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Ledare 
LEdArE nr 4 2016

Jaktproven är det enskilt viktigaste 
instrumentet för att utveckla avels-
arbetet för våra raser. För att främja 
hundar med bra jaktegenskaper ar-
rangeras jaktprov, där bra jaktegen-
skaper premieras genom poängbe-
dömning.

Vi har två sorters jaktprov

Rörliga

Rörliga jaktprov ska anmälas senast 3 dagar innan 
start. Ett rörligt prov kan du gå på din egen jakt-
mark tillsammans med domare och hund. Ibland 
kan även din lokalklubb via domare erbjuda mark 
att gå på.

Ordinarie prov (utlysta)

Utlysta prov har fasta datum och platser.

I Ståndskall nr. 2 varje år presenteras alla jaktprov i 
Sverige. Därefter annonseras de också via www.ssf-
riks.se och via lokalklubbarnas hemsidor. 

Svårt att få starta på jaktprov

Vi i styrelsen har fått till oss att det på sina håll är 
svårt att få starta på jaktprov. Vi tycker att det är 
allvarligt då vi behöver bredda rasernas avelsbas. 
Samtidigt ser vi att det finns en del utmaningar.

På utlysta prov händer det att antalet provytor är 
begränsningen, eller ”tak” på hur många starter 
som kan erbjudas. Skogsbruk, vindkraft, rovdjur 
och älgjakt är några begränsande faktorer. Oftast 
beror dock begränsningen på domarbrist. 

Normalt så genomförs två (2) starter per dag, en på 
förmiddag och en på eftermiddag. 

De hundägare som också är domare har det enklare 
att få möjlighet att starta på prov då de får star-
ta under förutsättning att de också dömer. Är man 
inte domare är det av naturliga skäl ibland svårare 
att komma med. 

För att öka möjligheterna till start vill vi ge några 
tips till Er hundägare och särskilt till Dig som är 
”ny” och vill se och lära.

Första start

Inför din första start är det bra om:

- du skjutit fågel för hunden

- hunden har sökrundor på omkring fem minut-
er eller mer

- du gett hunden så mycket träning i skogen som 
möjligt

När Ni sen fått tillräcklig skogs- och fågelvana så 
rekommenderar vi Dig att i första hand anmä-
la till rörligt prov tidigt på säsongen. Senare under 
hösten kan det vara svårare att hitta domare för lo-
kalklubbarna – dagarna blir kortare och domar-
na är ju också själva jägare och hundägare. Var där-
för beredd på att arrangerande lokalklubb ibland 
vill erbjuda rörliga starter på marker intill doma-
rens närhet. 

Välkommen att starta din hund på jaktprov!

Domarutbildning

Vi behöver ju rekrytera fler domare för att kunna 
erbjuda så många som möjligt chansen att starta 
sin hund på jaktprov!

När Du fått lite mer erfarenhet är Du varmt 
välkomna till de domarutbildningar som arrang-
eras. Du behövs!

Frågan är också av strategisk vikt för SSF och våra 
lokalklubbar. Att vi jobbar med att rekrytera och 
utbilda funktionärer är helt avgörande för att vi ska 
kunna vidareutveckla våra hundar och vår organ-
isation.  

Att vara domare eller funktionär innebär att avsätta 
dela av sin fritid för något som man uppfattar som 
intressant, viktigt och helst också kul.  Jaktproven 
innehåller alla dessa delar!

SSFs riksstyrelse genom:

Anders Häggkvist, Egon Rongdén  
och Tommy Lannemar 
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              Manusstopp
 

Nr                                                           Sista manusdag  

1/2017 .......................................10 februari 
2/2017 .......................................10 maj  
3/2017 .......................................10 augusti  
4/2017  ......................................10 november 
Manus skickas via e-post till:  Kaj Ekroos tel. 070-655 67 99

e-post: standskall.kaj@gmail.com
Försent material kan inte garanteras plats.  
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

Manusstopp

2017

nY 
redA 
ktör

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.  
MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

Meddelar ni inte 

adressändring kan vi 

inte skicka ut tidningen.

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

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L.

Leverans
När pengarna inkommit på kontot pa-
keteras 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

Vinbeställning
Beställ SSF:s vin Urogallo (rött):
Gå in på SFF:S Hemsida: 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 
Kom ihåg att tydligt ange namn, telefonnummer 
och leveransadress. Samköp så blir det billigare!

Betalning gör ni vid beställningen. 
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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.kaj@gmail.com

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 beställa på hemsidan eller att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

Raskompendium:
Medlemmar 150.-

Icke medlemmar 300.-

Porto tillkommer!

nY 
redA 
ktör
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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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Jaktprov Botsmark
20161001-02 Klubbmästerskap

rapporter från förhösten jakter i 
trakterna av Botsmark lovade gott 
avseende fågeltillgång. Förvänt-

ningarna på goda resultat var därför 
stora inför provet. dessvärre gru-
sades förhoppningarna av vädrets 
makter och fåglarnas beteende.

På lördagsmorgonen blåste en måttlig till frisk 
isande nordvästanvind som höll i sig hela dagen.

De för dagen 5 startande hundarna visade sig ha en 
tuff uppgift att finna och få skall på fågel.

När dagen summerades visade sig Luspnäsets Nila 
vara den som lyckats bäst med 24 poäng.

För dagen låg FM på 1,2/hund.

Söndagen bjöd på likartat väder som lördagen men 
fåglarna visade sig vara något mera medgörliga. 

De 4 startande hundarna hittade alla fågel och två 
av dem gick till pris.

Dagen gav 2,25 FM/hund.

Vi gratulerar Luspnäsets Nila/Mikael Lindgren till 
segern i Klubbmästerskapet 2016.
Stort tack till arrangör Mats Larsson, domare och 
hundförare

Ewert Lundström, provledare

Resultat lördag

Luspnäsets Nila NS Mikael Lindgren 24 p

Akira FS Peter Nordin 18 p

Lumi FS Rasmus Lövgren 15 p

Skarnäbbens Theia NS Ulf Grabbe 10 p

Skadis Arv                NS Tina	Landström 8 p

Resultat söndag

Luspnäsets Nila NS Mikael Lindgren 63 p

Akira FS Peter Nordin 57 p

Skarnäbbens Theia NS Ulf Grabbe 35 p

Lumi FS Rasmus Lövgren 25 p

KLuBBmäSTArEn 2016 LuSPnäSETS nILA  
mEd HuSSE mIKAEL LIndgrEn

B
O

T
S

M
A

R
K

Maila in manus/bilder till:

standskall.kaj@gmail.com

Märk filerna med innehållets namn!

nY 
redA 
ktör
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Jaktprov i Idre
Inför årets jaktprov i Idre kom det 
8 hundar till start. Bäst denna gång 
lyckades uppflogets Wipp, ägare Pe-
ter Wallin Idre, som fick ihop 84 po-
äng. På totalt 15 starter så lyckades 
7 stycken ta sig upp på prispallen. 3 
första pris, 3 andra pris och ett tredje 
pris. Hundarna hade sammanlagt 
31 finnandemöjligheter på dessa 15 
starter.

Jag vill tacka Svante Månsson och Peter Wallin som 
ordnat med kartor och marker samt kontakt med 
Idrefjäll. Jag vill även tacka alla domare som ställt 
upp och gjort provet genomförbart.

Till	sist	ber	vi	om	ursäkt	för	det	strul	vid	anmälan	
med e-post som uppkom. Vad som varit fel är okla-
rt, men till nästa år så kommer vi att tydliggöra att 
om det inte kommer en bekräftelse på anmälan så 
får man höra av sig eller anmäla en gång till. Vid 
utlysta prov så är det tillgången på domare och 
marker som styr hur många hundar som kan starta. 
Är man anmäld och inte får plats så blir man reserv 
i turordning som anmälan kommer in.

Kjell Welam, Provledare

Fredag em. 30/9

F Östbyns Kirro Anders Albinsson 69p
F Vintuvas Dimma Johnny Brandt 58p

Lördag 1/10

F Uppflogets Wipp Peter Wallin 84p
F Furuhedens Sirpa Hans Jemt 78p
F Vintuvas Dimma Johnny Brandt 76p
F Östbyns Kirro Anders Albinsson 66p
F Hästtjärns Lina Torbjörn	Andersson 46p
F Freja Peter Emilsson 30p
F Kaksi Hans-Inge Dahlén 28p
N Skarnäbbens	Taiga Ronney Skoog  7p

Söndag fm 2/10

F Uppflogets Wipp Peter Wallin 72p
F Hästtjärns Lina Torbjörn	Andersson 41p
F Freja Peter Emilsson 38p
N Skarnäbbens	Taiga Ronney Skoog  7p
F Kaksi Hans-Inge Dahlén  6p

F FuruHEdEnS SIrPA HAnS JEmT 78P

F uPPFLOgETS WIPP PETEr WALLIn 72PF VInTuVAS dImmA JOHnny BrAndT 76P

ID
R

E
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Jaktprovet Vilhelmina
21-22/2016

det var stort intresse att gå jakt 
prov, Söndagen bjöd på uppehåll o 
svalt väder 10 Hundar kom till start. 

6 nobsar 4 finskspetsar.

Under middagen på Lilla hotellet var spännigen 
stor när dagens resultat redogjordes, 6 hundar gick 
till pris 3 första pris, Finskspetsen Sörlidbäcken 
Jalepeno äg Jonas Calsson  89 p, Nobsen Theo äg 
Kennet Kristoffersson 84p,Uppflogets Wanda äg 
Solveig Olsson 78p Övriga pristagare var 3e pris 
tagare. 3,0 Finnande i medel. 

Måndagen inbjöd stora förhoppningar efter Sön-
dagens priser och goda fågeltillgång också  väder-
leken var bra uppehåll med svag vind 7 Hundar 
kom till start 4 nobsar 3 finskspetsar.. 1 Första  pris 
Tinja	äg	Leif	Lidman	82	p.	och	3,	3	E	pris.	2,1	
Finnande i medel. Helgens vinnare blev Jalepeno 
på 89p som vann hand målade glaset. Jaktkniven 
skänkt av Björn Karlsson.

Provledarna vill tacka alla markägare, Mats Larsson 
provyta ansvarig, alla extra domare, Lilla hotellet 
för god middag Och alla deltagare för ett mycket 
trevligt jaktprov.

Provledare Stefan Eriksson A-K Persson och Roger 
Eriksson.

Vid Pennan Roger Eriksson 

SÖrLIdBäcKEn JALEPEnO äg JOnAS cALSSOn  89 P

V
IL

H
E

L
M

IN
A

Årsmöte Västerbottens 
Lappmark
lördag 4 februari klockan 13.00

plats: Vuxenskolan Storuman på 
Järnvägsgatan 12

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

motioner till årsmötet ska vara sekreter-
aren tillhanda senast 4 januari

Fika med smörgåstårta.  
Välkomna!

UTSTÄLLNING I 
LYCKSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till  
utställning för norrbotten- och  Finskspets

FREDAG 26 MAJ

plats: gammplatsen. domare: Vakant

skriftlig anmälan skickas till: 
Per Sjögren, Kopparvägen 11, 921 37 
Lycksele tel 070-286 76 91

E-post: per_sjogren_1@hotmail.com 
Bekräftelse får ni vid anmälan. 

Anmäl genom hemsidan www.ssf-riks.se 
utställning sedan VL eller blanketten Som 
finns att hämta på samma sida.

SISTA AnmäLnIngSdAgEn 18 mAJ

Anmälningsavgift kan betalas genom 
swish: 123 269 43 88 eller sättas in på: 
Bankgiro 164-0739 
Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga 
klasser 300:-. Lägg till 50:- och få en ut-
ställningskatalog med alla hundar.

Fina priser som vanligt. Passa även på att 
gå på utemässan. 
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HEMSIDA 
VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

www.ssflappmarken.se

Dikanäs 8-9 oktober
Västerbottens Lappmarks klubbmäs-
terskap och uttagning till skallkungen 
2017 gick i år på fågelfattiga marker 
runt dikanäs. 

Det var till slut tio hundar som startade, och det 
var med glädje vi konstaterade att det var fem nor-
rbottenspetsar och fem finskspetsar som kom till 
start. På lördag var det Skarnäbbens Nea ägare 
Mattias Åkerstedt som lyckades bäst med 66p 
och	ett	andra	pris.	Finnskallets	Kilpi	ägare	Torgny	
Hedman lyckades skrapa ihop 63p, och Latanjarkas 
Iza ägare Andre Persson fick 51p. På söndag lyck-
ades Skarnäbbens Nea bäst igen med 56p och 
ett tredjepris. Kroknäbbens Gizmo ägare Fredrik 
Byström Umeå fick 52p. 

Med detta visade det sig att Skarnäbbens Nea och 
Mattias Åkerstedt Storuman blev klubbmästare 
2016 och även får representera lappmarken på 
skallkungen	i	Vemdalen	2017.	GRATTIS!

På lördag konstaterades det 0,8 finnandemöjlighet-
er/hund och på söndag 1,0 fm/hund.

KurT SIVErTSSOn OcH mATTIAS ÅKErSTEdT

dOmArE JAn-ErIK mATTSdAL OcH  
mATTIAS ÅKErSTEdT

UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till  
utställning för norrbotten- och  Finskspets

SÖNDAGEN DEN 19 MARS

plats: Ishallen. domare: Aina Lundmark

Id-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00 
chipläsare finns i insläppet.

Bedömningen börjar kl 10.00

skriftlig anmälan skickas till: 
Berith Johansson, Blåviksvägen 32, 91931 
Åsele. Tel. 070-366 44 79

E-post: tjaderfightens@hotmail.com.

Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se un-
der utställning.

SISTA AnmäLnIngSdAgEn 10 mArS

Anmälnings avgift kan betalas, genom 
swish: 123 269 43 88 eller sättas in på:

Bankgiro 164-0739

Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga 
klasser 300:- 

Lägg till 50:- och få utställninskatalog om 
alla hundar.

Servering finns i isladans värmestuga.

Besök gärna Åsele Vintermarknad

Vi lottar ut en hundbur på startnr.

älghundutställningen på lördag med ca 
200 hundar. Stövare, blandade raser.

norrbottenspets och Finskspets på 
söndag.

V
Ä

S
T

E
R
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O

T
T

E
N
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Övre norrbotten
Klubbmästerskapet 8-9/10 2016 

Årets klubbmästerskap avgjordes i 
trakterna kring Porjus med fint vä-
der, någon plusgrad o svag vind.

Vi kunde starta totalt 8 hundar, 6 finnspetsar och 
2 nobsar. Fågeltillgången var tyvärr varierande 
och många av dem ville inte alls vara med. En 

som lyckades bemästra fåglarna var Herröskogens 
Kiva, ägare Jonas Ranner, Kiruna som på lördagen 
lyckades skälla ihop 77p. Det räckte för att bli årets 
klubbmästare, Grattis! Dessutom var ägaren myck-
et nöjd när det dessutom var deras andra 1:a pris.

På söndagen så avslutade norrbottenspetsen 
Tjäderskallets	Akel	provet	med	att	skälla	fullt	
ståndskall	på	en	kungsörn!	Tiden	var	dock	ute	o	
förföljandet blev kort eftersom ägaren Åsa Fjällborg KLuBBmäSTArE 2016. HErrÖSKOgEnS KIVA, ägArE 

JOnAS rAnnEr, KIrunA

Resultat Lördag Söndag
Herröskogens Kiva Jonas Ranner 77 61
Kronskogens Sigge Jörgen Estholm 60 62
Mustakummun Milli Johan Lehmivaara 53  5
Tjäderskallets	Akel	 Åsa Fjällborg  9 10
Mys Roland Saitzkoff  7  8
Kronskogens Reddy Håkan Nilsson 8  
Ixi Björn Eimo Hansen 31
Tallens	Kiri Kid Benny Eriksson  0  0

lyckades fånga hunden innan nåt tragiskt inträf-
fade.

På lördagskvällen var vi några som hade en trevlig 
kväll i grillkåtan med hamburgare som tilltugg.

Jag får tacka de deltagande ekipagen o framförallt 
de domare som ställde upp o dömde andras hun-
dar på bekostnad av deras egna som får vara inne 
denna helg. 

Vid pennan Mats Thorneus, provledare

Ö
V

R
E
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Årsmöte SSF/ Övre 
Norrbotten 2017
Kallelse till årsmöte : Lördag den 28 janu-
ari 2017  kl 13.00

lokal : SKF:s lokal på Kvarngatan  ( 
Polishuset ) i gällivare.

Ärende :  Enligt stadgarna samt prisutdel-
ningar

motioner skickas senast den 17 jan-
uari 2017 till Sekr.  Kent renlund  
Abborrvägen 5  983 34 malmberget

Styrelsen,  Välkomna

Domarutbildning  
inom SSF / ÖN
under våren 2017 planerar lokalklubben 
att hålla teorikurs för blivande jaktprovs-
domare. Känner du dig manad och in-
tresserad av att utbilda dig, så ta kontakt 
med utbildningsledarna Kent renlund  tfn 
070-1317483  ( gällivare – Jokkmokks om-
rådet )  och mats Thorneus  070 – 5174661  
( Kiruna-området ) för vidare information. 
ni behövs om verksamheten skall kunna 
fortsätta, med att erbjuda lokalklubbens 
medlemmar möjligheter till att kunna prö-
va sin hund på jaktprov. 
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SSF Ångermanland 
Rörliga jaktprov 2016

Åbackens	Tuffa	Tjeijen	58	p.		Äg.	Robin	Boija

Å
N

G
E

R
M

A
N

L
A

N
D

Röjåsens Vilja 86p. Äg. Staffan Jönsson
Viterlidens Skröder 58 p. Äg. Mikael Olsson
Röjbackens	Teko	72	p.	Äg	Ulf	Jonsson
Tjärstubbens	Leia	85	p.	Äg.	Göran	Olsson	

Utlysta jaktprov 2016

Tikko.	82p	äg	Hans	Molin	Helgum	
Viterlidens Skröder 80p äg Mikael Olsson Örn-
sköldsvik 
Röjbackens	Teko	77p	äg	Ulf	Jonsson	Backe	
Röjåsens Vilja äg Staffan Jönsson 76 p Näsåker 
Klingermyrans Thrax 75 p äg Per Gannå Sundsvall

Ny auktoriserad jaktprovsdomare Eilert Assarsson, 
Edsele. En stor eloge till alla funktionärer, domare 
och markägare som ställt upp och hjälpt till vid jakt-
proven! 

/Styrelsen SSF Ångermanland

Årsmöte SSF 
Ångermanland
Lördagen den 21 januari 2017

Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, 
Bredbyn

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

motioner till årsmötet ska vara sekreter-
aren tillhanda senast den 13 januari 2016

Välkomna!

Hundutställning i 
Bredbyn 2017
SSF Ångermanland inbjuder till utställn-
ing för Finskspets och norrbottenspets.

18 februari 2017

plats: Tjärnstugan i Bredbyn

Bedömningen börjar kl. 10.00

domare: Eva Widstrand

upplysningar och anmälan: Susann 
Olsson, Fredagsvägen 3, 89430 Själevad 
Tel 0660-378286, 070-6324625, 070-
5782746

Anmälan tillhanda senast 10/2 –2017

Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga 
klasser 300 kr

Betalas på lokalklubbens Bankgironr: 
263-4749

Servering i Tjärnstugan

Välkomna önskar SSF Ångermanland!

Utställning i Gällivare 
SSF/ Övre norrbotten anordnar utställ-
ning för  Finsk-  och norrbottenspets i  
gällivare.

lördagen den 11 mars 2017

utställningsplats:  Vid gSK:s skidstuga 
bakom Hedskolan.

utställningen hålls utomhus.

domare: Annika uppström

veterinärbesiktning: kl. 09.00  
Bedömningen startar kl. 10.00

obs! Kolla att hunden har giltig vaccina-
tion!

Anmälan:  Senast onsdag den 1 mars 
2017 till Kent renlund  Abborrvägen 
5 983 34 malmberget

mobil:  070 – 1317483

Anmälningsavgift:  Valpklass 6 – 9 
månader  0 kr, Övriga klasser:  300 kr

Inbetalning via bankgiro 5937 – 0841 
eller på plats. För utlandsregistrerad 
hund skall en kopia av stamtavlan/ regis-
treringsbeviset  bifogas anmälan.

Välkomna till gällivare!

13



Rapport från Mellansverige
”I denna ljuva sommartid”, så lät 
det när man var ung och blodet 
rusade inför tanken på att en lång 
och härlig ledighet från skolan vän-
tade. 

Åren går och den känslan som man då hade in-
för sommaren ändrar plötsligt inriktning och in-
finner sig först någon månad senare. Varför har 
inget liknande diktats om hösten?? Den sprit-
tande känslan från skolåren gör sig påmind och 

man börjar kalkylera om kommande jakter, bra 
hundar och härliga stunder vid en kaffebrasa. Lite 
sentimental blir man kanske med åren men det är i 
alla fall nu jag börjar trivas som bäst. Är det därför 
ordstävet ”Ålderns höst” myntats? I så fall ser jag 
det som något positivt!

Nåväl, tiden är nu kommen att unghunden 
förhoppningsvis ska blomma ut under den stun-
dande säsongen. En gynnsam vår och försommar 
för hönsfågeln har det varit på våra breddgrader så 
det var med spänning dom första släppen gjordes. 
Snabbt konstaterades att det var något bättre än de 
tidigare katastrofala åren. Lite bättre men inte bra i 
alla fall på mina marker, vilket man vid eftertanke 
kan förstå när man vet att avsaknaden av moder-
hönor är stor. Det måste nog gå något år innan få-
gelstammen helt reparerat sig.

noppikoski. Årets första jaktprov här i 
Mellansverige gick som vanligt i Noppikoski. 
Resultaten visade just det jag nämnt, fågel fanns 
men inte i någon större omfattning. Vissa av rutor-
na var naturligtvis bättre men på några var det re-
jält	glest.	Totalt	gjordes	det	under	dom	två	dagar-
na 17 starter varav endast 6 stycken gick till pris. 
Räknar man ut antalet sedda fåglar på alla starter-
na, vilket kallas FM (finnandemöjlighet) på jakt-
provsspråk så ser man att det bara blir ett snitt på 
1,65 fågel på varje start.

Man bör dock tillägga att det var rejäl värme med 
kraftiga vindar, något som med säkerhet försäm-
rade resultaten.

Glädjande var att några förstagångsstartare kom 
till provet. Förhoppningsvis insåg dessa att det här 

med jaktprov inte är så märkvärdigt och att de 
tyckte det var så pass trevligt att de vill göra om det 
och kanske även locka andra bekanta att göra sam-
ma sak.

malungsprovet. Att vi på vissa ställen har problem 
med varg är provet i Malung ett levande bevis för. 
Provet som skulle ägt rum 4-5 september fick blå-
sas av då anmälningsmottagaren ringde och berät-
tade att vargen härjade i fårhagarna runt hans fä-
bodställe. Området har tidigare varit drabbat men 
de senaste åren varit fria från denna plåga. Men 
nu, som en blixt från klar himmel hade det kom-
mit in nya individer och förstört friden runt det 
vackra Lyberget i Malung. Av den anledningen fick 
provet därför lov att avlysas. Länsstyrelsen Dalarna 
har beviljat skyddsjakt i området så förhoppnings-
vis blir det ordning på torpet igen!

gösjön/Björnberget. Har indirekt också drab-
bats. Några uppenbara vargproblem i området har 
inte rapporterats men närheten till andra proble-
mområden gör att rädslan för att släppa sin hund 
gjort att ingen vill anmäla sin hund till det jak-
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tprovet. Inget annat var att göra än att blåsa av 
provet även där. 

Rent ut sagt så är det för jäv..gt. Enda förhoppnin-
gen för Värmland, södra Dalarna och alla vi andra 
får vi nu ställa till Norrmännen som deklarerat att 
andra bullar är på gång.

idreprovet. I mina ögon, kronan på verket. 
Makalöst fina marker och man njuter av varje steg 
man tar. Att det dessutom brukar vara skapligt med 
fågel gör ju inte det hela sämre. Nog har det även 
där blivit nedgång i fågelstammen de sista åren 
men vissa rutor brukar ändå vara rätt bra. Något 
som även stämde detta år så det gäller att ha lite 
flyt inför lottningen. På de 15 starter som gjordes 
utgick det tre 1:or, tre 2:or och ett 3:dje pris. Själv 
hade jag det föga nöjet av att gå tomt i två dagar. 
En kombination av den ena dagens dåliga sök och 
otur kanske. Ärligt talat så hade jag räknat med 
storstiliga poäng inför helgen så jag kan erkänna att 
det sved rejält! Bara att bita i det sura äpplet och 
komma igen!

skallkungen. Några ord måste nämnas om det-
ta mästerskap som för vår del representerades av 
den fenomenale Jonas Nederberg och hans egenup-
pfödda norrbottenspets, Lybergets Kelly.

Att kvala in till Skallkungen är och förblir bara en 
dröm för de flesta av oss men Jonas har lyckats med 
den bedriften ett flertal gånger tidigare. Både med 
Kelly och hennes mor Lybergets Ronja så att det är 
något alldeles extra med Jonas och hans hundar be-
höver man ingen fysikexamen för att räkna ut.

Jonas/Kelly hade väl inte den bästa lyckan dag ett 
men dag två fick de lite revansch och kammade 
hem 69 poäng som lätt även hade kunnat bli bättre 
om bara det där sista flytet hade infunnit sig.

En hedrande åttonde plats landade ekipaget på 
och vi bugar oss inför fam. Nederbergs framgångar 
inom avel och väldigt bra jakthundar. Det verkar 
finnas människor som har förmågan ”att allt dom 
rör blir till guld”, och att Jonas hör dit är jag över-
tygad om. 

En annan som hör dit är definitivt Daniel Byqvist 
som tätt som oftast syns i allt som handlar om våra 
hundar. Gång efter gång tar han hem priser och 
utfästelser för sina hundars bedrifter, hur f.n bär 
karln sig åt?? En del säger att han dagligen vistas i 
och omkring värmeverket i Bollnäs och innan han 

går hem på kvällen drar han i sig orenade ångor, 
medan andra påstår att det är något speciellt med 
vattnet i trakten? Ja vad vet jag men spekulation-
erna är många och det är inte konstigt att folk un-
drar vad det är som gör det, men hur som helst, 
stort grattis Daniel och Häggingåsens Mira till 
årets seger i Skallkungen!! Att det dessutom blev 
en segerpoäng på 94 visar bara din storhet.

Det är nästan så man tycker lite synd om Anders 
Häggkvist	som	med	fjolårsvinnaren,	Tjäderlekens	
Messi snuvades på segern med en enda fjut-
tig poäng, så grattis Anders till 2:a platsen. Vilka 
poäng och vilka hundar, man blir alldeles stum!   

Jaktresa. Nu till något annat trevligt. Jag och 
min	vapendragare/trätobroder	Tommy	Lannemar	
har ett antal år åkt iväg på en liten jakttripp. Ett 
trevligt tilltag som för mycken glädje med sig. Så 
denna gång styrdes kosan i mitten av september 
mot ett lite närmare ställe än tidigare, nämligen till 
Risbäck som ligger ca 7 mil väster om Dorotea.

Väl där hade vi gudabenådad hjälp med vägvisning 
och andra praktiska sysslor av Lars Vikström som 
är bosatt i byn. Vi hade bra med fågel och stånds-
kallen ekade efter bergssidorna. Själv så slet jag mitt 
hår efter otaliga misslyckanden. Skogen står tätare 
och frodigare än här hemma vilket slutade i många 
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och mycket låånga skalltider utan 
att för den skull se fåglarna. 
Minns särskilt en av gånger-
na då jag efter ålande tog 
mig ända in på 15-20 
m i en rasbrant och 
låg med handkikar-
en och scannade av 
granen	som	Taiga	
envist skällde mot. 
Konstaterade att det 
fanns en något mörk-
are parti på ett ställe, 
men tyckte att det 

ändå såg för glest ut. Med 
stressen krypande och svetten 
drypande trodde jag till sist att 
det måste vara ett falskskall trots 
att det inte lät så på hunden. 
Ytterligare förflyttning i sidled 
gjorde att jag blev allt säkrare på 
min teori. Efter ca 15 minuter hängande i tånaglar 
och armbågar flög tuppjäv..n ur…..från det lite 
mörkare partiet. Hur kunde det vara möjligt, där 
låg man och såg säkert ut som en fågelholk, usch 
jag skämdes och hade väldigt gärna velat ha den 
fågeln för unghunden som egentligen hade gjort 
ett	fantastiskt	jobb.	Tyvärr	upprepade	sig	historien	
flera gånger under veckan. Skjutstatistiken förbät-
trades dock något i slutet av veckan. Svårjagat och 
lite för fet, så kan jag nog sammanfatta veckan för 
min	del.	Trösten	i	det	hela	är	att	trots	att	Tommys	
kropp inte bär ett uns av det feta så upplevde han 
för övrigt ungefär samma scenario i fråga om jak-
ten.	Till	hans	fördel	kan	nämnas	att	han	drabbades	
av vapentekniska problem som gjorde att vi höll 
jämna steg i avskjutningsstatistiken.

Vi	fick	även	besök	från	Storuman,	Tommy	
Löfvenius som tidigare under året köpt en valp eft-
er	Tommys	tik.	Extra	skoj	var	det	att	han	fick	skju-
ta sin första fågel för valpen, vilket vi fann som 
anledning att fira med god mat och ädla drycker 
under kvällen.

Populärt verkade det vara för ännu 
en kamrat dök upp, Roger 

Hedlund.	Tre	Nobsar	mot	en	
Finnspets! Vi skojade om 

att nu hade han lite att 
bevisa. Mot slutet av 
veckan visade (Yscha) 
Rogers hund, gamla 
takter och kunde gläd-
ja husse med bra jobb 
som även gav resultat.

En trivsam vecka med 
strålande sol (för varmt 

att jaga em) i glada vän-
ners lag, så kan man sam-

manfatta det hela. Men utan 
den förstnämnda Lars V. hade 
veckan kunnat vara annorlun-
da. Punkterade bildäck och hjälp 
med kartor och områden, invita-

tion och förtäring i den mysiga kåtan på gården. 
Guidning över ägorna runt det vackra området 
där fritidshuset ”Hemfrid” låg, så tack Lars för allt 
du bidrog med, det är sådant man tar med sig till 
minnenas arkiv!

årsmöte/hundutställning.	Till	sist	vill	jag	
påminna om kommande årsmöte och den sedvan-
liga utställningen i början av nästa år.

Vi fortsätter med konceptet Årsmöte/
Hundutställning under en och samma dag, då 
det visat sig att det fungerar alldeles utmärkt. 
Utställningen kommer som tidigare att ske i Mora 
ridhus och direkt efter att den avslutats förfly-
ttar vi oss in i gula villan i samma område och 
håller årsmötet där det bjuds på kaffe och smörgås, 
välkomna!

Mer detaljer om detta finns att läsa i de separa-
ta annonserna som du hittar i detta nummer av 
Ståndskall!

I skrivande stund har snön ännu inte satt stopp för 
jakten så fortsatt skitjakt på er!

Ronney Skoog

TAIgA PÅ JAKTrESA TILL rISBäcK
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Hundutställning i Mora
SSF mellansverige anordnar utställning 
för Finsk spets och norrbottenspets.

plats: mora ridhus ca 3.5 km från mora 
centrum.

vägbeskrivning från mora: Åk E45 
mot malung, efter järnvägsövergån-
gen vid Lomsmyren håll utkik efter skylt 
”ridskola” på höger sida. 

lördag 4 februari 2017.

id och vacc. kontroll. Kl. 09.00  
Bedömning: Kl. 10.00

domare: göran Fastén

upplysningar om och anmälningar till ut-
ställningen skickas/mailas till: 
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 äppelbo 
Telefon 070-261 95 67  
mailadress: kjell.welam@appelbo.net 

Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 100 
kronor. Veteranklass 150 kronor. Övriga 
klasser 300 kronor.

Anmälningsavgiften insättes på SSF 
mellansveriges Bg 5261-2942 samtidigt 
med anmälan.

För undvikande av tidigare uppkomna 
problem vid e-postanmälan!  
I kolla att du fått en bekräftelse från an-
mälningsmottagaren, annars hör du av dig!

Vid anmälan av utlandsregistrerade hun-
dar måste kopia av hundens registre-
ringsbevis bifogas.

Anmälan till hundutställningen ska vara 
inkommen senast 27 januari.

Kontrollera att din hund har föreskriven 
vaccination!

ps. Passa på att komma till vårt årsmöte 
som sker i ”gula Villan” på ridhusområ-
det direkt efter avslutad utställning! 
Se årsmötesannons! 

Kaffe/fika finns att köpa i cafeterian.

välkommen till mora! ssF mellansverige

Årsmöte Mellansverige
SSF mellansverige håller årsmöte i gula 
Villan vid mora ridhus. lördag den 4 feb-
ruari 2017 kl. 13.30 eller snarast efter 
hundutställningens avslut.

vägbeskrivning från mora: Åk E45 
mot malung, efter järnvägsövergån-
gen vid Lomsmyren håll utkik efter skylt 
”ridskola” på höger sida. direkt efter in-
fart, gul herrgård! 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
motioner till årsmötet skall vara sekreter-
aren tillhanda senast 31 december 2016.

Frågor angående årsmötet ronney 
Skoog, 0250-312 33 / 070- 314 01 72

Vi bjuder på kaffe/smörgås

utställning samma dag 
den årliga hundutställningen i mora 
kommer att ske under förmiddagen 
inom samma område och dag som 
årsmötet så passa på att även anmäla er 
till utställningen! 

Se utställningsannons!

Frågor angående utställning, Kjell 
Welam, 070-261 95 67

mycket varmt välkomna! 

Inomhus!

POJu TränAr SKOgSVAnA
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Porjus  20 – 21 aug / 2016
Varmt väder och fåglar som var på 
semester – för på våra provrutor 
fanns dom då inte. Hundarna sökte 
allt det dom förmådde, men resul-
taten kunde av förklarliga skäl inte 
bli höga. 

På lördag klarade två hundar av att gå till pris. Bäst 
för dagen var nobsen Nalta Äljest Curt, äg Rikard 
Semberg, som med en konstaterad fågel skällde 
ihop 58 poäng. Kaitumdalens Nox, hade också en 

Porjus 22 – 23 okt 2016
domarnas berättelser var påfallande 
lika:

 - Hunden jobbade mycket energiskt hela 
provtiden – Hunden söker snabbt och målmed-
vetet – men, så kom fortsättningen -  dåligt 
med fågel och de som fanns var hemskt skyg-
ga !!! Den enda hund som lyckades gå till pris var 
Kaitumdalens Nox , äg.Mikael Strandelin. Nox 
skällde ihop 61 poäng och ett 3:e pris.

På söndag var det än värre. En enda hund hit-
tade en kacklande höna, som tyvärr bara satt i 30 
sekunder. Detta var det enda i fågelarbete denna 
dag. Hunden som hade lyckan att hitta en fågel var 
Ixi , äg Björn Einmo Hansen. Med 27 poäng så var 
det högst idag.

Pl  Kent Renlund

Höstens jaktprov har inte varit några höjdare pga 
den mycket dåliga fågeltillgången på våra prov-
marker. För det mesta så har provgrupperna rap-
porterat 0 eller max 1 konstaterad fågel. Det har 
varit tungt både för hund och hundägare.Det som 
har hållit modet och förhoppningarna uppe stod 
två tikar för.

På vårt klubbis  skällde Herröskogens Kiva, äg 
Jonas Ranner, ihop 77 poäng och ett 1:a pris. Med 
detta	så	blev	hon	KLUBBMÄSTARE	i	ÖN	2016	.

Den 28 aug så gjorde Lohikoskis Roja ett kanon-
prov. När pg kom tillbaka, så sken både hundägare 
och domaren som den berömda ”sola i Karlsta”. 
Det hade dom verkligen fog för . Roja hade nämli-
gen skällt ihop 88 poäng och ett 1:a pris.

Med detta resultat så kvalificerade hon sig till årets 
Skallkungstävling.  Roja fortsatte visa högform, 
för	där	på	plats	så	tog	hon	två	nya	förstapris.	Tre	
elitettor på raken blir nog svårslaget, åtminstone i 
vår lokalklubb. Därmed tog hon den fina titeln SE 
JCH och en tredje plats på Skallkungen ! Vi tar av 
oss våra kepor och bugar djupt för dig.

Grattis Roja och husse Peter Drugge för denna 
enastående prestation.

Sammanfattningen av resultaten på våra utlysta 
prov i höst blir följande:

Vi får hoppas att några sena rörliga prov kan rädda 
upp situationen !

konstaterad fågel som gav 54 poäng. Dessa två 3:e 
pris var de högsta denna dag. 

Söndagen var än deppigare. På förmiddagens prov 
kunde inte en enda fågel konstateras för någon 
av hundarna ! Då var det  Frozenstar’s Aiyla, äg 
Viktoria Larsson, som räddade upp det hela genom 
att på eftermiddagsprovet skälla ihop 57 poäng och 
ett 3:e pris. På detta var hon helt överlägsen, då alla 
de andra stannade på 6 – 7 poäng.

Pl  Kent Renlund

1:a pris 2:a pris 3:e pris 0:pris

2 st 0 st 10 st 33 st

Totalt 45 prov
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Årsmöte i SSF Medelpad 
KLUBBEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE 
SÖNDAGEN DEN 5 FEBRUARI 2017, 
KL. 16.00. 

plats: restaurang grankotten, norra ber-
get, Sundsvall

Årsmötet ska behandla verksamheten 
2016, välja nya funktionärer och behandla 
motioner och förslag från medlemmarna, 
bland annat. 

det blir prisutdelningar och vi rundar av 
med gemensam middag som subvention-
eras till del av klubben.

motioner till årsmötet ska vara sekreter-
aren, Anita Hästdahl, (anita.hastdahl@
gmail.com) tillhanda senast 2017-01-05.

Anmäl dig till middagen till Per gannå, 
070-5566995 alt. per.ganna@protak.se  
senast den måndag den 30 januari.

Välkommen! 

www.ssf-medelpad.se 

Vittangi 
5-6/11 -16.

Helt perfekta förhållande 3 cm snö 
-8 grader och vindstilla båda da-
garna, 4 anmälda hundar men 2 
ekipage drog sig ur. 

Nalta Äljest Cässna (se 19467/2013)  ägare Jan 
Ludvigsson och	Tallens	Nilla	(SE 28212/2012)	
ägare Stefan Stålnacke kom till start denna helg.

Lördag.

Cässna och Jan kom in efter en härlig dag i skogen, 
en flitig hund med 3 fulla jobb som resulterade 
med ett 1: pris och fin fina 79 p, Grattis.

Nilla hade också en bra dag i skogen med ett 2: 
pris på 71 p.

Söndag.

Cässna hade en inte lika trevlig söndag där hon 
blev	utesluten	p.g.a	frånvaro	1 Tim	40 min.

Nilla hade en trevligare söndag som slutade även 
denna dag med ett 2:a pris på 70 p.

Tusen	tack	till	domarna	Mats	Thorneus	och	Johan	
Lehmivaara som ställer upp och dömer en kanon 
helg som här uppe kan vara den sista jakt helgen 
denna höst.

Provledare Stefan Stålnacke.
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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-riks.se

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

I butiken kan man beställa:

• SSF:s Vin Urogallo 
• Championatdiplom 
• Tygmärken 
• Silvernål 
• Injagningskompendium 
• Raskompendium 

19



Hundutställning Umeå
SSF Västerbottens Kustland inbjuder till  
utställning för Finsk- och norrbottenspets

lördag 4/2 2017, umeå

plats: Forslunda naturbruksgymnasium

domare: Thomas Eriksson

Id-vaccinationskontroll mellan 9 – 10

Första start kl. 10:00

Anmälan skickas till: monica Lundström, 
Hummelholm 484, 914 90 nordmaling. 
Tel. 073-092 32 47 monica.lundstrom@
skogforsk.se

Anmäl på anmälningsblankett från 
Ståndskall eller www.ssf-riks.se

Pm med info skickas ut veckan före ut-
ställningen. Kontrollera i god tid att era 
hundar har giltliga vaccinationer.

Sista anmälningsdag den 20 /1 2017

Anmälningsavgift betalas på plats eller 
plusgiro 346536-6 
Valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr

Servering och lotteri med fina priser.

utställningen är inomhus. 
Parkeringsmöjlighet finns på området.

Välkommen!

Årsmöte SSF 
Västerbottens kustland 
DEN 4 FEBRUARI 2017

SSF Västerbottens kustlands styrelse in-
bjuder alla medlemmar att komma till 
årsmötet.

plats: ScA kontor Skogshögskolan i 
umeå.

tid: 4 februari 2017 klockan 15.00.

gästföreläsare

utskick om årsmötet kommer att göras 
till medlemmarna via mejl.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
fika.

Välkomna.

Årsmöte SSF Jämtland – 
Härjedalen
Lördagen den 28 januari 2017  kl.14.00 

mediahuset Östersunds Skidstadion

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, dip-
lom och prisutdelning

motioner och anspråk på vandringspris-
er skall vara sekreteraren tillhanda senast 
14 januari

Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov, 
blivit utställnings- eller jaktchampion, an-
mäl till Ewy carlsson tel. 073-042 45 50 
eller ewycarlsson@spray.se 

regler för vandringspriser finns på www.
tradskallare.se    

Lokalklubbar – Jämtland/Härjedalen – 
Vår verksamhet – Vandringspriser

Vi bjuder på fika

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.
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SSF Sydsverige – resultat jaktprov och 
utställning
det ordinarie jaktprovet 10 och 11 
september i grängesberg lockade 
fyra startande på fem jaktprov.

Mattias Kähäris hund Maksi lyckades bäst med 77 
poäng och ett förstapris, vilket betyder att Maksi 
nu är både utställnings- och jaktchampion. 

Kaj Ekroos Hemvikens Vilma fick ihop 70 poäng 
och ett andrapris.

Dessa två rutinerade hundar följdes sedan tätt av 
två juniorer som också båda två lyckades med att 
prestera prisprov. 

Lars Sjöbergs norrbottenspets gick två prov och 
fick 49 poäng respektive 66 poäng vilket räckte till 
ett andra pris. Ulf Anderssons Styggbergets Uhro 
fick 59 poäng med ett tredje pris.

Mycket roligt att alla startande hundar gick till 
pris.

Kaj Ekroos deltog med sin tik Hemvikens Vilma 
på den internationella utställningen i Eckerö på 
Åland	den	25	september	och	fick	CERT	och	
CACIB. Vilma blev därmed FI UCH och väntar 
på att handläggningen av den internationella ut-
ställningschampiontiteln ska registreras.

Vi har även haft ett rörligt jaktprov i november 
med	mycket	snö	i	skogen.	Det	var	Tomas	Salander	
som startade Predator’s Mikko som lyckades ta ett 
förstapris	på	78	poäng.	SSF	Syd	tackar	Tommy	
Lannemar som ställde upp att vara provledare på 
detta jaktprov.

Göran Eriksson SSF Sydsverige.
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SSF Sydsverige
Årsmöte och Hundutställning
lördagen den 18:a Februari i ställdalen.

norrifrån rV 50: Efter grängesberg i 
Silverhöjden till höger mot Hörken, 
Ställdalen. Söderifrån rV 50: mot 
Ställdalen från Kopparberg. SSF-skyltar 
finns i Ställdalen.

Beställ vägbeskrivning med karta av an-
mälningsmottagaren Barbro Olsson.

Vaccinations- & Id kontroll från 10:00

hundutställningen börjar 11.00

utställningsdomare: Eva Jönsson

Anmälan: Barbro Olsson till handa se-
nast den 6 februari, Hartmansvägen 
7B, 714 32 Kopparberg, e-post: bar-
bro.058012315@telia.com eller via SSF 
riks webb.

Frågor och upplysningar på telefon 072-
722 72 86 alt. 070-311 12 74

Anmälningsavgift: 300 kronor. Valpklass 
gratis. 

Betalning till SSF Sydsveriges Pg-konto 
91 53 14-9 vid anmälan. Ange hundens 
registreringsnummer.

Årsmötet efter hundutställningen – tidi-
gast kl. 12.00.

SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna.
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provledarberättelse

Arvidsjaur den 20-21 augusti 2016
Så var det dags att inleda årets jakt-
provsäsong i SSF nedre norrbot-
ten som nu också omfattar gamla 
norrbottens Kust och Inland. den-
na helg arrangerades två prov inom 

klubben, ett i Arvidsjaur och ett i rå-
neå-Överkalix.

Som vanligt arrangerades detta prov i Reivo och 
Tjadnes-reservaten	ca	två	mil	norr	om	Arvidsjaur	
tätort.

Vid lottningen som genomfördes fredag kväll i 
Reivostugan var det spända hundförare som drog 
sina domare och provområden. Hur skulle fågeltill-
gången se ut på Reivo denna höst?

Förmiddagsprovet på lördag startade med lätt regn, 
tio plusgrader och svag vind. Det var fyra hun-
dar med förare som åkte ut. När de återkom till 
Reivostugan så visade det sig att alla fyra provgrup-
per varit i kontakt med fågel trots det dåliga vädret. 
Detta var goda nyheter för de tre startande på eft-
ermiddagen, regnet upphörde också.

Dagens bästa resultat kom också från eftermid-
dagen, det var Buskuddens Ricky ägare Gunilla 
Sundström som i sin jaktprovsdebut skällde ihop 
71 poäng och ett andra pris. Grattis!

Det blev även två tredjepris under lördagen.

Totalt	var	det	femton	finnandemöjligheter	under	
lördagen, det ger ett snitt på 2,1 finnandemöjlighet 
per provgrupp.

Under söndagen var det torrt, tolv plusgrader och 
en svag vind som mötte förmiddagsgrupperna, på 
eftermiddagen steg temperaturen till nästan tjugo 
grader.

Helgens bästa resultat kom på söndag förmiddag, 
det var 72 poäng och ett andra pris, det erövrades 
av Norrspelets Kelli, ägare Jonny Nilsson. Det 
blev ännu ett andrapris till Buskuddens Ricky på 
söndagen. Gladast av alla pristagare var nog Robin 
Holmgren med Häggingåsens Reimu som med sitt 
andra pris erövrade jaktmeriten som krävs för att 

hunden skulle få sitt svenska utställningschampio-
nat godkänt.

På de sju startande hundarna på söndagen var det 
totalt tjugosex finnandemöjligheter, det ger ett snitt 
på 3,7 finnandemöjlighet per provgrupp, ingen 
hund gick fågeltom.

För fullständig redovisning, se Rasdata på ssf-riks.se

När vi summerade helgens prov kunde vi kon-
statera att det hittats några kullar med både tjäder 
och orre inom reservaten, vilket verkar lovande för 
kommande prov.

Slutligen vill jag tacka Lennart, Kjell och Bengt 
som ställt upp och dömt prov utan att själva starta 
med egen hund. 

John Laestander /Provledare

Årsmöte SSF/Nedre 
Norrbotten
SSF/nedre norrbotten håller årsmöte 
lördagen den 4 feb 2017, i piteå

plats: Turbovägen. Samma lokal som 
Fritid och Vildmark i Piteå.

tid: Kl. 1300

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
prisutdelning.

motioner skall vara styrelsen tillhanda se-
nast den 30 december.

ytterligare upplysningar lämnas av 
styrelsen.

Välkommen
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Jaktprov 3-4 sep i Arvidsjaur
nedre norrbotten

Resultat Lördag Söndag
Buskuddens Ricky 60 p 25 p
Akroyd’s Keena 52 p 58 p
Sorvorttan Perle 57 p 8 p
Tjärbäckens	Quick 58 p 44 p
Runner up A-Maya - 76 p

4 hundar ställde upp på lördag, där 
samtliga hundar gick till 3:e pris. 

På söndag startade 5 hundar. Det resulterade i ett 
1:a pris, och ett 3:e pris.

Grattis till finnspetsen Runner up A-Maya, och 
ägaren Mikael Olovsson som tog 1:a priset.

Finnandemöjligheterna blev 1,75 på lördag, och 
2,0 på söndag per hund. I den bergiga och kuper-
ade Reivoterrängen finns säkert mer fågel än vad 
finnandemöjligheterna visar, men något stort antal 
årskullar verkar det inte finnas.

Vädret får vi i alla fall vara nöjd med. Någon kort 
regnskvätt piggar bara upp.

Kjell Sundström

runnEr uP A-mAyA

provledarrapport nedre norrbotten

Arvidsjaur 17–18 september
Fem hundar kunde erbjudas start 
denna helg på nedre norrbottens 
jaktprov i reivoreservatet. 

Vädret var bra om än något varmt på eftermiddag-
sproven. Fågeltillgången var sisådär, 1.6 finnan-
demöjligheter per prov på lördag och 2.2 FM på 
söndag. Akroyd’s Kiivi med ägare Leif Hedlund 
hade en fantastisk helg med två 1:a pris, 83 poäng 
på lördag och 86 poäng på söndag, tre st. 3:e pris 
utdelades  också under helgen.

Grattis till Leif och Kiivi och till övriga pristagare 
och tack för en trevlig helg i Reivostugan. Stort 
tack till anmälningsmottagaren och superfixaren 
Kjell Sundström som hade ordnat så att jag som 
provledare kunde komma till ”dukat bord”.

Anders Morin

Resultat Lör Sön
Sovorttan Perle/Jan Johansson 60p 16p
Hägginåsens Riemu/Robin Holmgren 19p 59p
Akroyd’s Kiivi/Leif Hedlund 83p 86p
Akroyd’s Keena/Lennart Vesterberg 6p 61p
Blåkölens Minna/Johan Vikström 5p 8p

AKrOyd’S KIIVI mEd ägArE LEIF HEdLund
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provledarberättelse

Arvidsjaur den 15-16 oktober 2016
Lördagen inleddes med mulet vä-
der, svag vind och frusen mark. de 
tre startande ekipagen kom tillbaka 
med dystra rapporter. Två hundar 
gick fågeltomma och den tredje hit-

tade en fågel.

På eftermiddagen var det plusgrader och mjukare 
i marken.

Dagens bästa resultat kom från eftermiddagen, 
det	var	Tjärbäckens	Neo,	ägare	Paul	Andersson	
som skällde ihop 58 poäng och ett tredje pris. 
Ytterligare ett tredjepris utdelades under eftermid-
dagen.

Totalt	var	det	tio	finnandemöjligheter	på	sex	star-
tande, det ger ett snitt på 1,7 finnandemöjlighet 
per provgrupp.

Under söndagen var det bra väder, någon plusgrad 
och en svag vind. Sju hundar kom till start.

Helgens bästa resultat kom på söndag eftermiddag, 
det var 72 poäng och ett andra pris, det erövrades 
av	Tjärbäckens	Nalle,	ägare	Magnus	Lidberg.	Det	
utdelades ytterligare ett andrapris samt ett tredje-
pris under söndagen.

Totalt	var	det	elva	finnandemöjligheter	på	sju	star-
tande, det ger ett snitt på 1,6 finnandemöjlighet 
per provgrupp.

För fullständig redovisning, se Rasdata på ssf-riks.se

TJärBäcKEnS nALLE
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Avelsråd Finsk spets 
har en gemensam e-post för hela avelskommittén: 

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

Slutligen vill jag tacka Leif som ställde upp och 
dömde dubbla prov under helgen och Kjell som 
fixar med det praktiska runt alla våra prov. Utan er 
skulle vår jaktprovsverksamhet inte fungera.

Jag kan konstatera att det har blivit svårare att få 
domare till proven om de inte själva ska starta med 
egna hundar. Det är inte roligt som provledare att 
till varje prov ”jaga” domare. Jag tror att vi kommer 
att få minska antalet prov till kommande år på gr-
und av domarnas bristande intresse.

John Laestander /Provledare
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Jaktprov nedre norrbotten 

Råneå/Överkalix 2016-08-20/21 
Årets första jaktprov genomfördes 
med klassiska Ekorrbo i Pålkem som 
samlingsplats. 

Provmarkerna var belägna i närområdet och 
fågeltillgången visade sig vara mycket bra. Under 
två dagar räknades massor med kullar in och delvis 
väldigt medgörliga fåglar.

Under helgen blev det totalt åtta starter och sju 
stycken	gick	till	pris.	Högsta	poäng	tog	Tord	
Isakssons	finska	spetstik	Tepa	med	91	poäng	på	
fyra primärskall och två förnyade skall med i övrigt 
fina egenskapspoäng. Även Magnus Lidbergs nor-
rbottensspets	hane	Tjärbäckens	Nalle	tog	ett	första-
pris på 80 poäng. De hade en tjädertupp i slutet på 
provet som inte ville lämna trädet! KALLIOKOSKEn TEPA

Paul	Anderssons	norrbottensspets	Tjärbäckens	
Neo fick på söndagen ihop 67 poäng och ett 2:a 
pris och blev därmed SUCH!

Provledare Anders Larsson, Magnus Törkvist

KAN KOMBINERAS 
MED ANDRA BAND

OÄNDLIG RÄCKVIDD

LÄTT/SMIDIG. VIKT 225 GR

POSITIONERING NED 
TILL 3 SEKUNDER

LADDNINGSBARA 
BATTERIER

FLERA SKALL-
FUNKTIONER

IP KLASSAD 67

2G OCH 3G

Några skäl att 
välja Tracker
Tracker, det ultimata verktyget 
för jägare och hundförare. 
Finns för Android och 
iPhone (beta).

Suveränt kartmaterial.

Följ Tracker Sverige på facebook
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Senhöstprovet i Överkalix
nedre norrbotten

det traditionella Överkalixprovet 
hölls i år under sista helgen i ok-
tober. den här gången i ny regi ef-
tersom lokalklubben nKI lagts ned 
och det var nedre norra som stod 

som arrangör. 

Provrutorna låg som vanligt i skogarna mellan 
Kalixälven och Ängesån norrut i kommunen. Det 
har varit ganska ojämnt med fågeltillgången tidig-
are under hösten och det fanns en viss oro hos ar-
rangörerna men rapporter den senaste tiden har 
varit positiva och förhoppningen var att marker-
na, som till stor del är ganska utpräglade ”senhöst-
marker”, ändå skulle innehålla tillräckligt med få-
gel.

Lördag 29 oktober

Sex hundar, fem finska spetsar och en nobs sam-
lades på Raabgården i Nybyn i oktobermörkret på 
lördag morgon. Vädret var lovande, mulet, en tem-
peratur kring noll och nästan ingen vind.

När den första provdagen summerades visade det 
sig att alla farhågor om tomma provrutor kom 
på skam. Alla hundar hade haft fågel att jobba 
med och fem gick till pris. Bäst lyckades Joakim 
Resins	tik	Kullervon	Tähti	som	efter	tre	jobb	på	
två tjädertuppar och en dito höna och bra arbete i 
övrigt fick ihop 82 poäng och tog sin första ”etta”. 
Tvåa	var	Rolf	Lindströms	Kaslliokosken	Tuuli	och	
trea Jonny Karlssons Spetsbackens Kita, både med 
var sitt andra pris.

Efter redovisning av dagens prov och lottning 
av morgondagens bjöds det som vanligt på mid-
dag och den här gången stod köttsoppa på menyn. 
Sedan den avätits avrundades dagen med berättel-
ser om egna och andra hundars bedrifter fram tills 
att tröttheten tog överhanden och det var sängdags.

Söndag den 30 oktober

Dagen bjöd på klarblå himmel, en par tre kallgrad-
er och absolut vindstilla. Bäddat för en fin provdag 
med andra ord.

De fina yttre förutsättningarna till trots visade det 
sig att söndagsresultaten överlag var något sämre. 
Fågel fanns det, men kanske det klara vädret gjorde 
att dom blev lite skyggare och hade lättare att ta till 
vingarna. Fyra av de fem startande hundarna gick 
ändå till pris och Lennart Vesterbergs tik Akroyds 
Keena var snubblande när ett första pris med skall 
på fyra fåglar och dessutom ett förnyat men där 
skalltiderna blev för korta och hon slutade på 72 
poäng efter att en liten ”skuld” hade avräknats. 
Tvåan	och	trean	var	identiska	med	lördagen,	Tuuli	
med 65 poäng och Kita med 59.

Tuuli	kunde	ha	haft	en	betydligt	högre	poäng	om	
inte en björn hade blandat sig i det hela och skrämt 
upp både hund och provgrupp. När alla hämtat 
sig, det tog en stund, och björnen var på behörigt 
avstånd kunde provet fortsätta. Ganska omedel-
bart började tiken skälla ganska nära provgruppen 
men husse trodde inte på sin hund, utan gick fram 
till skallträdet och ut flög en tjäderhöna och med 
henne flög ett möjligt första pris iväg. Husse skyll-
de på sviter efter björnmötet som förklaring till det 
som hände.

Till	slut	vill	provledarna	rikta	ett	tack	till	domare	
och hundförare för två trevliga dagar med 
förhoppningar om ett återseende nästa höst.

En nÖJd JOAKIm rESIn mEd SIn TIK KuLLErVO 
TäHTI EFTEr LÖrdAgSPrOVET.
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Det var en gång en gubbe, som uti skogen gick,
på ryggen bar han bössan, i fickan, medicinen som 
han fick.
Där framme söker hunden, efter skogens villebråd,
plötsligt kommer skallet och gubben tjädern såg.               

Han krängde av sig bössan och korset fann sin 
plats,         
därefter kommer smällen från vapnet med sin 
makt.
Han ser att tuppen faller, ifrån sin utsiktsplats,
han ser den röda spetsen så stolt vid tjäderns plats.

Han sätter sig på stubben, kroppen har fått nog,
nu räknas allt i timmar, i takt med stegen som han 
tog.   
Handen går till fickan, två piller fick han fram,
ett föll ner i mossan, det andra fann sin hamn.   

Sakta släpper smärtan och sen på trötta ben,
han går till den röda spetsen och sätter sig där ner.
De talar med varandra, om bytet som dom fick,
och gubben minns de dagar när veckovis han gick.

Sen styr de båda färden mot dagens utgångsplats,   
så hör han åter skallet, det flyttar hit och dit.
Sen kom en liten hare, upp på snabba ben,
därefter kommer hunden, i vilt galopp och sken.

Första jakten efter en hjärtoperation.

Gubben och hunden
Då hjälpte inte ropen och ej kommando ord,
hunden var förtrollad av en hare i en skog.
Efter tolv minuter, de återsåg varan,
förtrollningen var bruten och hunden kände skam.

Allt var snabbt förlåtet och färden gick nu hem,
där bak i bilen sov han, gubbens kära vän.
Drömde han om hare eller tjäder i sin skog?
Det svaret ger nog tiden, men för dagen var det 
nog.

Ja, gubben han var färgad av en liten bok, 
(Förklaring liten bok= provregler).
där hare och ekorre alltid är ett ok.                                                                                                                                              
                 
Så har den texten varit i över hundra år, 
men ändå följde hunden haren i dess spår.                          
             
Så tänkte han på åren och de marker som han nött,
på alla sina hundar, som han sen liten pojke mött.
Han mindes alla nio, de var dom som tjänat ut,
men han räknade till tio, först där tog raden slut.

Han försökte nästan fånga och hålla tiden i sin 
hand.
När han tänkte på en liten, liten pojke, med sin 
första spets i band.
Men tiden leder oss mot dagens slut, 
livet det är så, att tid, år och kraft, är det som 
rinner ut.

Gubben.

Maila manus till: 

standskall.kaj@gmail.com

nY 
redA 
ktör
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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:- + porto. 
Detta är i liggande A3 format och har en bakgr-
undsbild 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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Medlemsavgift 2017 Medlem Familjemedlem (FM)
01 ÖVrE nOrrBOTTEn 400 Kr 51 50 Kr

02 SE nn

03 nEdrE nOrrBOTTEn 380 Kr 53 60 Kr

04 VäSTErBOTTEnS KuSTLAnd 400 Kr 54 50 Kr

05 VäSTErBOTTEnS LAPPmArK 380 Kr 55 50 Kr

06 ÅngErmAnLAnd 380 Kr 56 10 Kr

07 JämTLAnd / HärJEdALEn 400 Kr 57 50 Kr

08 mEdELPAd 380 Kr 58 50 Kr

09 gäVLEBOrg 380 Kr 59 HAr InTE Fm

10 mELLAnSVErIgE 380 Kr 60 50 Kr

11 SydSVErIgE 380 Kr 61 50 Kr

Inbetalning skall ske till: Bg 5685-2544
Kontakta SSF:s kassören innan inbetalning, 070-574 49 20

Sammanställning medlemmar 2016
KLuBB 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ÖVrE nOrrBOTTEn 163 155 166 164 164 159 169 164 166 173 177 181

nOrrBOTTEnS  
KuST O InLAnd

131 135 139 147 143 146 151 143 132 126 121 SE 
nn

nEdrE nOrrBOTTEn 204 209 185 177 165 152 142 149 148 149 142 247

VäSTErBOTTEnS KuSTLAnd 197 196 190 188 175 160 151 144 138 128 138 139

VäSTErBOTTEnS LAPPmArKEr 247 263 257 259 257 268 277 273 252 237 222 211

ÅngErmAnLAnd 134 132 134 130 126 122 131 122 116 115 120 116

JämTLAnd/HärJEdALEn 261 258 231 239 231 210 222 209 202 174 178 184

mEdELPAd 114 99 92 100 114 122 110 115 116 109 105 100

gäVLEBOrg 167 171 176 170 175 164 162 152 152 151 142 132

mELLAnSVErIgE 295 291 278 286 304 299 284 265 241 250 273 268

SydSVErIgE 96 90 81 76 79 76 76 76 81 75 80 78

TOTALT 2 009 1 999 1 929 1 936 1 933 1 879 1 875 1 812 1 745 1687 1698 1656

VArAV

mEdLEmmAr 1445 1407

FAmILJEmEdLEmmAr 130 105

HEdErSmEdLEmmAr 22 22

ungdOmSmEdLEmmAr 7 3

VALPKÖPArE 94 119

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Skallkungen 2016
174 och Anna Jönsson som vann en prenumeration 
på Jaktmarker och Fiskevatten med lottnummer 59.

söndagen bjöd på en klar morgon med - 6 
grader och vindstilla. På söndagen satt det två 
tjädertuppar vid en av våra skyltar, som upplyste om 
att det var en provruta. Varken hund eller hund-
förare visste om det, för dom var längre in i sko-
gen. Alla deltagare kom återigen in till förläggnin-
gen och provledarna räknade och räknade. Övriga 
gick omkring och bet på naglarna av spänning. Man 
hade hört talas om god fågeltillgång även på sönd-
agen. Provledarna kliade sig i håret både en och 
två gånger. Årets Skallkung blev en rafflande till-
ställning ända in i det sista. Så var det då äntligen 
dags  för prisutdelning och genomgång av prov-
en. Provledaren Roger Hedlund började med att 
säga att det här var det mest otroliga han varit med 
om som provledare, innan han läste upp resultaten 

bakifrån. Skulle Messi återigen bli Skallkung? 
Det var något alla undrade över. 

Otroliga resultat lästes upp även på 
söndagen. Så tydligen hade fåglar-

na spelat med väldigt bra även 
denna dag. När Roger läste 
upp sjunde plats under sin re-
sultatpresentation och den 
hunden hade 69 poäng, ja då 
var det bäddat för spänning. 
Messi dängde till med att ta 

skyhöga 93 poäng även på 
söndagen men skulle det stå sig? 

Det visade sig att Häggingåsens 
Mira med ägaren Daniel Bykvist som 

tagit 52 poäng på lördagen, hade klippt till 
med 94 poäng på söndagen och blev därmed 2016 
års Skallkung. Vilken spänning och vilka resultat! 
Även under söndagen gick det ut fem förstapris! 
De tre första pristagarna fick varsin unik sten, som 
Ingrid Fladvad från Vemdalen målat. Dessutom de-
lades en mängd fina, skänkta priser ut till samtli-
ga deltagare och samtliga fick också en minnestavla 
för att uppmärksamma 50-årsjubileumet, även den 
målad av Ingrid Fladvad.

SSF J/H tackar de sponsorer, medarbetare och 
Vargens fjällanläggning som gjort det möjligt för 
oss att genomföra detta SM. Stafettpinnen lämnas 

den 1 oktober var det äntligen dags 
för Skallkungen, den 50:e i ord-
ningen. Arrangörer detta år var SSF 
Jämtland/Härjedalen. Helgen bjöd 
på vackert väder, fin fågeltillgång, 
duktiga hundar och spänning in i det 
sista. 

Fredag kväll var det samling på Vargens värdshus 
där man hade provförläggning, där intogs det en 
gemensam middag och provrutor lottades ut in-
för kommande dag. De 12 provrutorna runt 
Vemdalen, var noga utvalda och förhoppningsvis 
skulle det vara gott om fågel, vilket visade sig stäm-
ma på dom allra flesta.

lördag morgon kl 8.00 släpptes hundarna i 
klart och fint väder, +4 grader med lite vind och 
på en del rutor blåste det säkert lite onö-
digt mycket. Efter provtidens slut, 
började ekipagen droppa in på 
Vargens Värdshus, där vi hade 
vår förläggning.  Provledarna 
Roger Hedlund och Lennart 
Jönsson kastade sig genast 
över protokollen och bör-
jade räkna resultat. Av re-
sultaten att döma hade dom 
flesta hundar hittat bra med 
medgörliga fåglar. Fjolårets 
Skallkung,	Tjäderlekens	Messi	
med ägarna Johanna och Anders 
Häggkvist lyckades bäst på lörda-
gen med höga 86 poäng, tätt följd av 
Röjåsens Vilja med 82 poäng och Kalliokosken 
Tepa	med	78	poäng.	Vilka	poäng!	Skulle	Messis	
fina resultat räcka för att försvara titeln som 
Skallkung? Hela 6 förstapris gick ut på lördagen. 
På lördag kväll avnjöts en god middag på Vargens 
värdshus, medan lördagens händelser dryftades. 
David Lippi sjöng och spelade under middagen 
och stämningen var på topp. Dragning förättades 
under	kvällen	på	lotter	som	sålts	på	en	Tracker	
pejl. Vinnare blev Jan Ottosson med lottnummer 
295.	Två	tröstpriser	drogs	och	de	gick	till	Anna	
Klockervold som vann en kokbok med lottnummer 

HUVUDSPONSORER SKALLKUNGEN 2016
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HUVUDSPONSORER SKALLKUNGEN 2016

Resultat Skallkungen  2016

1. Häggingåsens mira 94 p

2. Tjäderlekens messi 93 p

3. Lohikoskis roja 83 p

4. röjåsens Vilja 82 p

5. Blåkölens minna 78 p

6. maksi 78 p

7. Sörlidbäckens Jalapeno 77 p

8. Lybergets Kelly 69 p

härmed över till SSF Gävleborg som kommer att  
arrangera Skallkungen 2017.

resultat och de hundar som får representera 
sverige i nordiska mästerskapen i idre 2017:

1. Skallkung år 2016,  Häggingåsens Mira 94 
poäng. Ägare Daniel Bykvist

2.	Tjäderlekens	Messi	93	poäng.	Ägare	Johanna	
och Anders Häggkvist.

3. Lohikoskis Roja 83 poäng.  Ägare Peter Drugge.

4.  Röjåsens Vilja 82 poäng. Ägare Staffan Jönsson.
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Gävleborg

1. häggingåsens mira
SE22499/2013
Kvalificering: 83p      
Fader: FINJCH Hakojen Roope
Moder:	SEJCH	Viterlidens	Tepi
Ägare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Resultat: 94 p

Titelförsvarare

2. tjäderlekens messi
SE21497/2012
Kvalificering: Skallkungsvinnare 2015
Fader: Älgstugans Jerry 
Moder: Börknäs Seri
Ägare: Johanna och Anders Häggkvist, Vemdalen  
Resultat: 93 p

Övre Norrbotten

3. lohikoskis roja 
SE32812/2011
Kvalificering: 88 p
Fader: Latanjarkas Lee 
Moder: Linadalens Laika 
Ägare: Peter Drugge, Luleå 
Resultat: 83 p         
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Ångermanland

4. röjåsens vilja
S51128/2008 
Kvalificering: 86p
Fader: Kvickhems Loke
Moder: Dalvadi's Sirikit
Ägare: Staffan Jönsson, Näsåker
Resultat: 82 p

Norrbottens Kust & Inland

5. Blåkölens minna
SE15086/2014
Kvalificering: 75p  
Fader: Maximus
Moder: Sörlidbäckens Ferra
Ägare: Johan Vikström, Boden 
Resultat: 78 p

Sydsverige

6. maksi
SE16484/2012
Kvalificering: 82p
Fader: Björknäs Rokki
Moder:	Tapperdalen	Moona
Ägare: Mattias Kähäri, Grängesberg
Resultat: 78 p
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Medelpad

7. sörlidbäckens Jalapeno
SE25610/2012
Kvalificering: 83p
Fader: Viterlidens Kinto
Moder: Sörlidbäckens Chili
Ägare: Jonas Carlsson, Sundsvall
Resultat 77 p

Mellansverige

8. lybergets kelly
SE32598/2012
Kvalificering: 79p 
Fader:	Titus
Moder: Raskflons Ronja
Ägare: Jonas Nederberg, Malung
Resultat 69 p

Nedre Norrbotten

9. kalliokosken tepa
SE26657/2013 
Kvalificering: 91 p 
Fader:	FI	USH	Pystykojan	Tepsu
Moder: SUCH Linadalens Oona
Ägare:	Tord	Isaksson,	Kalix.
Resultat 68 p
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Västerbottens Kustland

10. ryggärdans Axa
S37380/2008
Kvalificering: 81p
Fader: Isku                           
Moder: Latanjarkas Lissi 
Ägare: Bertil Johansson, Hörnöfors 
Resultat: 61 p

Jämtland/Härjedalen

11. piellovares Jari
SE41405/2012 
Kvalificering: 89 p
Fader: Latanjarkas Riisk 
Moder: Latanjarkas Ina
Ägare: Karl-Erik Sifvertsson
och Per Nordh, Svenstavik
Resultat: 55 p

Västerbottens Lappmark

12. Buskuddens kirro
SE26006/2013 
Kvalificering: 86 p
Fader: SDCH Börknäs Kirro
Moder: SJCH Kaitumdalens Nalli
Ägare: Lars Lindgren, Obbola
Resultat 53 p
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Historiska hundar
Alla har vi väl någon hund vi känner 
extra för och tycker om från tidigare 
årtal. Kanske inte alltid är det nå-
gon Skallkung eller omtalad hund 
av andra. Jag har i alla fall en finsk 
spets, en hanhund som alltid legat 
mig varmt om hjärtat. Jag fick aldrig 
träffa honom, däremot hans ägare 
Håkan nilsson från Stensele.

Vi pratar alltså om SJCH & SUCH S 27195/86 
Röjbackens Raijak. Han var fallen efter sina kanske 
mer kända föräldrar S 28140/76 Ukkos Ukko J:r 
och S 34538/78  Röjbackens Ramona.

Av hans 41 stycken registrerade avkommor känner 
jag bäst till Ulf Jonssons dubbelchampionhanne 
Rahan Nippo och Hans Lantz dubbelchampion-
tik Ronnja. Den senare har jag dömt på jaktprov 
och måste säga att det är bland det bästa jag sett i 
skogen. Den dagen var det Hans Lantz far Nisse 

som bor i mina omgivningar som var hundförare. 
Ett näst intill brutalt sök i en fart jag aldrig skådat 
hos en tik, vare sig förr eller senare. Jag vet också 
att Nisse sa om sin nyupptäckta jaktform: ”Fanken 
om man hade vetat att det här var en sån trevlig 
jaktform lite tidigare i mitt jägarliv”. Då ska man 
veta att han var en framstående stövar- gubbe och 
jägare. Kanske inte så konstigt trots allt om man 
får starta med en sån spets!!

rAIJAK

Skallkungsvinnare - Senaste 10 åren
2015 Tjäderlekens messi äg. Anders Häggkvist, Vemdalen

2014 Skarnäbbens Theia äg. ulf grabbe, umeå

2013 Fort Hjort nalli äg, Anders morin, Kalix

2012 Kiepin Kaira äg. Tommy Jonasson, robertsfors

2011 Akroyd´s Pirjo äg. Leif Hedlund, Piteå

2010 Loukanjarkas Isabella äg. Karl-Anders Karlsson, Järvsö

2009 Sörlidbäckens chili äg. göran Hellström, Storuman

2008 Akroyd´s Piiri äg. Bengt Stenberg, Arnemark

2007 Akroyd´s Piiri äg. Bengt Stenberg, Arnemark

2006 Sörlidbäckens Kita äg. Peter Persson, Storuman
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Nu över till Raijaken. Mycket har jag fått till livs 
från min vän Kurt Siversson som var bekant med 
Håkan och även ägt en avkomma efter Raijak, 
nämligen Rask en kullbror till ovan nämn-
da Ronnja. Även han var en eminent jakthund. 
Det som går som en röd tråd genom vårt sam-
tal är vilken utomordentlig jakthund Raijaken 
var. Kanske ett sök i yvigaste laget, men med uto-
mordentligt fågelarbete och ett mycket bra skall. 
Hände någon gång att Håkan trodde han for eft-
er älg, men sanningen var nog att hans ibland sto-
ra sök skapade dom farhågorna. Jag kan bara hål-
la med vad Kurt sa åt mig under vårt samtal. En 
riktigt bra jakthund med många goda egenskaper, 
kanske en av de bästa finska spets hanar som sett 
dagens ljus. Kurt berättade även att han dömt hon-
om bägge dagarna under en provhelg. Han trodde 
att han skulle få se en Raijak dag två med tendens-
er till bensinstopp med tanke på hundens framfart 
dag ett i förhållandevis tungsprungna marker. Icke, 
nästan så det fanns en växel till!

Raijaken deltog 1990 i Skallkungen som då gick i 
Robertsfors och belade en sjätteplats på 63 poäng. 
Han spöade då kullsystern Röjbackens Ranja och 
sin	ägare	Tomas	Salander	med	två	poäng	vilket	
gjorde att det ekipaget kom sjua.

Jag vill även berätta om en av mina valpköpares 
möten med Håkan och Raijak. Han hade på den 
tiden en tik som han själv ansåg vara kapabel och 
starta på jaktprov. Sagt och gjort, anmälan till 
Vilhelmina och jaktprovsdebuten skulle då äntli-
gen ske. Min valpköpare drog lotten att starta ef-
termiddag dag ett. Omtänksamma tjänstgörande 
provledare föreslog då att han skulle följa med ett 
förmiddagsekipage för att se hur det hela gick till. 
Synd för honom bara att han blev lottad att föl-
ja Håkan och Raijak. Efter en uppvisning av säl-
lan skådat slag så beslutade min valpköpare att 
utesluta sin egen tik p.g.a ”sjukdom” på det provet. 
Det blev alltså inte någon jaktprovsdebut den gån-
gen. Han trodde liksom att det var något fel på 
sin egen hund efter förmiddagens underhållning. 
Det dröjde flera år innan han insåg att det nog inte 
var hans tik det var något fel på utan att han hade 
fått uppleva ett prov av en hund av absolut ypper-
sta klass!!

Läser man på sin läxa så kan man lugnt påstå att 

Raijak också var en mycket god nedärvare. Kanske 
till och med någon mer valp borde fått se dagens 
ljus med honom som far.

Åren går och skallen från Raijak har tystnat och 
hans husse jagar tyvärr inte längre med oss.

I skrivande stund ligger min egen unga hanhund 
bredvid mina fötter och funderar varför jag sitter 
och knappar på tangenterna. Han kanske inte tän-
ker lika mycket på att han har Raijak påbrå om än 
långt tillbaks. Raijak finns där i sjätte led bakåt och 
hans kullbror Röjbackens Risk i femte led. Inget 
jag märkt av- än så länge, men vem vet.

Jan Andersson

HÅKAn OcH rAIJAK

SKOgSVAnA är AO 💕 dÅ SmÅBEnA InTE OrKAr
mEd, STäLLEr mATTE mEr än gärnA uPP mEd ATT 

BärA FInASTE räVrOmPA 💕 
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Nordiska Mästerskapen 2016
Finland var årets arrangör av nordiska mästerskapen för skällande fågelhun-
dar med Kemi kennelförening som ansvarig, men eftersom markerna i Ke-
miområdet inte ansågs ha tillräckligt jämna och bra marker för tillfället lades 
tävlingen till Enare i nordligaste Finland 45 mil från Svenska gränsen. Samt-
liga provytor låg på statens marker. datum för tävlingen var 8 och 9 septem-
ber, en torsdag och fredag, detta för att fågeljakten börjar den 10 september 
i Finland. älgjakt och björnjakt pågick redan och kunde eventuellt utgöra 
störningar i vissa fall.

Innan middagen presenterades dagens resultat och 
det visade sig vara Norge i topp med Spetsbackens 
Nila, ägare Cato Brusveen med 85p, tvåa var finska 
tiken Mettokumpareen Hilma Bertta, ägare Janne 
Helo, 82p och på tredje plats norska Kvannidalens 
Fixa, ägare Raymond Saur som trots att hunden 
drabbats av kraftig magsjuka senaste dygnet lyck-
ades med bedriften att skälla tre fåglar till 75 p. 
Jämna resultat av det svenska laget, Josefin och 
Tuva,	hade	otur	och	stördes	flera	gånger	av	två	
karelska björnhundar som var ganska aggressiva 
men som tur var lyckades domaren på ett föredöm-
ligt	sätt	avvärja	en	eventuell	attack.	Tuva	blev	
naturligtvis lite skärrad men lyckades trots det skäl-
la ihop ett tredje pris. 

Under middagen uppstod lite misstankar mot 
Norges framgångar när en flaska med astmamedi-
cin uppvisades och påstods ha hittats i närheten av 
”norsklägret” men eftersom ingen doping gick att 
bevisa avskrevs ärendet tämligen omgående☺.

Efter middagen fortsatte kvällen i grillkåtan för de 
som önskade och orkade.

Resan var lång för åtminstone två av de Svenska 
ekipagen och Josefin Gannå med pappa Per samt 
Anders Häggkvist med hustru Maria övernattade i 
Kalix.	Tre	fjärdedelar	av	det	norska	laget	gjorde	det-
samma och övernattade hos undertecknad som var 
utsedd till lagledare för svenska laget.

På onsdag morgon träffades hela svenska laget i 
Haparanda för gemensam resa upp till Enare förs-
amling och Pajakoskens lägerområde.  Efter in-
checkning och samling var det dags för hissande 
av finska spetsklubbens vimpel. Därefter hölls häl-
sningstal och överlämnande av gåvor och priser till 
tävlingen. Sverige överlämnade en vacker plun-
ta tillverkad av björkvril med ett ingraverat tjäder-
motiv till den blivande Nordiska Mästaren och 
tolv flaskor av SSF:s goda rödvin ”Urogallo”, en till 
varje tävlande. Så var det dags för lottning av pro-
vområden för torsdag. Efter genomgång av kartor-
na återstod bara att invänta morgonen.

En lång nervös väntan för oss som blev kvar i för-
läggningen fördrevs med att hålla bastun varm tills 
ekipagen anlände.
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Fredag morgon och fortsatt vackert jaktväder med 
svaga vindar.

Jag, Per, provledaren Jarmo Ahtinen och finska la-
gledaren Päiviö Myllymäki åkte bil ut till några av 
provrutorna, 10-12 mil enkel väg! för att lyssna på 
hundarna. Provmarkerna var typisk vacker  nord-
taiga med relativt gles urskog, tall och till viss del 
gran. Dom flesta provytor hade bra med fågel trots 
att markerna verkade vara av senhöstkaraktär, torra  
lättsprungna marker där det krävs hundar som sök-
er ut ordentligt.

När ekipagen var tillbaka och alla hade gjort det 
obligatoriska bastubadet steg spänningen inför re-
sultatredovisningen. Många fina resultat med fin-
ska Hilma Bertta i topp med 90 poäng och därmed 
Nordisk Mästare 2016. Grattis!  Finland även 
på andra plats med Kotirovan Riku, ägare Reijo 
Ylikangas med 87p. tredje platsen tog Nila och 
Cato med gårdagens resultat 85p. Bästa svens-
ka	hundar	var	Tjäderlekens	Messi,	ägare	Anders	
och Johanna Häggkvist 4.e plats med 84 p och 
Kalliokosken	Tepa	med	ägare	Tord	Isaksson	som	
fick ihop 78p. Båda hundarna kan nu titulera sig 
FIJCH.	Grattis!	Tilläggas	kan	att	de	båda	hundar-
na var snubblande nära skyhöga resultat eftersom 

dom hade fler jobb och förnyade skall strax efter 
provtidens slut.

Eftersom norska hunden Jiiällän Inka med ägar-
en Knut Östmo också hade skällt ihop 78p ham-
nade Norge återigen i topp i landskampen med 
238 p (dom tre bästa hundarnas högsta resul-
tat) och Finland på andra plats med 233p och 
Sverige trea med 226 p, en mycket jämn kamp.                    
Grattis till Norge! Sedan 1994 när alla tre länder-
na har deltagit i landskampen har det hållits 21 
landskamper, Norge har vunnit 12, Finland 6 och 
Sverige tre gånger. Siffror som behöver snyggas till 
och vi börjar väl redan 2017 då Sverige är arrangör 
och provplats förmodligen Idre. Vi hälsar Finland 
och Norge välkomna dit.

Efter att SPJ:s vimpel halats och tackningar och 
gratulationer var gjorda återstod bara hemresan. 

Tack	till	finska	och	norska	lagen,	arrangörer	och	
domare för en trevlig och välordnad tävling.

Stort	Tack	till	Henric	Lind	och	hans	www.vild-
marks.se för sponsring av svenska lagets fina jackor.

Anders Morin

SVEnSKA LAgET
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Land Poäng

1 norge 238

2 Finland 233

3 Sverige 226

Hundens namn Ägare Högsta poäng Poäng dag 2

1 mettokumpareen Hilma Bertta Janne Helo 90 82

2 Kotirovan riku reijo ylikangas 87 7

3 Spetsbackens nila cato Brusveen 85 6

4 Tjäderlekens messi Anders Häggkvist 84 67

5 Kalliokosken Tepa Tord Isaksson 78 61

6 Jiiällän Inka Knut Östmo 78 51

7 Kvannildalens Fixa raymond Saur 75 32

resultat nordiska mästerskapen 2016

AndErS HäggKVIST OcH TJädErLEKEnS mESSI JOnny nILSSOn OcH nOrrSPELETS KELLI

JOSEFIn gAnnÅ OcH LyBErgETS TuVATOrd ISAKSSOn OcH KALLIOKOSKEn TEPA
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JAnnE HELO OcH mETTOKumPArEEn HILmA BErTTA

cATO BruSVEEn OcH SPETSBAcKEnS nILA

mIKA PEKKAnEn OcH PETTuKAngAS rOxy

TEEmu yLÖnEn OcH TuISKunEVAn TArmO

KnuT ÖSTmO OcH JIIäLLän InKATOrE BJÖrnBET OcH FOrT HJOrT HILLA

rEIJO yLIKAngAS OcH KOTIrOVAn rIKu

rAymOnd SAur OcH KVAnnIdALEnS FIxA
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År Sted – land Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2016 Ivalo – F nOr 238 FIn 233 SVE 226

mettokumpareen 
Hilma Bertta

90 Kotirovan riku 87 Spetsbackens nila 85

2015 grue – n nOr 187 SVE 168 FIn 136

Laris 67 Fort Hjort Pirkko 66 Akroyd's Keena 64

2014 Idre - S nOr 224 SVE 218 FIn 203

Fort Hjort nalli 85 Pikkulehon Kiira 82 Laatu 79

2013 Savukoski -F SVE 205 nOr 195 FIn 193

rieskamaan Jurre 84 Häggingåsens Thai 81 Laris 75

2012 Åsarna – S FIn 208 SVE 185 nOr 119

Sulkamäen Sisu 82 Kiepin Kielo 80 Akroyd's Pirjo 63

2011 Taivalkoski - F nOr 248 SVE 244 FIn 239

Kotirovan Taiga 97 Laris 88 ukkos Lissa 87

2010 grue  – n nOr 235 SVE 225 FIn 210

Piila 88 Tiurtunets Harraz 80 Sörlidbäckens chili 76

2009 Backe – S nOr 211 FIn 200 SVE 181

Tiukka 81 misti 72 Sikke 70

2008 Lapua  – F SVE 227 FIn 221 nOr 212

Obygdens nätti 92 Pakkarustan Sindi 86 röjmyrens Tanya 84

2007 Arvidsjaur  – S FIn 227 SVE 225 nOr 222

Lamusteen Sara 85 röjmyrens Tanya 81 Sörlidbäckens Kita 80

2006 ylivieska  – F nOr 205 FIn 190 SVE   ** 137

Obygdens nätti 85 Tiukka 82 Hakojen roope 80

Mästare genom tiderna. Utförligare lista finns på www.....

JAnnE HELO OcH nOrdISKA mäSTArEn 2016 mETTOKumPArEEn HILmA BErTTA
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nY redAktör!
kaj ekroos

Som ni säkert har sett har SSF 
riks varit på jakt efter en redaktör 
för Ståndskall under en tid.

Eftersom rekry-
teringsprocessen 
hade gått lite i stå 
tänkte jag att det 
vore trist om vi 
plötsligt skulle stå 
utan medlemstid-
ningen som jag 
vet är mycket up-
pskattad och be-
hövd, och som har 
hängt med un-
der lång tid. Jag 
har ärvt alla gam-

la Ståndskall efter min pappa, och 
att läsa de gamla numren är att ge 

sig ut på en fantastisk tidsresa. I gam-
la reportage kan man till 

exempel läsa om hur en finsk 
kanonhund bjudits ut till 
försäljning fram mot småtim-
marna efter mediokra insatser 
under ett pågående mäster-
skap eller se en ung, stolt 
Tomas	Salander	från	SSF	
Syd visa upp Årets Skällande 
Fågelhund. Och ärligt talat: 
vem letar reda på ett Facebookinlägg från idag 
om 20 år?

efter att ha funderat lite kontaktade jag 
Göran	Hellström	och	Tommy	Lannemar	
och efter att ha inhämtat en välsignelse av 
min förstående fru (som är från Arjeplog), 
bestämde jag mig för att ta mig an uppdrag-
et under försiktig coachning av Göran. Inför 
framtiden ser vi dock gärna att fler ansluter 
och du som funderar på det: känn ingen press 
utan tänk hellre ”jag har nåt att bidra med”. 
För ingen kan nämligen allt.

vem är då jag? Jag heter Kaj Ekroos och för 
många betyder det ”K-G Ekroos son”. Det är 

sant, men vi är två helt skilda personer och med 
ganska	olika	färdigheter.	Till	vardags	driver	jag	en	
översättningsbyrå i Stockholm, är gift med Maria 
och har två fantastiska barn – Måns (7) och Mi 
(9). Vi bor i villa i Stockholm och har ett lantställe 
i Skinnskatteberg, orten där jag växte upp och där 
vi är så mycket det bara går. Jag har finnspetstiken  
Hemvikens Vilma som jag har tagit två kullar på 
och förhopningsvis blir det en till någon gång 
framöver.

min pappa k-g tyckte redan tidigt att det var 
en utmärkt idé att göra jägare av sonen, så för mig 
började min jägarbana ganska tidigt. Ett av mina 
tidigaste riktiga jaktminnen var när farsan gav mig 
(tio år) en lång, enpipig amerikansk hagelbössa i 
kaliber 16 med en uppspänning som inte alls var 
att lita på, med orden ”Nu går du utmed ån och 
om du ser någon and som simmar runt, så sik-
tar du och håller rätt på.” Därefter blev det många 
turer till skogen tillsammans.

hemma hade vi alltid en massa bra hundar, eft-
ersom pappa hade uppfödning under namnet 
Röjbackens kennel (som jag tagit över). Själv gil-
lar jag rådjursjakt med kortbenta hundar och 

självklart, jakt med skällande 
fågelhund bäst. För mig är 
jakt en viktig avkoppling från 
all stress och jag gillar jakt 
som inte ställer så stora krav 
på samordning, tekniska pry-
lar och en massa att hålla reda 
på. Att få vara för sig själv i 
skogen och gå runt med en 
hund som jobbar bra är en 

upplevelse som fler borde få uppleva. 

under 90-talet blev jag med i ssF syd och ut-
bildade mig till jaktprovsdomare och har haft lite 
olika styrelseuppdrag och projekt, bland annat har 
jag senast skapat SSF Syds efterlängtade webb-
plats. Genom åren har det både kommit och gått 
folk, men flera av de personer som fanns med från 
när jag började finns kvar, vilket är jättekul. I lo-
kalklubben anordnar vi utlysta och rörliga jaktprov 
och en årlig utställning. Syftet med det är att vas-
ka fram lämpligt avelsmaterial inför framtiden och 
även om det kanske känns lite läskigt att ansluta 
till en grupp okända människor så vill jag bara säga 
att vi i klubben tycker att det är roligt med nytt 
folk, så kom och bli med! 

nY 
redA 
ktör

Jag har ärvt alla gamla 
Ståndskall efter min pappa, 
och att läsa de gamla num-

ren är att ge sig ut på en 
fantastisk tidsresa.
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ssF är en ideell sammanslutning och i det fles-
ta fall handlar det om att alla insatser i stort sett 
är oavlönade. Därför tycker jag att det är viktigt 
att vi inför framtiden hänger med i vår tid och 
håller oss uppdaterade, blickar framåt och agerar 
för gemensamma intressen och undviker att tän-
ka egoistiskt. Alla verksamheter är alltid utsatta för 
olika slags hot som man kan hantera genom att se 
framåt och göra det arbete som krävs för att vision-
er ska bli verklighet. För oss inom SSF är utmanin-
gen att hantera problem som till exempel vargens 
utbredning och miljöpåverkan från det moderna 
skogsbruket, ett otillräckligt avelsunderlag och vi 
behöver bli fler som deltar i verksamheten. Jag vet 
att väldigt mycket görs just nu – se till exempel de 
nya tankarna som växt fram inom finnspetsens av-
elsarbete och nu förverkligas – och med min insats 
hoppas jag kunna bidra till en fortsatt bra och trev-
lig läsning om klubbens verksamhet som finns till 
för	oss	alla	som	gillar	skällande	fågelhundar.	Tveka	
inte att höra av dig till mig om du vill vara med 
och delta i det arbetet!

Tack	för	ordet,

Kaj Ekroos

Jägarliv
Efter mitt ca 50 åriga medlemskap i denna klubb 
där jag även haft styrelse uppdrag i Ö.v Norrbotten 
och även varit medlem i Västerbottens Lappmark 
så tänkte jag efter anmodan att skriva lite om mitt 
jägarliv med Finnspetsar.Första finnspetsen en 
tikvalp fick jag av Uno Lindstedt och orsaken att 
jag fick den gratis var nog att det var ingen utställ-
ningshund.Uno var ofta och hälsade på hos oss och 
såg mitt stora jaktintresse,då var jag 13-14 år men 
hade fått tillstånd av Landsfiskalen att jaga med 
fars enkelpipiga hagelbössa.Halli som jag döpte 
valpen blev mycket bra fågelhund och jag sköt 
även Ekorre för henne och flådde dessa och sålde 
skinnen,även fåglarna såldes till handlaren i byn 
och på detta sätt bidrog även jag till försörjningen.
Många Finnspetsar har jag haft och hade bra kon-
takt med uppfödare i Sverige och Finland.Jag jag-
ar fortfarande och givetvis med Finnspets,Jakki 
heter han och är fem år och förmodligen min sis-
ta hund.Gubben själv har nyligen fyllt 77 år men 
är i mycket god form och det får jag tacka mina 
Finnspetsar som har hållit mig igång året om.Jag 
var på premiären i år med finska vänner Pertti 
Korhonen (Kekkeruusi) och hans kamrat Matti 
och jagade på marker som jag kände till som ti-
dig höstmarker,fågeltillgången var bra men vi hade 
otur med vädret men trots detta så fungerade hun-
darna mycket bra.Mina tankar går ofta till finns-
pets vännerna Uno Lindstedt,Rune Samuelsson 
som	har	lämnat	oss	men	även	till	Tore	Strandgård	
och min finska vänner bl.a Raita ahon Jukka.

Trädskällar	Hälsningar	från	nordligaste	Lappland

Åke Töyrä

KIRUNAFÄLLAN
Mård och Minkfällor  • kirunafällan säljes Tel +46 70 622 01 74 
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Insteget till trädskällarjakten 

i skogen är spännande även fast man inte har allt 
för	stora	förhoppningar	vid	den	åldern.	Tyvärr	är	
det dåligt med fågel denna höst men däremot får 
Zingo en hel del tid i skogen med skogsvana, lyd-
nad och främst att slippa sitta inomhus eller i en 
bur i Gällivare.

Även andra hösten är ett dåligt fågelår men ändå är 
det då Zingos första fågel trillar i backen, en gam-
mal tjäderhöna och känslan är obeskrivlig! Vi lyck-
as lura ytterligare ett par fåglar åt Zingo den hösten 
men det sitter långt inne då det är långt mellan 
fågelkontakterna. Olyckligtvis så fortsätter det vara 
dåliga fågelår här uppe i norr och det skjuts i prin-
cip bara gammelfågel åt Zingo. Förhoppningsvis 
återhämtar sig fågelstammen snart och man får fler 
fågelkontakter kommande höstar!

Zingo är denna höst 5 år och han har fortfarande 
inte gått ett enda jaktprov och egentligen finns det 
ingen bra anledning varför vi inte gått något prov 
med honom. Kanske var det att man inte trodde 
han är så bra att han inte kommer få ett förstapris. 
Men samtidigt så vet man inte det förrän man gått 
ett prov och det varför måste första provet bli ett 
pris? Det var egentligen efter att ha läst på sociala 
medier och i Ståndskall om att fler hundar borde 
startas på prov som gjorde att den frågeställningen 
kom upp. Vilket även gjorde att vi startade Zingo 
på sitt första rörliga prov hösten 2016. 

Sedan den dagen jag såg dianas Sti-
gar - Jakt med trädskällare, så har 
jag drömt om att en dag själv ha en 
finsk spets och förhoppningsvis få 
smyga på ett ståndskall precis som 
i filmen. Åren gick och jag började 
plugga på universitet vilket innebar 
att jag skulle bo i en lägenhet i Luleå 
och tanken på att skaffa en valp då 
var inte särskilt lockande och kändes 
bara tjorvigt. 

Men hösten 2010 fick jag, genom min äldre bror 
Joakim, höra om en parning mellan hanhunden 
Tallens	Sigge	och	Anders	Morins	tik	Fort	Hjort	
Nalli. Intresset blev plötsligt skyhögt men fortfar-
ande var inte känslan helt rätt då jag fortfarande 
pluggade i Luleå och det kändes ändå långt bort 
från att bli verklighet. Men lösningen fanns när-
mare än man hade kunnat tro för om jag tog val-
pen tillsammans med min lillebror Johan, som 
fortfarande bodde hemma i Gällivare, så skulle 
det funka! Sagt och gjort, vi bokade en hanhunds-
valp hos Morin och hade något otroligt spännande 
framför oss under 2011 då valparna var planerade 
till!

Så kom sommaren 2011 då vi skulle hämta hem 
vår valp Furuhedens Zingo, jag hade precis skri-
vit klart min sista tenta för året och åkte direkt 
till Kalix där jag mötte upp mina bröder. Väl där 
möts vi av Anders Morin och en lurvig liten or-
ange boll som skulle få flytta 21 mil norrut och 
förhoppningsvis utvecklas till en jakthund. Anders 
var väldigt positiv till att lämna över Zingo till oss 
även fast jag och min bror var relativt unga, jag 21 
år och Johan 14 år, och nybörjare inom trädskäl-
larjakten.

Efter första sommaren insåg man hur mycket ener-
gi det kan finnas i en liten finnspetshane… Under 
sommaren hinner jag även med ett par vändor 
av injagningskompendiet samt en rad utfrågnin-
gar gällande injagning och man riktigt längtar till 
hösten nu! Den 25:e augusti kommer till slut och 
Zingo är nu drygt 5 månader och första turerna 
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Provet var i Porjus och det hade tidigare funnits 
rätt bra med fågel på provområdet vi skulle gå men 
just denna dag så var det rätt glest med fågel och 
det hann aldrig bli tre finnandemöjligheter. Men 
för min del gjorde det inte så mycket för jag tyck-
te provet var precis som vilken jaktdag som helst 
och man fick surra jakt med domaren, han kunde 
svara om man hade några funderingar och det var 
en allmänt trevlig dag! Det här har definitivt gjort 
att jag kommer gå fler prov och jag rekommend-
erar andra som också är osäkra på om deras hun-
dar ”duger” att börja gå prov för det är hur kul som 
helst! 

Bakom pennan:

Martin Winsa

SSF Gävleborg inbjuder till  
HUNDUTSTÄLLNING i Bollnäs 2017.02.25 

Välkommen på hundutställning för finsk-och norrbottenspetsar den 25/2-2017. 

plats: Bollnäs (Sävstaås avfallsanläggning)

domare: Arvid göransson 

rätt till domarändringar förbehålles! mer information om exakt plats och tid får ni i Pmet 
efter sista anmälningsdag. 

Anmälan och upplysningar: Emelie nordin. Herte 8743, 821 92 Bollnäs   
tel: 073-8458831 mail: emelie.m.nordin@gmail.com

Anmäler gör du genom att fylla i SSF’s anmälningsblankett som finns på hemsidan samti-
digt som du sätter in anmälningsavgiften på SSF gävleborgs plusgiro 17 43 39 – 2.  Kom 
ihåg att ange hundens namn och reg. nummer både på anmälningsblanketten samt 
vid betalningen. Oavsett om du mailar anmälan eller använder SSF›s blankett direkt via 
hemsidan så kommer du få en bekräftelse om att anmälan har mottagits vi mejl/sms. 

sista anmälningsdag: Söndagen 12 februari 

Anmälningsavgifter: Valpklass gratis, Övriga klasser 250 kr 

kom ihåg! Hundar som är jaktprovsmeriterade och skall tävla om cert skall anmälas i jakt-
klass 

Vi kommer att Servera korv/hamburgare samt fika under dagen. Vi kommer även säl-
ja lotter för dragning under dagen med ett fint prisbord. Vi kommer även i år att ha fina 
priser med dragning på startnumret i slutet av dagen.

Vägbeskrivning & mer information om utställningen finner ni på vår hemsida http://ssf-
gavleborg.webnode.se/

Varmt Välkommen till Bollnäs önskar SSF gävleborg!

Årsmöte SSF Gävleborg 
Bollnäs Lördag 4/2 2017 kl 15:00 

mötet kommer att ske på Sävstaås av-
fallsanläggning. Vägbeskrivning finns på 
hemsidan.  ssfgavleborg.webnode.se/

Vid frågor eller funderingar kontakta  
Simon nordin Tel. 070-249 36 57, mejl. 
Simon.gg.nordin@hotmail.com 

motioner till årsmötet ska vara 
styrelsen tillhanda senast 31 december 
2016. 

Kaffe & smörgås.  Varmt välkomna!
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SE JCH SE UCH 
SE25610/2012 Sörlidbäckens Jalapeno

Jaktprov
2016-09-18 83 poäng Rörligt Lögdö Vildmark
2016-09-03 76 poäng Rörligt Lögdö Vilmark
2016-08-21 89 poäng Utlyst Vilhelmina
Utställning
2016-04-10	Excellent	CERT	CK	BIR	Sundsvall
2016-02-20 Excellent CK R-Cert Bredbyn
2014-12-07 Excellent CK Gudmundsbyn

SE JCH Häggingåsens Nirpi
SE26889/2012

e. NO UCH SE UCH C.I.B SE JCH Fort Hjort 
Jeppe
u.	SE	JCH	Viterlidens	Tepi
Ägare: Niklas Stöök, Hammarstrand
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Jaktprov:
2015-10-15 Krokvåg Rörligt 91p
2016-10-20 Börtnan Rörligt 82p
2016-10-25 Börtnan Utlyst 78p

SE JCH Lybergets Kelly
SE 32598/2012

e.	Titus
u. Raskflons Ronya
Uppfödare/ägare
Jonas Nederberg Malung
Jaktprov
2014-08-17 Noppikoski  Utlyst 75 poäng
2014-09-10 Noppikoski  Rörligt 80 poäng
2016-08-17 Noppikoski  Utlyst 79 poäng
Utställning
2014-04-12 Mora Very Good

ChAmpiongAlleri

NYA 

CHAM
PIONS
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CHAM
PI

ONS

SUCH Finnskallets Leia SE27650/2011

e. Knihtin Rokka
u. Sörlidbäckens Debra Winger
Ägare: Peter Johansson Kåge
Uppfödare: Peter och Eva-lis Jonsson Storuman
Utställning
2014-02-02 Umeå CK/Cert
2014-11-15 Storuman CK/Cert
2016-04-09 Piteå CK/R-Cert
Jaktprov
2016-08-20 Pålkem Utlyst 72p

SE JCH Häggingåsens Mira
SE 22499/2013

E.FIN JCH Hakojen Roope
U.SE	JCH	Viterlidens	Tepi
Uppfödare Daniel Byqvist Bollnäs
Ägare Daniel Byqvist Bollnäs
Jaktprov
2014-09-24 Glöte 76 poäng
2016-08-23 Los    83 poäng
2016-10-02 Skallkungen 94 poäng

SEUCH Häggingåsens Riemu
SE22502/2013

e. FIJCH Hakojen Roope
u.	SEJCH	Viterlidens	Tepi
Ägare: Robin Holmgren, Rosvik
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Utställning:
2016-07-16	Piteå	CK/CERT
2016-04-09	Piteå	CK/CERT
2016-02-07	Umeå	CK/CERT
Jaktprov:
2016-08-21 Arvidsjaur Utlyst 65 poäng
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CHAM
PIONS

SE UCH  Häggingåsens Nemo
SE 26887/2012

E. SE UCH SE JCH Fort hjort Jeppe
U.	SE	JCH	Viterlidens	Tepi
Uppfödare Daniel Byqvist Bollnäs
Ägare Stig Johansson Ramsjö
Utställning
2014-12-07 Gudmundsbyn excellent ck
2015-05-23 Östersund excellent ck
2016-05-15 Östersund excellent ck
Jaktprov
2015-09-26 Kårböle 65 poäng

SE JCH SE UCH Maksi
SE16484/2012

Far: Börknäs Rokki
Mor:	SE	JCH	Tapperdalen	Moona
Uppfödare: Mattias Kähäri, Grängesberg
Ägare: Mattias Kähäri, Grängesberg
Jaktprov:
2015-10-10  Grängesberg   rörligt 77p 
2016-03-26  Saxdalen          utlyst 83p
2016-09-10  Grängesberg   utlyst 77p
Utställning:
2016-02-06  Mora               Ex, Cert, BIR, BIS
2016-02-20  Ställdalen       Ex, Cert, BIR, BIS
2016-04-09 Piteå Riksuts.  Ex, Cert, BIR, BIS

Finskspetsvalpar
Viterlidens Kennel 

Thomas Jonsson • Tel. 070-668 05 22

e-post Thomas.jonsson@brinet.nu

E Predator`s Jesse (e SJCH SUCH  
Spetsgårdens Riiki u SJCH Predator`s Irja)

Jesse har 1.a på jaktprov. Patella ua.  
Rekomenderat av avelsrådet

U Viterlidens Milla (e SJCH SUCH Kiepin 
Kaamos u SJCH SUCH Viterlidens Kita)
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Ett stort skogsområde med urgam-
la tallar, vackra berg och små vat-
tendrag. Väglöst land som kräver 
vandring och tält. Två finnspetsbrö-
der som förstår vad det handlar om. 
Sämre kan man ha det, även om det 
visar sig glest med fågel.

Det verkar som om den kloka skogsfågeljägaren 
borde ha siktat söderut hösten 2016. Men inte vi. 
Är man såld på Norrbottensskogarna så får man 
bita ihop och jaga på även när det är ont om fågel. 
Och det kan vara värt mödan ändå.

Jag och Robin Holmgren gjorde en septembervan-
dring med Häggingåsarna Rapp och Riemu (nu-
mera kullsyskon med en Skallkung) för att se oss 
om i lite nya marker. Eftersom jag halvt lovat att 
skriva några rader i Ståndskall så ska ni få höra om 
det. Även om det blir en mager berättelse.

Ni vet hur det kan vara: Vi hade bara snud-
dat i kanter av markerna tidigare, så vi fick prova 
oss fram. På väg in trampade vi först en del blö-
ta marker utan att hitta någon fågel alls, så vi tog 
lite	höjd.	Tallskogarna	vi	hittade	på	högre	ryggar	
rymde stora gamla tallar i gles skog, drömmark-
er för oktober ett bra år. Men också en hel del 
sega stenskravelmarker.

Att det inte var oktober visste vi. 
Fräkenbestånden hade bara bör-
jat vissna ner, men inte mycket 
mer heller. Och att det inte var 
ett bra år visade sig också gan-
ska snart.

Vi hittade första kullen långt in, 
typiskt nog då vi gått en bit med 
båda hundarna kopplade för att hin-
na	lite	längre	in	i	markerna.	Tre	fåglar.	
De satt rätt högt i tall- och granblandad skog. 
Efter det fick Riemu gå ett tag, men det fanns in-
gen mer fågel på den höjden just där och vi föll sn-
art ner i en dal med granskog.

Ett fält med skravelmarker saktade upp oss lite då 
vi korsade dalen, som annars höll mest myrmarker 

och ett par sjöar. På motsatta sidan reste sig en be-
tydligt finare rygg med äldre tallskog. Även om den 
såg lite senhöstaktig så kunde vi inte motstå fres-
telsen. Det hade inte suttit mycket fågel i någon 
annan terräng heller och någon tupp kunde den ju 
alltid hålla.

En bra stund senare kom det första fasta skallet, 
cirka 600 meter bort. Av Astron att döma hade 
Riemu tagit upp en fågel på vår sida och förföljt 
över krönet. Högt upp, gles gammal tallskog.

Jag väntade med Rapp på åsen. Det blev ingen sär-
skilt lång väntan innan smällen kom. Jag kunde 
inte höra någon tydlig duns, men det hördes på 
hunden att fågeln var nere. Bra. Då var vi igång!

Snart kom Robin tillbaka. Riemu i koppel, en stor 
tupp i näven. För att undvika äganderättstvister så 

stoppade Robin tuppen i säcken på säkert 
avstånd. Vi släppte sedan Rapp och 

jagade oss bortefter åsen till en bra 
tältplats vid en liten tjärn. Det 
gav ingen mer fågel, men fantas-
tisk terräng. Härliga dimension-
er på tallarna.

Följande morgon började fågel-
fattigt även den. Vi fortsatte län-

gre in i markerna och en bra bit 
upp i en sluttning med gran och my-

rar hittade Rapp ett par hönor som ock-
ade och slog men vägrade sitta. Även Riemu 

tampades med en höna som inte satt. Men det var 
allt på förmiddagen.

Efter lunch satsade vi på att leta fler tuppar på en 
ny rejäl tallås. Ett par kilometer senare kom vi till 
en otroligt fin liten myr i en granficka på tallåsen. 

I nya marker
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Jag tänkte vänta en stund för att låta Rapp söka or-
dentligt, men nästan direkt kom skallet, ungefär 
450 meter bort.

Jag är inte bortskämd med ansmygningar i pelarsa-
lar, men här fick jag en. På åsen fanns en flack svac-
ka och då jag kom in mot den såg jag Rapp mar-
kera en tall i det svaga uppförslutet på andra sidan, 
kanske 120 meter bort. Några stora granar stod 
lämpligt nog i den riktningen, så jag smög dit och 
kröp sedan fram i spaningsläge.

Tallen	var	varken	hög	eller	tät.	Tuppen	som	satt	
4-5 meter under toppen och tittade ner på Rapp 
var inte alls svår att se. För en gångs skulle en fågel 
som verkligen såg stor och svart ut!

Men det var för risigt. Det stod flera träd mellan 
oss. Lägligt nog låg ett stort vindfälle intill granar-
na. Så jag kröp ett tiotal meter åt vänster i skydd 
av det. Där fick jag till sist en glugg mot tuppen. 
Hållet cirka 70 meter.

Korset stillnade, skottet gick och tuppen stöp 
framstupa ur tallen. Inte för att vi på något sätt är 
tävlingsinriktade, o nej, men det kändes väldigt 
lägligt. Varsin tupp för varsin hund.

Tyvärr	blev	resten	av	dagen	nästan	helt	fågeltom.	
Först långt fram på eftermiddagen hade vi kontakt 
med ett par hönor till, men ingen av dem satt.

Sagolika marker och knappast högt jakttryck, men 

som vanligt spelar inte det någon roll när det inte 
är ett fågelår.

Robins tupp hade levt i några år och bara hängt ett 
dygn, men den var ändå inte det minsta seg efter 
en stund i stekpannan med fläsk och grädde. Efter 
den sov vi lika gott som hundarna.

Vi vandrade nya marker ut. Återigen sagolik skog. 
Fantastiskt fina blandningar av gammal tallskog 
och gransänkor. Men bara ett fåtal fåglar och den 
enda som satt markerade Rapp fel.

Till	sist	kom	vi	ner	i	blötare	marker.	Vi	plumsade	
långa sträckor i granskog där vattnet strilade mest 
överallt. Säkert fina förhöstmarker för den som är 
beredd att jobba hårt för sina fåglar. Men vi hittade 
ingen fågel. Ingenting.

Åtminstone inte förrän Riemu drog igång ett 
skall 80 meter från oss. Vi såg på varandra lite un-
drande, för vi hade inte hört någon fågel. Rapp 
hade inte heller hört något. Men Riemu lät säker.

Jag får erkänna att jag tänkte ekorre medan Robin 
smög. Skottet kom som en liten överraskning. Men 
förklaringen var helt naturlig – mård!

Mycket mer hann inte hända. Vi gjorde tre dagar 
i ett fantastiskt område och varvade två hundar 
som inte saknar talang, men bytet stannade på två 
gammeltuppar och en mård. Ändå, hur fantastiskt 
är inte Norrbotten. Vilka skogar och vilka ytor. 
Fågeln kommer igen och då är vi rustade med både 
ny lokalkännedom och rätt grejor. Då flyttar vi ut 
till tjädrarna på allvar!

ULF L
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VALPPRISER?
det efterlysas i Ståndskall att flera 
borde gå prov och utställningar för 
avelns del. Helt rätt!

Vissa trädskällarägare lusläser skogskort och analy-
serar hundarna in i den minsta detalj, innan de slår 
till med en parning, vissa struntar i det.

Vissa parar hos grannen och vissa åker land och 
rike runt, eller till och med utomlands.

Vissa parar meriterade hundar och vissa omerit-
erade.

Sen föds valpen och den ska ha ett pris. Valpar eft-
er min hund Thai har sålts för 14000:- och jag 
själv tar 15 % av valppriset och en språngavgift på 
1000:-. Denna prissättning hos tikägare och mig, 
skapade en stor debatt på Facebook, där folk oftast 
blir en aningens tuffa bakom en dataskärm och 
slänger ur sig saker, utan att tänka igenom det.

Reaktioner var många!

Ord som; 

•	Oseriösa	uppfödare!

•	Vem	vill	para	med	den	där	dåliga	hunden?

•	Hon	kommer	att	ställa	till	det,	så	att	fler	han-
hundsägare kommer att ta samma pris!

•	Varför	språngavgift?

Att få sin hund meriterad, kostar! Det förvånade 
mig verkligen att det blev en sådan reaktion! Alla vi 
som går prov, vet att det kostar. Semester från job-
bet, lång resa, startavgift, bränsle, boende och mat 
under vistelsen o.s.v…..

Att få sin hund meriterad, kostar! För att vi ska få 
en bra databas för avel och få se skogskort, kom-
mer inte gratis!

Så min fråga är; - hur vill vi ha det?

Valpar efter meriterade föräldrar garanterar ju inte 
att vi får en champion inom kort, men den har ju 
större chans att bli det, om den får även får goda 
förutsättningar. Vad vet vi vad det blir av valparna 
från omeriterade föräldrar?

Ska vi gå prov, så vi kan få lusläsa skogskort eller 

ska vi skita i prov och para och hoppas på att det 
blir en jaktduglig hund?

Varför ska allt tillfalla tik ägaren?

Jag anser att jag som går prov med min hund och 
lägger en massa tid, jobb och pengar, också har rät-
ten till en belöning?

Det klagas ständigt att det finns så lite meriterade 
hanhundar, kanske det bero på ersättningen? Jag 
vet att det är tidskrävande och ett stort jobb bakom 
att föda upp en valpkull, men varför ska allt tillfalla 
tikägaren, då även jag har lagt ned en massa tid och 
pengar på min hanhund? Det jag vill komma fram-
till är att det största problemet inte är det valppriset 
efter Thais valpar! Jag tycker största problemet är 
de som inte går prov och utställning och tar sam-
ma pris som oss som meriterar. Har Ni aldrig tän-
kt på det?

Varför gör SSF:s styrelse inte en riktlinje för 
prissättningen? I Finland finns det en tabell med 
prissättning av valparna, något jag anser att även vi 
borde fundera på att införskaffa.

Jag skäms inte för min prissättning, jag anser att 
jag har fullt rätt till den och även andra som mer-
iterar! Vi vill ju veta vad vi köper, eller hur? Då får 
man betala för det också. Att få läsa ett skogskort, 
betyder att ägaren är villig att satsa på bra och friskt 
avel.

Det är ju det vi efterlyser och strävar efter?

Vi ses på prov och utställningar!

Med vänlig hälsning Miranda, Thai och Poju
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

TAIgAn ATTI FundErAr Om HuSSE InTE FIKAT KLArT 
SnArT. mVH TOBIAS HÅKAnSSOn.

STyggBErgETS cLInT

STyggBErTS ZITA
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