mig, 
omoraliska projekt kan nog rätt snabbt räkna ut 
att delar av jägarkåren kokar av ilska. TV-teamen 
visar på ett naturromantiskt sätt hur duvhök och 
allehanda rovdjur ska leva i samklang med nyligen 
utsatta vilsna tjäderfåglar. Det känns mer som en 
stödmatning av stationära predatorer... 
Den största stötestenen för mig i projekten är ändå 
det oetiska i att fånga fågeln på våren när den borde 
vara fredad.
Ni som redan läst vår nye ordförande Anders 
Häggkvists ledare, förstår snabbt vart jag vill 
komma. Vi behöver nå ut längre med våra önske-
mål gällande viltvård av gråfågeln. Förslaget att 
engagera sig i våra jägarorganisationer kan på sikt 
vara en väldigt klok handling.
På sociala medier uppmanas jägare att obstruera 
håvningarna genom att trafikera tänkta rutter och 
skrämma iväg tjäderhönorna. Det brukar nämligen 
vara känt var håvningarna ska äga rum. Personligen 
är jag emot sådana aktivistformer, men eftersom det 
är ett väl fungerande koncept så varför inte?
Det finns inget olagligt i detta om man bara håller 
sig till Trafikförordningen. 
Frågan bör dock inte lösas med aktivisthandlingar 
utan med kloka beslut runt ett styrelsebord.
Får man tro SVT:s Mitt i Naturen så vill bland 
annat Tyskland, intensifiera håvningarna och flytta 
Västerbottniska tjädrar till naturparken Niederlau-
sitzer Heidelandschaft söder om Berlin. Det är svårt 
att följa upp fåglarnas reproduktion på längre sikt 
eftersom deras batteriförsedda sändare gärna slutar 
fungera efter ett tag. Däremot så är de som driver 
projektet i Tyskland positiva till våra svenska skogs-
höns. Det är svårt att få en objektiv bild...

Avelkommitté  Finsk spets
Till min stora förtjusning har avelsarbetet runt finsk 
spets fått en riktigt rejäl renässans! SSF har stor-
satsat och skapat en avelsgrupp som till antalet bör 
stå upp väl för kommande uppfödarbehov. 
Roland Lundgren, som är sammankallande i den 
väl tilltagna gruppen, är en riktigt klok man som 
kommer att göra ett bra arbete. Han har suttit som 
avelsråd tidigare med ett gott renommé. 
Att vara avelsråd är en komplicerad sak, de stöter på 
många konflikter under resans gång. Bland annat 
från upprörda uppfödare som har svårt att acceptera 
att deras hund inte uppfyller gällande riktlinjer för 
avel. Det gäller att vara flexibel som person och föra 
SSF:a avelsdirektiv framåt efter bästa förmåga.

Ökad kunskap om avel
En klart framträdande förändring hos mina egna 
valpköpare genom åren är att kravspecifikationen/
kunskapen hos dem har ökat. Frågor om jaktbarhet 
och hälsostatus ställs mer frekvent nu. Det gäller att 
vara påläst om linjerna man avlat på om man vill 
nå de kräsnaste köparna. Den utvecklingen är till 
godo för rasen och skapar uppfödare som är "lite 
mer på tårna".

Jaktbart sök
Parallellt med finsk spets sysslar jag med Pointer, 
där min bättre hälft är jaktprovsdomare. Inom den 
genren tar man inte ett förstapris om man inte har 
ett "förstaprissök". Det är grundbulten i deras 
avelsarbete. D.v.s. jobbar inte hunden bra 
provtiden ut blir det heller ingen etta. 
På våra prov kan en hund "parkera" efter någon 
timma och ändå tilldelas ett förstapris. Gammalt 
tillbaka när de körde två prov per dag med samma 
hund, sållades de lata friskt åt sidan. 
Kanske något att fundera på under kommande 
revideringar. Exempelvis att ett förstapris kräver att 
hunden presterar sökmässigt över en viss fastställd 
nivå? 
Det är ju ändå jakthundar vi ska avla fram...

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se
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Skarnäbbens Konrad
Foto: Kattis Åsman
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Kolla in nya 
hemsidan!
På vår nya hemsida finns flera formulär 
för att underlätta för er som medlem. 
Allt från butik till enkla 
medlemsärenden...

Medlemsskap online
http://ssf-riks.se/bli-medlem

Nu kan du enkelt bli medlem i SSF direkt på hem-
sidan. Fyll i dina personuppgifter och vilken lokal-
klubb du vill tillhöra, så ser SSF:s sekreterare till att 
allt fungerar korrekt. Ni får faktura via er mailadress 
och efter att ni betalat skickas tidningen Ståndskall.

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se

Hemsidans butik
http://ssf-riks.se/butiken/ 

I butiken kan man beställa:

• SSF:s Vin Urogallo 
(se separat annons angående betalning)

• Championatdiplom 
• Tygmärken 
• Silvernål 
• Injagningskompendium 
• Raskompendium 
• m.m.
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Hundutställning i Malung
På Malungs Kennelklubbs anläggning vid Buan i Malung,

SSF Mellansverige anordnar utställning för Finsk spets och Norrbottenspets.

Lördag 6 augusti 2016.
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00

Domare: Liz-Beth Liljeqvist.
Upplysningar och anmälningar till utställningen lämnas/skickas till:

Kjell Welam, Stensbo 12 780 54 Äppelbo tel. 070-261 95 67
E-post: kjell.welam@appelbo.net

Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån) och Veteranklass 100 kronor.
Övriga klasser 300 kronor.

Anmälningsavgiften insätts på SSF Mellansveriges Bg 5261-2942 samtidigt med anmälan.
Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida, www.ssf-riks.se

Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall kopia av 
hundens registreringsbevis bifogas med anmälningsblanketten.

Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 25 juli, 2016.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung!
SSF Mellansverige.

Jaktprov 
Saxdalen
SSF Sydsverige

Ordinarie jaktprov i Saxdalen 26:e och 
27:e mars.
Mattias Kähäri startade Maksi på 
lördagen då det var svag till måttlig 
vind. Maksi fann och arbetade med tre 
fåglar och klarade ett första pris.

Kaj Ekroos startade Hemvikens Vilma på söndagen. 
Det gick inge bra. Inte ett enda skall och inte en 
enda finnandemöjlighet. Hård vind, ja halv storm. 
Provet blåste bort.
Göran Eriksson som provdomare och 
Tomas Salander som provledare.

Mattias Kähäri startade Maksi på lördagen med ett 1:a pris.
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Årets Skällande Fågelhund 

1. Häggingåsens Kiwa
SE26890/2012
Medelpoäng: 79,33
Ägare: Göran Hellström

2. Lybergets Tuva
SE32599/2012
Medelpoäng: 67,5
Ägare: Josefin Gannå

3. Kalliokosken Tepa
SE26657/2013
Medelpoäng: 66,2
Äg. Tord Isaksson
   

Årets skällande fågelhund tio senaste åren:
2015 Häggingåsens Kiwa äg. Göran Hellström 
2014 Hemvikens Vilma äg. Kaj Ekroos
2013 Kaitumdalens Nalli äg. Lars Lindgren 
2012 Linadalens Osku äg. Per Sjögren
2011 Tjäderlekens Maksi äg. Anders Johansson

2010 Luokanjarkas Isabella äg. K-A Karlsson
2009 Ukkos Lissa äg. Jan Ottosson, Åsarna
2008 Vikborgs Speja äg. Gunilla Falk, Jokkmokk
2007 Börknäs Hera äg. Stefan Eriksson
2006 Latanjarkas Titti äg. Rainer Lyngmark
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1. Häggingåsens Kiwa
SE26890/2012 
Poäng: 238
Ägare: Göran Hellström

2. Lybergets Tuva
SE32599/2012 
Poäng: 228
Ägare: Josefin Gannå

3. Häggingåsens Mira
SE22499/2013 
Poäng: 204
Ägare: Daniel Byqvist

Kennel Rahans Vandringspris

Kennel Rahans pris tio senaste åren: 
2015 Häggingåsens Kiwa äg. Göran Hellström 
2014 Skarnäbbens Theia äg. Ulf Grabbe
2013 Häggingåsens Thai äg. Miranda Frings-Håf
2012 Kiepin Kaira äg. Tommy Jonasson 
2011 Yscha äg. Roger Hedlund

2010 Luokanjarkas Isabella äg. K-A Karlsson  
2009 Sörlidbäckens Chili äg. Göran Hellström 
2008 Vikborgs Speja äg. Gunilla Falk  
2007 Akroyd’s Piiri äg. Bengt Stenberg  
2006 Tjäderlekens Devil äg. Krister Mattsson
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 Daniel Byqvist, årets uppfödare 2015

Kid-Benny, Evert och Egon

Flest dömda jaktprov

Årets uppfödare (Unos minne)

Årets uppfödare tio senaste åren:
2015 Häggingåsens Kennel äg. Daniel Byqvist 
2014 Sörlidbäckens Kennel äg. Göran Hellström
2013 Häggingåsens Kennel äg. Daniel Byqvist
2012 Häggingåsens Kennel äg. Daniel Byqvist 
2011 Häggingåsens Kennel äg. Daniel Byqvist

2010 Luokanjarkas Kennel äg. Jan Andersson
2009 Sörlidbäckens Kennel äg. Göran Hellström
2008 Sörlidbäckens Kennel äg. Göran Hellström
2007 Latanjarkas Kennel äg. Mikael Holmberg
2006 Latanjarkas Kennel äg. Mikael Holmberg

1. Evert Lindberg  16 prov
2. Kid-Benny Eriksson 15 prov
3. Egon Rongden 10 prov

1. Häggingåsens Kennel
Äg: Daniel Byqvist
Poäng: 22

2. Tjäderlekens Kennel
Äg. Lars Vermelin 19 poäng

3.  Sörlidbäckens Kennel
Äg. Göran Hellström 12 poäng

26



Guldnålen

Ivan Karlsson & 
Lennart Jönsson 

Vid utdelning av förtjänsttecken tilldelades 
Guldnålen till Ivan Karlsson, SSF Gävleborg, med 
ett 20-tal år som domare och provledare, samt 
Lennart Jönsson, SSF J/H, som under många år lagt 
ned ett stort arbete både inom Riksklubben och 
Lokalklubben J/H.

Lennart Jönsson

SSF:s Pristagare 2015
Pristagare vid Riksårsmötet i 
Piteå den 9 april 2016

Årets skällande fågelhund
Den som lyckades allra bäst på jaktproven under 
2015 var utan tvekan den Finska Spetsen 
Häggingåsens Kiwa. Hon och husse, den i 
hundkretsar så framgångsrike Göran Hellström från 
Storuman lyckades kamma hem titeln: 
Årets Skällande Fågelhund 2015. 
Kennel Rahans Vandringspris
Som om det inte var gott nog drog ekipaget längsta 
strået även i striden om Kennel Rahans Vandrings-
pris. Det blev många bucklor att bära för Kurt 
Sivertsson som hoppade in som stand in för 
Göran Hellström som inte kunde närvara vid 
prisutdelningen.
Roligt är det när det dyker upp nya förmågor på 
våra jaktprov. Ovanligt och extra roligt är det om 
det dessutom är en ung tjej. Josefin Gannås hund 
är den duktiga Norrbottenspetsen, Lybergets Tuva.
Tord Isaksson och Finska Spetsen Kalliokosken 
Tepa från Kalix-Nyborg är ett duktigt team i jakt-
provssammanhang. Ett välförtjänt 3:e pris på 
Årets Skällande Fågelhund.

Årets Uppfödare
Pris till segraren i Unos Minne delades också ut:
Priset, en pokal för resultatet av bästa uppfödning 
2015 gick inte helt oväntat till den eminente uppfö-
daren och ägaren av Häggingåsens Kennel, 
Daniel Byqvist i Bollnäs.
Dessvärre var Daniel på annat håll under prisut-
delningen. Daniel har tre gånger tidigare vunnit 
utmärkelsen och ingen höjer nog på ögonbrynen 
speciellt mycket om historien skulle upprepa sig i 
framtiden. 
Domare som dömt flest prov. 
En trio strävsamma domare som är glada för de 
penningpris de tilldelats för sina insatser i kategorin, 
”Flest Dömda Prov”. Vi är mycket tacksamma att 
det finns människor som i ur och skur ställer upp 
för oss andra hundägare, utan dessa skulle det inte 
bli några jaktprov. Den som dömde flest prov (16) 
under 2015 blev Evert Lindberg från Arjeplog. 

Stort grattis till alla pristagare!
Ronney Skoog
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Riksårsmötet
Piteå 2016

Riksårsmötet ägde rum på 
Piteå Stadshotell. 
Deltagarantalet var ca 45-50 st.
Innan mötet höll utställningsdomaren 
Kurt Nilsson ett föredrag om avel och 
genetik. På ett lättsamt och 
underhållande sätt väckte han säkert 
en del tankar hos uppfödare.

Årsmötet avverkades på ett effektivt och raskt sätt 
med Mimmi Andersson som mötesordförande.

Ny ordförande
Vid val av styrelse fick vi ny ordförande genom 
Anders Häggkvist.                                                                                                              
Som ny ordinarie styrelseledamot valdes 
Lennart Jönsson.                                                                                                     
Daniel Myrestam blev vald som ny suppleant. 
De avgående funktionärerna inom SSF, Roger 
Hedlund, Jeanette Börjesson och Magnus Törkvist 
avtackades senare under kvällen.
Nya provregler
Förslaget om provregler för tiden 2017-2022  
fastställdes.
Antalet lokalklubbar minskade med en klubb, i och 
med att upplösningen av 
Norrbottens Kust & Inland fastställdes.
Guldnålen
Vid utdelning av förtjänsttecken tilldelades Guld-
nålen till Ivan Karlsson, SSF Gävleborg, med ett 
20-tal år som domare och provledare, samt Lennart 
Jönsson, SSF J/H, som under många år lagt ned ett 
stort arbete både inom Riksklubben och 
Lokalklubben J/H.
Avelsprojekt
Riksårsmötet avslutades med att Tommy Svevar, 
Finland informerade om ett projekt i Finland 
där man aktivt söker efter hundar för att bredda 
avelsbasen.

Kurt Sivertsson

Josefin Gannå

Tord Isaksson

Kurt Nilsson & 
Tommy Lannemar
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Utställning
SSF-syd 
Ställdalen 20 februari 2016
Till utställningen hade 16 hundar an-
mält sig vilket är ganska normalt för 
Sydsverige, det är dock synd att det inte 
kommer fler hundar då vi vet att det 
finns en hel del hundar inom rimligt av-
stånd som aldrig ställt ut. Domare var 
rutinerade Göran Faste’n som dömde på 
ett bra och kunnigt sätt, trots ett ymnigt 
snöfall under nästan hela utställningen, 
den som blev mest störd av snön var nog 
ringsekreterare Barbro Olsson som hade 
svårt att hålla kritiklapparna torra.  
Först ut var Finnspetshannarna som hade en över-
raskande god kvalite, av 8 st hundar delades hela 6 
stycken ck ut. Bästa hane blev Mattias Kähäris fina 
hane Maksi före Championhannen Styggbergstes 
Rikki och Spetsbackens Kimmo.
Bland de Finska spetstikarna vann SE Uch Stygg-
bergets Tassa äg Torsten Karlsson tätt följd av juni-
ortikarna Röjbackens Tania och Styggbergets Zally 
som också fick Ck. 
Finnspetsarna avslutades med 2 st Avelsgrupper och 
en Uppfödargrupp. 

Avelsgrupperna var efter hanen SE Jch SE Uch 
Predator’s Mikko och tiken SE Jch SE Uch Stygg-
bergets Kaaksi här blev det lite rörigt för domare 
Faste’n då 3 av 4 hundar i de båda grupperna var ef-
ter en parning mellan Mikko och Kaaksi, men efter 
en stund redde allt ut sig och både grupperna fick 
HP, Kaaksis grupp placerades sedan som 1:a.
I Uppfödarklassen ställde sedan Styggbergets ken-
nel, Göran Eriksson upp en fin och jämn grupp som 
även den fick HP.
Endast 2 st Norrbottenspetsar ställdes ut en tik och 
en hane, båda i Ökl. Här vann Odensala skogens 
Apollo äg Vibeke Götmar är som även fick Ck och 
Bir medan tiken Morforsens Busan fick nöja sig 
med ett Very Good  denna gång.
I kampen om Bäst in Show segrade den Finska spet-
sen Maksi. 

Tomas Salander

Maksi äg Mattias Kähäri  SE Uch Styggbergets Tassa äg Torsten Karlsson med domare Göran Fasten i mitten

Odensala Skogens Apollo äg Vibeke Götmar
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Riksutställning 
i Piteå 
Lördagen den 9 april 2016

Årets Riksutställning arrangerades av 
SSF Nedre Norrbotten och gick av 
stapeln på Fårön i Piteå. Det blev en 
lyckad tillställning med över 60 
deltagande hundar och en stor publik, 
som alla fick njuta av aprilsolen. 
Domaren för dagen, Kurt Nilsson, 
utförde ett gott arbete, med en 
professionell hantering av hundarna 
och en pedagogisk förklaring av sin 
bedömning.

Dagen inleddes med valpklasser för norrbottenspets 
och finsk spets. Bästa norrbottenspetsvalp blev Tjä-
dervinets Tiger, ägare Rickard Öberg, och bland de 
finska spetsarna blev Simba, ägare Tommy Anders-
son, bästa valp. Efter valpklasserna var det dags för 
domaren att bedöma de 20 deltagande norrbotten-
spetsarna. Fem stycken ck:n delades ut. BIR blev 
hanen Nalta Äljest Bängt, ägare Jan Engman och 
BIM blev tiken Davvins Kärstin, ägare Jan Engman. 
Bland de finska spetsarna fick 6 hanar och 8 tikar 
ck. BIR blev hanen Maksi, ägare Mattias Kähäri och 
BIM blev tiken Kullervon Tähti, ägare Joakim Re-
sin, Kalix. 
Det är inte ofta vi får se uppfödargrupper på SSF-
utställningarna men glädjande nog ställde två 
grupper med finsk spets upp i Piteå. Vann gjorde 
Akroyd’s kennel före Skarjaks kennel, båda grupper-
na tilldelades hp. Även en avelsgrupp efter Akroyd’s 
Pirjo deltog och tilldelades hp.
Efter att uppfödargrupperna lämnat ringen var 
det dags att kora 2016 års Riksutställningsvinnare. 
Slutstriden om segern stod mellan norrbottenspet-
sen Nalta Äljest Bängt och finska spetsen Maksi. 
Efter att de båda hanarna bedömts mot varandra 
utnämnde Kurt Nilsson Maksi till BIS och vin-
nare av Riksutställningen. Maksi lyckades därmed 
med bedriften att vinna Riksutställningen för andra 
gången, då han även segrade år 2013. 

Domaren Kurt Nilsson påpekade att det var hög 
kvalitet bland deltagarna i jaktklasserna för respek-
tive ras, vilket han fann mycket glädjande. Kurt för-
klarade att det i andra raser har blivit en uppdelning 
i flera typer, bland exempelvis brukshundar är det 
vanligt med en exteriört ”korrekt utställningstyp” 
och en brukstyp. Bland de skällande fågelhundarna 
visar de jaktmeriterade hundarna den bästa exteri-
ören och Kurt tyckte att det var roligt att se att det 
går att förena god exteriör med bra jaktegenskaper. 
Med över 60 deltagande hundar, en stor och intres-
serad publik, lotteri och utlottning av en Garmin-
pejl på startnumret (pejlen vanns av Sandra Laes-
tander), fikaförsäljning och ett vackert vårväder 
blev Riksutställningen 2016 en succé! Det är så här 
Riksutställningen ska vara, med många deltagande 
hundar och hård konkurrens så att utställningen 
behåller sin status som årets höjdpunkt på utställ-
ningssäsongen. 
SSF Nedre Norrbotten tackar domare, funktionä-
rer, utställare samt besökare för en mycket trevlig 
utställning! På återseende i Arvidsjaur i november!
För komplett resultatlista hänvisas till 
SKK:s hunddata: https://hundar.skk.se/hund-
data/Tavling_sok.aspx

BIM blev vinnande tik i jaktklassen Kullervon Tähti 
med ägare Joakim Resin
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Bästa resultat Norrbottenspets

Hund Ägare Resultat

Nalta Äljest Bängt Jan Engman EXC chkl, CK, 1 BHKL, BIR

Skadis Arv Tina Landström EXC junkl, CK, 2 BHKL

Tjärbäckens Neo Paul Andersson EXC jkl, CK, CERT, 3 BHKL

Luspnäsets Harry Robin Lundgren EXC ukl, CK, 4 BHKL

Davvins Kärstin Jan Engman EXC chkl, CK, 1 BTKL, BIM

Bästa resultat Finsk spets

Hund Ägare Resultat

Maksi Mattias Kähäri EXC jkl, CK, CERT, 1 BHKL, BIR

Miki Alf Edin EXC junkl, CK, 2 BHKL

Häggingåsens Riemu Robin Holmgren EXC jkl, CK, 3 BHKL

Skarjaks Ylvis Sandra Laestander EXC jkl, CK, 4 BHKL

Kullervon Tähti Joakim Resin EXC jkl, CK, CERT, 1 BTKL, BIM

Finnskallets Leia Peter Johansson EXC jkl, CK, 2 BTKL

Lillåns Agnes Peter Johansson EXC junkl, CK, 3 BTKL

Akroyd’s Ritti Bengt Stenberg EXC ökl, CK, 4 BTKL

Vinnaren av Riksutställningen 2016, Maksi, ägare Mattias Kähäri, Grängesberg. 
Thommy Svevar, representant från Finska Spetsklubben, överlämnade ett vandringspris som ska tilldelas Riksutställningens vin
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BIR blev hanen SE UCH FI UCH NO UCH C.I.B Nalta Äljest Bängt, ägare Jan Engman, 
och BIM blev tiken SE UCH NO UCH C.I.B Davvins Kärstin, ägare Jan Engman, Norrfjärden.

Sponsorer Riksutställningen
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Sandra Laestander vann en
Garminpejl på startnumret.
Leif Hedlund delar ut priset.

33



Utställning
Borgsjö 17/4 2016

Dagen började på bästa tänkbara 
sätt, väderleksrapporten hade ännu 
en gång fel och vi kunde möta alla 
hundutställarna med sällskap utan 
paraply och galoscher! 35 Hundar 
var anmälda vilket vi är riktigt glada 
över, 34 stycken kom till start varav 
15 Norrbottenspetsar och 19 Finska 
spetsar. 
Domaren Arild Berget var ivrig att 
få komma igång och hans största be-
kymmer innan var om rösten skulle 
hålla, eller om vi någon gång skulle få 
högtalaranläggningen? Per kom innan 
första start och kopplade in anläggning-
en och det syntes att Arild var lättad. 

Valpklass
Först ut var valpklassen och segrare blev Tajgans 
Mimmi II med Hp och BIS-valp  valptvåan Stålber-
gets Vitas som fick HP.
 Juniorklass Norrbottenspets
 Efter de allra yngsta deltagarna så var det dags för 
Norrbottenspets juniorerna att äntra ringen. Det är 
alltid lika spännande att få se unghundar visas för 
första gången, domaren kan vara lite läskig. Arild 
hade riktigt bra känsla för hur han skulle hantera de 
smått nervösa unghundarna
BIR & BIM Norrbottenspets
Fanbyklackens Salix fick Excellent CK och han blev 
där med svensk utställningschampion, han blev 
även BIM och Freja fick Excellent CK och blev BIR. 
Grattis till er båda!
Uppfödarklass
Trollfågelns Kennel fick Hp som Bäste uppfödare 
här med hundarna Trollfågelns AO Zischang, Troll-
fågelns Jonna, Trollfågelns Joselyn och Trollfågelns 
Aya. Grattis till Trollfågelns Kennel!

 

När Norrbottenspetsarna var klar så var det dags för 
halvtid innan Finsk spetsarna äntrade ringen. 
Hamburgare och fika skulle förtäras men först så 
skulle det lottas ut en tvådagarsjakt i Lögdö 
Vildmarker. Vinnare på startnumret blev 
Fanbyklackens Salix och hans ägare Mats-Erik 
Larsson, stort Grattis till er! 
Juniorklass Finsk spets
I Juniorklassen startade 2 stycken hanar och 3 styck-
en tikar, där Herröskogens Pekka och Lappskansen 
Kirpi i varsin klass fick Excellent.
Jakthundsklass Finsk spets
Bland hanarna kom det hela 7 stycken till start, det 
var riktigt roligt, Kvannildalens Jäger-Meister blev 
placerad som 1 och fick Excellent, Kontiokummun 
Tuure hade rest hela vägen ifrån Finland till Jörn, 
från Jörn till Borgsjö och placerade sig som 2 med 
Excellent. Tikarna hade 2 startande, Rieskamaan 
Pimu som åkt ifrån Jörn kom hem med Excellent 
och Furuhedens Sissi som rest ifrån Alfta kom hem 
med Excellent. 
När konkurrensen skulle avgöras blev Kvannilda-
lens Jäger-Meister placerad som 1 även där och fick 
Cert och CK och Kontiokummun Tuure blev 2 med 
Reserv-Cert och CK. Tikarna Rieskamaan Pimu 1 
fick Cert och CK hon blev därmed svensk utställ-
ningchampion, Grattis till er! Furuhedens Sissi blev 
2 och fick Reserv-Cert och CK
BIR & BIM Finsk Spets
Bäst i ras Kvannildalens Jägar-Meister. 
Bäst i motsatt kön Rieskamaan Pimu

BIS 1 och BIS 2 med domare Arild och hundarnas ägare 
Henrik Jonsson och Anders Jonsson,
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Best in Show
När utställningens vackraste hund skulle avgöras 
hejade publiken fram hundarna och domare Arild 
hade verkligen ett svårt beslut att fatta med två rik-
tigt vackra hundar. Till slut så fattade han ett beslut 
och BIS hunden blev Finsk spetshanen Kvannilda-
lens Jäger-Meister och BIS 2 blev Norrbottenspets 
tiken Freja. Grattis till er båda!

Bäst i n show Kvannildalens Jägar-Meister

Vi vill tacka alla som kom och gjorde denna dag till 
en riktigt trevlig utställningsdag för våra 
skällande fågelhundar! 

Ett extra tack till domaren Arild Berget, ringsekre-
terarna, ni som samlat ihop priser, bidragit med 
arbetskraft på utställningen med att servera i köket 
samt grillat, ställa iordning ringen, städat och åter-
ställt. 

Tack också till Fredrik Eriksen på Midhunt som på 
kort varsel kom och fyllde ut våran utställning med 
jakttillbehör, nu längtar man ännu mer till hösten!
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Jaktprov 
SSF Medelpad 2016

SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående
planering. För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100 kronor (har Din hund aldrig startat ett 
jaktprov är startavgiften 0 kronor). Domararvodet uppgår till 100 kronor. 
Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats – startavgift: 250 kronor.

Ordinarie prov. 
19-20/8  Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå
Anmälan till Egon Rongdén.
 

1-2/10  Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå
Anmälan till Kjell Pettersson
              

25-28/11  Matfors-Gnarp
Anmälan till Jonas Carlsson
 

Rörliga prov.
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig mellan den 16 augusti och den 
31 mars? Anmäl Dig då till ett så kallat rörligt prov. I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig så att Du får 
låna en mark om Du själv inte har någon på vårt område.
Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.

Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast två veckor före 
provet. Vid rörligt prov ska anmälan vara inne minst tre dagar innan provdag. 

Egon Rongdén 
Berglundav 1, 860 30 SÖRBERGE  
egon.rongden@facipen.se, tel. 0705-13 14 33 

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 STÖDE
kjell.p.spg@gmail.com, tel.  070-398 98 19 

Jonas Carlsson 
Nackstavägen 19 A, 853 51 SUNDSVALL
jonascarlsson_@hotmail.com, tel. 076-841 44 31 

Per-Ove Bergman 
Öster Grängsjö 168, 820 77 GNARP  
perovebergman@bredband2.com, tel. 070-361 12 94
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Jaktprov 
SSF Jämtland/Härjedalen 2016

Vemdalen/Hede 16 - 17 augusti, tisdag - onsdag.
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo, 070-358 12 13  
e-post: pauliden@hotmail.com

Vemdalen/Hede Skallkungen 1-2 oktober lördag - söndag 
Kvalificering, deltagande ekipage anmäls via lokalklubbarna, information och inbjudan kommer.

Börtnan/Åsarna 24-25 oktober, vardagsprov måndag - tisdag 
Anmälan Johan Lindquist, Skålan 134, 840 31 Åsarna, 070-216 93 15 e-post: kallelink@yahoo.se

Klubbmästerskap 2016
Den hund som tar högsta poängen under något av våra utlystajaktprov under året blir klubbmästare. 
Vid eventuellt lika resultat vinner den yngre hunden. 
Man kan alltså anmäla sin hund till båda utlysta jaktproven, men bara det högsta resultatet gäller.
För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för lokalklubbens egna hundar är gratis.
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan till ordinarie prov.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 tim, meddelas vid bekräftad start.
Ej utnyttjad start vid hunds sjukdom återbetalas endast mot veterinärintyg. 
Löpande tik får ej heller startas, gäller både ordinarie och rörliga prov.
Anmälan till utlysta prov:
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. 
Använd blankett som finns på hemsidan ssf-riks.se eller i Ståndskall.
Startavgiften 350:- betalas på plats, i startavgiften ingår domararvode 250:-.
Bekräftelse om start:  
Bekräftelse om start och övrig information om respektive jaktprov görs av provledaren 
på det telefonnummer eller e-postadress hundägaren har uppgivit vid anmälan. 
Om meddelande från provledare lämnats på mobilsvar eller e-post, vänligen bekräfta 
omgående annars kan den upplåtna platsen gå till nästa hund.
Rörliga prov 16 augusti 2016 – 31 mars 2017
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, sänds minst 3 dagar före beräknad provdag till 
Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik,  070-285 30 17, e-post: kela@skucku.se 
Tilldelad domare tar sedan kontakt med hundägaren och bestämmer tid och plats. 
Då betalar hundägaren in startavgiften 100: - på klubbens plusgiro 13 70 11-3. 
Domararvode 250: - plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd blankett som finns på hemsidan ssf-riks.se eller i Ståndskall 
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Jaktprov  
SSF Övre Norrbotten 2016  
Utlysta prov
20-21  aug  Porjus-Jokkmokk  nat.
Anmälan: Pl  Kent Renlund, Abborrv. 5  983 34 Malmberget
Mail: kent.renlund@outlook.com

22-23  aug  Kiruna-Vittangi   nat.
Anmälan: Pl   Johan Lehmivaara,  Kyrkogatan 3  980 10 Vittangi
Mail: johan.lehmivaara@gmail.com

27-28  aug  Porjus-Jokkmokk  nat.
Anmälan: Pl   Jörgen Estholm,  Åkaregatan 15   983 33 Malmberget
Mail: jorgentroja@telia.com

 8- 9   okt    Porjus-Jokkmokk  nat. Klubbmästerskap ÖN
Anmälan: Pl  Mats Thorneus,  Lärkvägen 27   981 37 Kiruna
Mail: mats.thorneus@hotmail.com

15-16  okt  Porjus-Jokkmokk   nat
Anmälan: Pl  Ove Sjöström,  Illråhedsvägen 100  945 93 Sjulsmark
Mail: ove.sjostrom62@gmail.com

22-23  okt  Porjus-Jokkmokk   nat.
Anmälan:  Pl  Kent Renlund,  Abborrv. 5   983 34  Malmberget
Mail: kent.renlund@outlook.com

 5- 6  nov   Kiruna-Vittangi    nat.
Anmälan:  Stefan Stålnacke, Parakkagatan 14   980 10  Vittangi
Mail: s.stalnacke@hotmail.se

12-13 nov  Porjus-Jokkmokk  nat.
Anmälan:  Roger Strandelin, Forsgatan 2   982 34 Gällivare
Mail: roger.strandelin@gmail.com

Skriftlig anmälan (eller via mail), skall vara poststämplad eller inkommit till anmälningsmottagaren senast 
14 dagar före första provdag !
Rörliga Jaktprov.
Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov tar kontakt med lokalklubbens 
anmälningsmottagare och koordinator för vidare information.  
Kid-Benny Eriksson, Långgatan 39, 960 30 Vuollerim, tel. 070-318 98 31 
Han utser domare och datum för det rörliga provet!
OBS! Endast skriftliga anmälningar med brev!
Provledare för de rörliga proven är Jörgen Estholm och Kent Renlund .
För samtliga prov – utlysta som rörliga – gäller följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på utlysta prov. I samband med anmälan betalas samtidigt in 300 
kr på bg 5937 – 0841, dock senast tio dagar före första provdag. Startavgiften är 350 kr för ett rörligt prov. 
Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937 – 0841. 
Rörliga prov: anmälan och betalning ( 250 kr ) senast tre dagar före avsedd provdag.
OBS! Vid inbetalning skall det framgå vilket sorts prov det gäller, samt vilken hund som skall prövas. 
Rörliga och utlysta prov hålls åtskilda, så anmäl rätt .
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blivit sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej 
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utnyttjande av erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/ prov. För att få 
utbetalt innestående avgift skall kontakt tagas med kassören före 13 dec 2016,  annars tillfaller startavgiften 
lokalklubben.
Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer vilket 
arrangören kan nå vederbörande (vara anträffbar) för bekräftelse om start eller ej.
Turordning vid utlysta och rörliga prov.
Lokalklubbens egna hundar
Hundar från andra lokalklubbar i mån av plats.
D.v.s. lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid 
eventuell ”överanmälan”  (domarbrist).
Aktiv jaktprovsdomare inom vår lokalklubb som anmält starthund, garanteras en start per dag.
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller att ha löst träningskort inom provområdet och på prov-
datumet.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar/prov om arrangören finner det lämpligt på grund av 
för kort dagslängd.
Brukande av vapen vid jaktprov.
Vapen får medföras oladdat på SSF/ÖN:s jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller efter provet. 
Provledaren och domaren kan ge tillstånd att använda (bruka) vapnet om hundföraren har jakträtt på 
området – gäller mård, mink, räv eller mårdhund. Hund skall kopplas upp efter provtidens slut och hållas 
kopplad tills domaren avlämnats vid samlingsplatsen för provet.
Vid temperatur av - 20 grader och kallare inställes all provverksamhet!
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Jaktprov 
Västerbottens Lappmark 2016

Åsele 16-17  augusti "Tjejkamp". Se lappmarkens hemsida
Anmälan A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-035 88 23
Mail: akpersson@live.se

Vilhelmina 19-20 augusti "Länskampen". Se på hemsidan om jaktprovet 
Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97, 070-266 30 68 
Mail: roger.eriksson@vilhelmina.se

Vilhelmina 21-22 augusti 
Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97, 070-266 30 68
Mail: roger.eriksson@vilhelmina.se

Dikanäs/Storsele 8-9 oktober "Klubbmästerskap och Skallkungskval" 
Begränsad provtid till 3 tim.
Anmälan:  Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 070-379 57 80
Mail: kurt.sivertsson@it4unet.se. 
För samtliga prov gäller följande:
Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare senast 14 dagar före start. Använd blanketten på SSF,s hem-
sida, www.ssf-riks.se. 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. inbetalas på klubbens BG 164-0739  före start.
Vi har även Swish nr. 123 269 438 8

Rörliga jaktprov 16 augusti – 31 mars
Anmälan: A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-0358823
 akpersson@live.se. 
 Prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea. 
 Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller 070-2663068
 roger.eriksson@vilhelmina.se 
 Prov inom Vilhelmina, Storuman, Sorsele och Malå.

Anmälan  senast 3 dagar före provet. 
Använd blanketten på SSF,s hemsida, www.ssf-riks.se, som kan skickas direkt. Anmälan är giltig när man 
fått svar från A-K eller Roger genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan.  
Rörliga prov medl. i Lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens 
BG 164-0739  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

40



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.ssflappmarken.se

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i Lappmarken och Kustlandet kan anmäla sig. 
Antalet starter kommer att delas mellan Lappmarken och Kustlandet. Det är ett tvådagars jaktprov.
Ett tävlingsmoment kommer vi att ha för dessa dagar för att kunna utse en klubb och hund som 
Länsmästare.                                                  
Lappmarkens klubbmästerskapet är kval till skallkungen
Kvalet sker efter det högsta resultaten av hundar från Västerbottens Lappmark, på varje utlyst jaktprov från 
tiden efter föregående klubbmästerskap till helgen före klubbmästerskapet. Om inte den kan delta erbjuds 
kvalplats till nästkommande resultat. Resterande hundar får anmäla sig till anmälningsmottagaren och plat-
serna kommer att lottas. Anmälningsmottagaren bestämmer hur många starter som kan erbjudas.
Representant till Skallkungen
Högsta resultatet på klubbmästerskapet representerar klubben på skallkungen. 
Resterande hundars resultat blir i turordning reservplatser.
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Jaktprov 
SSF/Gävleborg 2016 

Ordinarie jaktprov
Los den 19-20/8
Upplysningar och anmälan till Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk
tel  0657-210 26  070-288 48 04
Email: ivanlovriset@gmail.com 

Kårböle den 24-25/9
Upplysningar och anmälan till Jan Andersson Stora Vinterg 13   827 31 Ljusdal
tel  070- 597 35 50
Email: jaaan@live.se

Ljusdal den 5-6/11
Upplysningar och anmälan till Jan Andersson Stora Vinterg 13   827 31 Ljusdal
tel  070- 597 35 50
Email: jaaan@live.se

För ordinarie prov gäller följande:
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel. samt registreringsnr. och namn på hundens 
föräldrar. Använd blanketten som finns på SSF:s hemsida! Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblan-
ketter ej godtas som anmälan. Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 dagar före 
start, sent inkommen anmälan beaktas EJ ! Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven del-
tagare, om inte giltigt skäl föreligger. Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg. Att tik börjat löpa. 
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas.
Startavgift 300 kr/provdag  sätts in på Pg 17 43 39 – 2 vid bekräftelse av start.
Ange namn och provplats vid inbetalning.
Rörliga jaktprov 16 augusti 2016 -28 februari 2017
Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnummer.
Insändes till provledare: 
Daniel Byqvist, Blomstervägen 69 821 40 Bollnäs. Tel 070-352 95 38 Email: danielbyqvist@hotmail.com
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats 
(minst 3 dagar före provet.)
Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43 39 – 2 när domare och hundägare fastställt provdatum.
Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet.
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
Turordning ordinarie och rörliga prov:
Egna klubbens hundar. Hundar från andra lokalklubbar. Hundar från övriga Nordiska länder
Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.
Jaktprovsdomare som anmält start av hund. Denna hund skall garanteras 1 start per dag. 
VANDRINGSPRIS för medlemmar i SSF/Gävleborg
Det åligger de hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare” att skriftligen in-
komma med de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på 
provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2016.
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Jaktprov 
SSF Ångermanland 2016

Provplatser: 
Näsåker/Backe
Provdatum:  16-20 augusti
 20-21 september
 25 oktober
 2 november

Anmälan för prov i Näsåker: 
Peder Ragnarsson, Movägen 10, 880 30 Näsåker 
Mail : 062210858@telia.com     tel: 0622-108 58
Anmälan för prov i Backe:
Ulf Jonsson Silsjönäs 115, 880 50 Backe 
Mail: ulfochsonia@outlock.com   tel: 070-3425787

Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14 dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast bekräfta start till 
hundägare som lämnat fullständig anmälan enligt den blankett som medföljer Ståndskall. Bekräftelse sker 
per telefon under förutsättning att hundägare är anträffbar. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 
timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av kort daglängd. Vid konkurrens om proven äger den 
egna klubbens hundar företräde.
Bokning av rum:
Rum bokar ni i samband med anmälan.
Rörliga prov på skilda platser:
Anmälan ska ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till:
Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe 
Mail: ulfochsonia@outlock.com
Tel: 070-3425787
Senast 3 dagar före beräknad provdag. 
När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före provdagen. 
Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. 
Det är alltid provledaren som utser domare. Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen.
Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. 
Vid rörliga prov betalas 50:- till bg: 263-4749 och bedömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning 
direkt till domaren. Vid utebliven bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
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Jaktprov 
Mellansverige 2016

Noppikoski 16-17 augusti (tis-ons).
Anmälan och upplysning:
Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel. 070-226 02 93 eller 0250-410 88, gb.sinders@telia.com

Malung 4-5 september (sön-mån).
Anmälan och upplysning:
Leif Nilsson Älvvägen 47, 782 91 Malung. Tel. 070-603 99 40 eller 0280-600 40, leifnilsson59@live.se

Gösjön/Björnberget 23-24 september (fre-lör).
Anmälan och upplysning:  Gunnar Thunander, Hedbyvägen 100, 785 50 Djura. Tel. 070-210 25 40 eller 
0241-303 29, sjonsgunnar@telia.com

Idre 30 september 1-2 oktober (fre-lör-sön). 
Anmälan och upplysning:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel. 070-261 95 67, kjell.welam@appelbo.net 

Rörliga prov hela året. Anmälan och upplysning se, ”Rörliga jaktprov” i denna annons. 

Utlysta jaktprov.
Anmälan är bindande och görs senast 14 dagar före prov. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare mm. på 
anmälan. Använd blankett i ståndskall eller hämta för utskrift på SSF riks hemsida, www.ssf-riks.se. Vid 
anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Startavgift.
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/provdag till BG 5261-2942. Därutöver ska 100 kr/provdag 
(domararvode) erläggas till provledare vid ankomst till provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250 
kr/provdag till BG 5261-2942. Därutöver 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid 
ankomst till provplats. 
Vid eventuell domarbrist 
SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse om start samt tid för lottning.
Betalning av jaktprov.
Betalning sker då anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan påvisas.
Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.
ID Märkning
Obligatorisk 
Rörliga jaktprov
* SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen räknas ordinarie och rörliga prov 
tagna i den egna lokalklubben två veckor innan föregående års Skallkungstävling och fram till två veckor 
före gällande års Skallkung. I övrigt se Regelpärmen.

44



Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker kanske domaren har? 
Startavgift 
Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18:50 kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på BG 5261-2942, 
därutöver domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.
OBS! Gratis startavgift vid förstastart på jaktprov.
SSF Mellansverige har antagit förslaget om gratis förstastart på jaktprov vilket innebär:
Om förstastart sker på rörligt prov betalar hundägaren endast eventuell reseersättning direkt till domaren.
Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren reducerad startavgift med 200 kr. 
Gäller endast för medlemmar i SSF Mellansverige.
Anmälan 
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler sig senast 3 dagar före tänkt provdag. 
Detta görs skriftligen till provansvarig för rörliga jaktprov, 
Arne Åhs Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. tel. 054- 54 70 19 eller mobil 070-219 42 05 
Anmälningsblankett, finns i Ståndskall eller kan hämtas på www.ssf-riks.se
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Har domare kontaktats, ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen före avsedd 
provdag vilket meddelas provansvarig. Blir prov inte genomfört skall anmälan om ny provdag göras omgå-
ende per telefon. Provledaren utser alltid domare.

Välkommen att starta din hund i höst!
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Jaktprov 
Nedre Norrbotten 2016

Utlysta prov:
20-21 augusti, Råneå-Överkalix
Anmälan till Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå. Tel. 070-559 36 69.
E-mail: 092030137@telia.com

20-21 augusti, Arvidsjaur
Anmälan till John Laestander, Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog. Tel. 070-649 17 16. 
E-mail: john.laestander@skelleftealven.se

3-4 september, Arvidsjaur
Anmälan till Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 070-688 39 52. 
E-mail: leifhedlund@spray.se 

17-18 september, Arvidsjaur
Anmälan till Kjell Sundström, Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur. Tel. 073-520 24 06
E-mail: kjell.sm24@gmail.com

15-16 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till Daniel Myrestam, Gransträskmarkvägen 31, 946 40 Svensbyn. Tel. 070-393 00 07
E-mail: myrestam@hotmail.com

29-30 oktober, Råneå-Överkalix
Anmälan till Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix. Tel. 070-631 94 61.
E-mail: gk.ostlund@gmail.com 

Rörliga prov
Norra området
Anmälan till: 
Provledare Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix. Tel. 070-631 94 61, gk.ostlund@gmail.com
Bitr. provledare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix. Tel. 070-575 93 90 amorin@live.se  
Södra området
Anmälan till: Provledare Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 073-821 58 95.
Bitr. provledare: John Laestander, Smedjegatan 6, 930 90 Arjeplog. Tel: 070-649 17 16.
E-mail: john.laestander@skelleftealven.se 
Anmälan via Riks hemsida:
Norra området: gk.ostlund@gmail.com
Södra området: kjell.sm24@gmail.com
Anmälan.
För utlysta prov gäller att skriftlig anmälan är bindande, och skall vara poststämplad senast 14 dagar före 
första provdag. Vid utebliven start på ett prov skall läkar/veterinärintyg uppvisas för att undvika startavgift. 
Använd blanketten i Ståndskall. Blanketten finns även att ladda ner från riksklubbens hemsida.
För rörliga prov skall anmälan vara provledaren tillhanda senast 3 dagar före provdagen.
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Startavgift.
Startavgifter för utlysta och rörliga prov: 300 kr/start för medlem i SSF/Nedre Norrbotten. 400 kr/start för 
medlem i annan lokalklubb. Medlem i SSF/Nedre Norrbotten betalar ingen startavgift vid hundens första 
jaktprovsstart.
Vid utlysta prov betalas avgiften på plats.
Vid rörliga prov betalar medlem i SSF/NN, 150 kr, och medlem i annan lokalklubb 250 kr på klubbens 
bankgiro 393-7711 i samband med anmälan om annat ej överenskommits med provledaren. 
Vid provtillfället betalas dessutom 150 kr direkt till domaren plus eventuell reseersättning. 
Medlem i SSF/NN betalar endast ev reseersättning vid hundens första start.
Bekräftelse om start.
Bekräftelse om start sker per telefon under förutsättning att hundägaren lämnat telefonnummer och är 
anträffbar.
Samling och lottning.
Upplysningar om samlingsplatsen och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start.
Övrigt.
Lokalkubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa prov kan provtiden begrän-
sas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd.

Domarutbildning i Nedre Norrbotten 2016
SSF/Nedre Norrbotten anordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare

under 2016.Tid och plats bestäms senare.
Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.

Anmälan till Leif Hedlund. Tel: 070-688 39 52. 
Email: leifhedlund@spray.se
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Jaktprov
SSF Syd 2016-2017

Grängesberg 10- 11 September, Nationellt 
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN, 070-311 12 74,  styggberget@hotmail.com

Björsjö 10-11 December, Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 070-658 73 05, tomas.salander@skogssallskapet.se 

Saxdalen 25 -26 mars 2017,  Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 070 311 12 74, styggberget@hotmail.com

Anmälan ordinarie prov.
Anmälan skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 14 dagar före provdatum 
300 kr betalas på plats. 
Lottning till domare och provrutor kan komma att ske veckan före proven där alla anmälda har rätt att 
delta. Vänligen meddela i anmälan om du även kan vara jaktprovsdomare på ett eller flera prov. 
Rörliga prov
Anmälan skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum. 
Anmälningsmottagare: 
Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN
E-post: styggberget@hotmail.com

300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på plats.
Första start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift. Gäller både ordinarie och rörliga prov.
Samtliga jaktprov är av lika värde för kval till skallkungtävlingen och även andra tävlingar. 
Samtliga ordinarie jaktprov kan bli flyttade till annan ort på grund av vargförekomst. 
Deltagande hundar behöver inte vara ID märkta i örat. Chipavläsare finns.
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Jaktprov 
Västerbottens Kustland 2016

Sävarprovet 16 augusti eftermiddagsprov.

Vilhelmina 19-20 augusti. Länskampen. Se på hemsidan om jaktprovet

Botsmarksprovet 1-2 oktober. Klubbmästerskap.

Anmälan till samtliga prov skickas till: 
Mats Larsson Aspvägen 23 91831 Sävar, e-post: mats_256@hotmail.com

För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, dvs statavgift tas ut 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: 400 kr/start. 200 kr vid första start.

Rörliga prov.
Anmälan: 
Stefan Eriksson Korpralsgatan 5, 911 34 Vännäs. Tel 070-223 67 27. 

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter 
kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment kommer vi att ha 
för dessa fyra dagar för att kunna utse en klubb som länsmästare. 

Välkomna!

"Prova på kväll jaktprov"
Tisdagen den 23/8 anordnar SSF VK en  

”prova på kväll jaktprov” för medlemmar i klubben.

Ta med er hund så får ni följa med en jaktprovsdomare ca 2 timmar för att se hur ett jaktprov går till.
Vi kommer att använda oss av Sävarprovets provytor.

Samling: Mickelträsk Bygdegård. Tid och datum: 23/8 klockan 16:00.
Anmälan: Mats Larsson 070-5795105, 

e-post: mats_256@hotmail.com  Senast den 10/8.
Välkomna.
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En husses bikt 
och bekännelse... 
När jag för tid sedan företog en rensning 
bland gulnade blad i en gammal  sam-
lingspärm, så fastnade blicken på något 
som jag skrev i november månad 1986. 
Fast nästintill tre decennier förflutit är 
nog allt lika aktuellt i dag. Så kommer 
det nog att förbli så länge som vi har 
hundar som våra följeslagare, även om 
människans livssyn och värderingar kan 
förändras med åren. 
                                            
Att följa sin hund på den sista färden är ingen lätt 
uppgift. Några menar att det är en hederssak, att för 
egen hand och med vapnets makt avsluta jordelivet 
för den fyrbenta vännen. Medan andra av olika skäl 
inte sätter sin tilltro till den egna handen och vap-
nets makt. Man väljer en metod som kan liknas vid 
den gången när vaccinet skulle förnyas och det häg-
rande championatet skulle bärgas. Men givetvis sett 
till hundens tidigare reaktioner på kliniken. Allt ska 
gå snabbt och skonsamt, rädd och darrande ska inte 
hunden behöva vara. Men oavsett vilken form man 
väljer är den heder som eftersträvas, att på ett skon-
samt sätt hjälpa en vän över gränsen. Ingen metod 
har jag upplevt som mer värdig den andra och några 
moraliska aspekter kan man inte och ska man inte 
lägga på den ena eller den andra formen. 

Det bör kanske nämnas, att jag bevittnat händelse-
förloppen ur de båda perspektiven. Därför menar 
jag, att den väsentliga skillnaden framstår först om 
olyckan skulle komma med i bilden, ett fumlande 
och stickande med kanyler och sprutor eller om 
skottet inte tog den givna punkten. Själv har jag 
varit förskonade från sådana upplevelser. Men jag 
menar också att denna gång är det av underordnad 
betydelse, även om en utomstående kan skönja de 
band som stärkts genom åren. När den gamle, som 
under många år troget stått vid ens sida befinner sig 
långt bortom detta. 

Vem minns inte det första mötet och de år som 

sedan följde. Så kom den dag då allt bekräftades, 
det som förut var en relativt lätt uppgift, var nu en 
omöjlighet för den grånande kämpen. Nu vet husse 
vad han tidigare misstänkt, krämporna börjar göra 
sig gällande. Åren som gått dom satte sin färg och 
tillgivna ögon tärs av en åldrande slöja. 
Skymningen faller nu i en allt snabbare takt... 

 

Ett kort telefonsamtal till den veterinär, som vi un-
der årens lopp besökt några gånger, när vaccinen 
skulle förnyas, när den sönderbitna tanden skulle 
dras och när den sönderskurna tassen skulle sys. 
Det var han som under årens lopp också lärt känna 
en av mina personliga svagheter eller vad man nu 
vill kalla banden till mina fyrbenta vänner. Det var 
han som ägde min tilltro, när de band som vuxit sig 
allt starkare genom åren, nu i ordens rätta bemär-
kelse skulle slitas isär. 

På väg till kliniken gick tankarna till den första re-
san och det första mötet i Jyväskylä. En resa som 
nu låg tio år tillbaka i tiden. Det var där jag möttes 
av en reslig och spänstig unghund, som kullkastade 
alla andra planer. Det var Poika, han var då två år 
och kennelnamnet var Urheilu-Pennan. Den svagt, 
svagt böjda nosryggen var givetvis och enligt ras-

Poika var tolv år. Så kom åter en dag, 

då de alltid så uttrycksfulla ögonen 

talade sitt tydliga språk. Men nu 

handlade budskapet om något helt 

annat än de vanliga, man står vid 

skiljevägen. Det var den sista dagens 

morgon, inte ens husse kan hjälpa. 
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standard en skönhetsfläck, med för mig gav den en 
säregen charm till ett i övrigt perfekt huvud. Och de 
mandelformade och mörkbruna ögonen vittnade 
om en inneboende klokhet och något av enmans-
hundens beteende. När han med en viss form av 
misstänksamhet granskade den som nu skulle bli 
hans nya husse. Han kunde inte riktigt förstå fol-
ket med det konstiga uttalet, finska var ju det han 
förstod och lyssnade till. Först efter ytterligare över-
talningsförsök och främst med hjälp av torrköttet 
som fanns med i fickan, var den första isen bruten. 
Därefter intog han den plats som med tiden skulle 
bli den heligaste av dem alla. Det var så det nya 
halsbandet kom på plats kring den välväxta halsen 
och de första stegen på vår gemensamma vandring 
började. En vandring som nu tio år senare led mot 
sitt slut, nu återstod bara minuter. 

Så var vi framme vid kliniken. Allt var förberett 
och vittnade om omtanke. Det var så att säga raka 
spåret in, det blev ingen väntan och det blev inte 
mycket sagt. I rummet där innanför låg instrumen-
ten klara. På min inrådan blev det ingen lugnade 
spruta för Poika, för lugn, trött och slut de var han 
redan. Så lyfte jag den gamle upp på bordet, ådern 
blottades, snodden och kanylen kom snabbt på 
plats. Och smekt av den hand, som en dag för länge 
sedan lockade och bad om uppmärksamheten med 
hjälp av den medhavda köttbiten släcktes den fal-
nande lågan. Här låg han troheten själv, stilla, stilla. 
Den grånande pälsen kändes nästan ödmjukt len, 
närmast smekt av befrielsens mjuka vingar. 

Så förde jag åter en gång handen över och den grå-
nande kinden, nu för att sluta de svagt öppna ögon-
locken, över det som varit livet och trofasthetens 
spegel. Det var vemodets stund, en hälsning till det 
förgångna och till en vän, som inlett sin resa mot 
det slutliga målet. Då kändes en skälvning av tåren 
som föll, den föll mot den grånande kinden,  Poika 
var borta, vår tid var förbi, likt åren som vävde oss 
samman. Den tröst som fanns, den fanns lika nära, 
för en känsla av lättnad kom också med i bilden, för 
borta var smärtan, det som tidigare gav den gamla 
och tärda kroppen de spända och krumma dragen. 
Och tåren som föll, det var som att säga förlåt till 
en vän och för en handling som rent känslomäs-
sigt inte gick spårlöst förbi. För även om allt var en 
hjälp från ålderns plågor och en del av ett ansvar 
som man åtog sig en gång för länge sen, upplever 

man också känslor av svek och falskhet. 

Den lära som sprids är att inte förmänskliga ett 
djurs egenskaper. Givetvis är det så, att en hund 
lever och känner på hundars vis, men vad hunden 
riktigt känner i alla lägen får vi aldrig säkert veta, 
även om vi till stora delar kan tyda dess språk. Men 
säkert är att en hund inte tänker som en människa 
och en människa känner och tänker som den per-
son man är och allt fogas samman. Med en lång 
följd av år, där man möts av en lojalitet och trofast-
het som går utan på de mesta, de åren har aldrig 
gått spårlöst förbi.                                                                  
Det sägs att en hund kan man inte sörja och den 
har ingen själ. Men själlös eller inte? Banden finns 
där ändå och allt är djupt mycket djupt förankrat i 
känslornas värld, då alldeles oavsett vad det sen och 
med ett gemensamt ord ska kallas, de känslor och 
tankar som gör sig gällande när döden är och var 
det enda alternativet. 

I dag är det så, tio spetsar har gått genom mina hän-
der sen jag var en liten pojke. Sju av dom har jag 
i mer vuxen ålder följt till vägens slut. Ett vet jag 
säkert, inte blev det lättare med åren, man vänjer 
sig aldrig. Men livet är ändå så, att ännu har det inte 
kommit någon vår när knopparna glömt att brista.
                                                                                    

Thore Öhgren
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I det här numret så klämmer jag inte till 
med en Norrbottenspets, utan med två 
tappra kämpar som för den stora breda 
massan kanske är okända.
Men för oss Gävleborgare och säkert 
några till är dessa två nobsar väldigt spe-
ciella individer som vi aldrig glömmer. 
De kanske inte är de mest merittyngda 
nobsarna som sett dagens ljus, men jag 
vill förmedla lite till övriga spetshunds-
vänner om deras förträfflighet och egen-
heter.
Det är nämligen: 

S 27973/86 Snobben 
(e. S 40584/78 Ringo u. S 67533/79 Ukkos Ritzy)                  

S 63230/88 Ronja 
(e. S 34649/82  Kim u. S 45684/85 Tina)
Två utomordentliga jaktmaskiner som 
bägge två var mycket speciella på olika 
sätt. En gemensam nämnare var dock 
att ingen av dem fick någon exteriördo-
mare att skina ikapp med solen. Ronja 
i sin litenhet och Snobben med marke-
rat underbett. Men vem vet, i vår iver 
att kombinera god exteriör med jaktlig 
förmåga hos våra hundar så tappar vi 
säkert bort ett antal individer av deras 
slag. Men den diskussionen lämnar jag 
därhän.

Jag börjar med Snobben som alltid hade sin husse 
Henry Norin i sitt sällskap. Ett radarpar som inte 
lämnade någon jaktprovsdomare oberörd. Mot allt 
vad de lärde säger om att mata hundar med chok-
lad, så kan vi konstatera att Snobben drog i sig tre- 
fyra stycken chokladkakor per prov och antagligen 

detsamma även under jakt. Dock var dessa av de 
mindre slaget ska sägas. Centrallagret var en hel 
kartong med små Marabou chokladkakor som all-
tid fanns i bilen. Eftersom Snobben inte bara var 
en eminent fågeltämjare utan också kunde skälla 
älg med bravur så bar alltid Henry fågelbössan på 
jaktprov och i början av provet ropade han ideli-
gen ”Idag är det fågel Snobben, idag är det fågel” 
innan han släppte. Jag kommer speciellt ihåg vid ett 
tillfälle då jag dömde Snobben att han i sedvanlig 
stil kom från sök och hoppade upp och satte sig på 
en meterhög sten bredvid Henry. Några skall och så 
kom den obligatoriska chokladkakan fram. När han 
smaskat klart på den satt han säkert i en minut och 
vred på huvudet och bara lyssnade. Jag hade redan 
börjat fundera på om alla indianer var i kanoten då 
han plötsligt for iväg som en raket. Efter en halvmi-
nut kom ståndskallet ca tre hundra meter bort och 
det var en ensam tjäderhöna som han skällde ihop 
ett fullt jobb på. Jag har funderat många gånger ef-
teråt om han inte redan visste av hönan och kom till 
Henry bara för att ”tala om” att nu är det dags att 
trycka på play.

Snobben & Henry
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I höstas föll det sig att jag en arbetsdag besökte och 
inventerade en skogsfastighet uppe vid Bondskog 
där dessa två herrar jagade då det begav sig. Och jag 
är säker på om man ser sig omkring att det än idag 
i trakterna av Högkölsmyran ligger både tomhylsor 
och omslagspapper till Marabous chokladkakor.
Vi skänker en tanke till både Henry och Snobben 
som bägge numera jagar i den oändliga skogen.

Ronja är den andra nobsen i detta nummer som jag 
ska skriva lite om. Hon var liksom Snobben född 
i slutet på 80-talet då skogsfågelstammarna var på 
topp beroende på att rävskabben härjade som värst. 
Jag vill beskriva denna mycket lilla tik som en jakt-
maskin med speciella egenskaper. Första jaktprovs-
starten i dåvarande elitklass dömde jag till om jag 
minns rätt 68 poäng och det var endast fåglars bete-
ende som gjorde att det inte blev en etta den gång-
en. Jag blev både imponerad och förtjust i den lilla 
damen, något som fler än mig också senare kunde 
hålla med om. Det var också första gången jag träf-
fade Ronjas ägare Dan Axelsson ifrån Älvros. Som 
vanligt när man ska döma en hund så slänger man 
en blick bak i bilen för att se hur skapelsen man ska 
döma ser ut. 
Då jag inte såg någon hund så trodde jag att vi kan-
ske skulle plocka upp henne någonstans på väg till 
provrutan. Efter någon mils åkning och fågeljakts 
snack så frågade jag Dan om vi skulle plocka upp 
Ronja efter vägen. ”Nä hon ligger under stolen du 
sitter i” svarade han. Och fram under sätet kröp en 
av de minsta nobstikar jag sett. Undrar vad det här 
ska bli tänkte jag då jag fick se henne. Men det blev 
jag som sagt snart varse om. Jag vet också att Dan 
hade många spännande jaktdagar med sin outtrött-
liga jaktkompis. 
Det var framförallt två saker som kännetecknade 
henne. Ett nästintill brutalt sök med en fart som 
fick en att häpna. Minns en gång då hon kom från 
sök och minuten senare tickade ståndskallet ca fyra 
hundra meter bort. Trodde för ett ögonblick att det 
var fler än oss i skogen. Det andra var att om man 
låtit styrelsen i Svenska Stövarklubben fått gå med 
på ett prov kan jag lova att dom varit rörda till tårar 
efter att ha hört hennes drevegenskaper i upptaget. 
Och mot allt vad expertisen säger om att hundar 
inte kan få fåglar att sitta efter såna drev, så kan vi 
bara konstatera att det inte gällde henne i alla fall!!!
Ronjas meriter blir vad ägaren Dan Axelsson i 
Älvros delgivit mig:

Dan & Ronja

Öppenklass etta 88 poäng i Hede. Elitetta i Kårböle 
1996, 7 st höga andra pris, varav ett på 74 poäng.
Två gånger Skallkungsdeltagare. I Över Kalix 1995 
blev det 68 poäng och en femte plats. Samt i Ström-
sund 1996 på 69 poäng och en tredje plats. Två 
gånger deltagare i Nordiska mästerskapen, en gång 
i Finland med ett första pris hem i bagaget och en 
gång i Tärnaby. 
Snobbens meriter är bland annat att han var Skall-
kungsdeltagare 1991 i Höljes och där skällde ihop 
48 poäng som räckte till en tolfte plats. Kvalifice-
ringen tidigare på hösten gjordes på hemmaplan i 
Kårböle då Snobben skällde ihop en elitetta på 83 
poäng.

Jag avslutar med ett stulet, något ändrat citat som 
skulle passat de bägge hundarna. 
”Jakt och jaktprov är blod, svett och tårar
- inte Frolic, kesella och Instagram”

Janne Andersson SSF Gävleborg

Ronja
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: http://ssf-riks.se
 
RIKSSTYRELSEN
Ordförande 
Anders Häggkvist, Östgärdegatan 27, 840 92 Vemdalen 070-242 20 20 anders.haggkvist@mellanskog.se 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Vice sekreterare 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal 0640-321 57 / 070-657 67 38 lennartjonsson1956@gmail.com
Ledamot 
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot 
Anders Morin Majorsvägen 10, 952 63 Kalix 0923-13390, 070-5759390, amorin@live.se
Ledamot 
Henric Lindh Dalporten 14, 781 95 Borlänge 070-6651541, henric@vildmarks.se
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, 
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas. 
Avelsrådskommitté
Finsk spets: Jonas Karlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall 076-8414431, jonascarlsson_@hotmail.com – 
Norrbottenspets: Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com 
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Sammankallande: Roland Lundgren Hällfors 48, 911 91 Vännäs 070-625 35 64, roland.lundgren37@gmail.com 
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning: 
Sammankallande: Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com 
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Medlemskommité 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post:lennartjonsson1956@gmail.com 
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström Illråhedsvägen 100, 945 93 Sjulsmark 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitté 
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Färgargränd 7, 831 51 Östersund, tel: 070-532 97 81, ewa.widstrand@gmail.com
Christina Hedlund Härdargatan 7 941 48 Piteå 070-3037385 christina.hedlund@edu.nll.se 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se 
Webbansvarig Katarina Åsman Västergård 163, 864 92 Matfors 073-914 10 68 nobsmatte@gmail.com
Valberedning sammankallande 
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf:  Roger Strandelin Forsgatan 2 Lgh 1102 982 34 Gällivare 0970-15229 mob 070-2626325 mail: roger.strandelin@gmail.com
Sekr: Kent Renlund Abborrv. 5 98334 Malmberget 0970-20033 mob 070-1317483 mail: kent.renlund@outlook.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520  mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se 
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se 
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-282 53 49, anna_lotta@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 070-379 57 80 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 070-6680522 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 88030 Näsåker. 070-6223177. E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Terese Sandström, Fanbyviken 129, 89691 Husum, 070-1112000, E-post: teresesandstrom@hotmail.com
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 89192 Örnsköldsvik, 070-2985958, E-post: mikael.olsson@strangbetong.se 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@ gmail.com
Kassör: Per Gannå, Tunadalsvägen 16, 85634 Sundsvall. tel: 070-556 69 95 e-post: per.ganna@protak.se 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Kjell Welam Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel. 070-261 95 67 e-post kjell.welam@appelbo.net
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20e-post:  tommy78550@gmail.com
Sydsverige  Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lottalindqvist@telia.com 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Stortuppen

Piellovares Jari 
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