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Verksamhetsberättelse 2016 för Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) 

 

Mål 
För Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet 
att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom  

- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört 
fullgoda rasrena hundar 

- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa 
raser 

- att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård 
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet 
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet 

Verksamhet 
Föreningens adress är SSF, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura 
Föreningens org.nr. 894701-2806, BG-konto 5685-2544, PG-konto 48 84 75-5 
Ordförande och kassör var för sig tecknar föreningen. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden, 26-27 feb., 8 april, 9 april,  
8 maj, 14 aug, och 6 nov. 
SSF omfattar 10 st lokalklubbar, Övre Norrbotten, Nedre Norrbotten, Västerbottens Kustland, Västerbottens 
Lappmark, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Gävleborg, Mellansverige och Sydsverige. 
 
Medlemsantalet har i år minskat med 42 st. Vi har under 2016 haft 1 656 st medlemmar. 
 

Kennelfullmäktige  
Det var inget kennelfullmäktige 2016. Det är vartannat år och nästa fullmäktige är 2017. 

 
Årsmöten för NSFN och SPJ 
Till NSFN:s årsmöte i Norge deltog Roger Hedlund och till SPJ:s årsmöte i Finland hade vi inte möjlighet att medverka. 
 

Fler starter på Jaktprov och utställningar, höjd status på Riksutställningen. 
Riks har infört ett system/stege där lokalklubben erhåller ett stigande penningbidrag beroende på hur många hundar 
man kan inbjuda att delta.  
Vid 30 – 39 st anmälda hundar, 3 000 kr, 40 – 49 st anmälda hundar, 4 000 kr och över 50 st anmälda hundar,  
5 000 kr. Pengarna skall användas till inköp av priser. 
Klubbarna kan också ges ett bidrag på 6 000 kr till veterinärkostnader där patella och ögonlysning genomförs.  
Max en (1) utställning per ”region” och år. 
Riks står också för inköp av pris, (3 whiskey glas) i klasserna Best in Show, Bäst i rasen Norrbottenspets och Bäst i 
rasen Finsk Spets.  
 

Rasdatasystem 

Under 2016 fortsatte vi utvecklingen av RasData-systemet och vi kunde under försommaren lansera funktionalitet till 
stöd för avelsarbetet. Systemet kompletterades då med stöd i form av flikar för hälsouppgifter, stamtavla, kullar, och 
ep-tals beräkning i samband med parning.  
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Inläsning av hälsouppgifter från SKK har skett och just nu pågår arbetet med att registrera all data i systemet som 
avelsfunktionärerna har i pappersform – knäledundersökningar, tand-statusundersökningar, mm. 
I back-loggen för framtida utveckling finns en del kompletterande funktionalitet till stöd för avelsarbetet, upp-
datering av jaktprovsdelen utifrån provregelrevideringen 2017, stöd för utställningar samt några justeringar på 
tidigare leveranser (grafik bl. a).  
En prioriterad funktion är möjligheten att kunna skapa utställningskataloger. Den funktionen kommer att kravställas 
och påbörjas under våren 2017. 
 

Skallkungen 2016 

Skallkungen arrangerades i år av SSF Jämtland/Härjedalen den 1-2 oktober i Vemdalen. Resultat se nedan. 
1:a, Häggingåsens Mira 94 p.  Ägare Daniel Byqvist, Bollnäs 
2:a, Tjäderlekens Messi  93 p.  Ägare Johanna och Anders Häggkvist, Vemdalen 
3:a, Lohikoskis Roja 83 p.  Ägare Peter Drugge, Luleå 
4:a, Röjåsens Vilja  82 p. Ägare Staffan Jönsson, Näsåker 
Ovanstående hundar representerar Sverige till NM 2017 i Idre. (Reserver är hundar från placering fem och neråt) 
 

Nordiska mästerskapet 2016 
NM arrangerades i år av Finland den 8-9 september i Enare i nordligaste Finland. Lagledare för Sverige var Anders 
Morin. 
Lagtävlingen vanns av Norge med 238 p. 2:a Finland med 233 p. och 3:a Sverige 226 p. 
Den individuella segern gick till Mettokumpareen Hilma Bertta 90 p, ägare Janne Helo, Finland  
2:a Kotirovan Riku 87 p, ägare Reijo Ylikangas, Finland 
3:a Spetsbackens Nila 85 p, ägare Cato  Brusveen, Norge 
4:a Tjäderlekens Messi 84 p, Anders Häggkvist, Sverige 
5:a Kalliokosken Tepa 78 p, Tors Isaksson, Sverige 
 
Förutom ovanstående hundar deltog Norrspelets Kelli 64 p, ägare Jonny Nilsson och Lybergets Tuva 53 p, ägare 
Josefin Gannå. Ett stort grattis till alla svenska hundar. 
 

Utmärkelser 

Vid Fullmäktigemötet i Piteå överlämnades Guldnål till Ivan Karlsson och Lennart Jönsson. 
 
Ingen hedersledamot utsågs. 
 

Slutord 

Vi vill först tacka SSF Nedre Norrbotten som år 2016 stod som värd för Riksfullmäktigemötet och Riksutställningen. 
Ett starkt utfört uppdrag med bra förläggning och en god supé. 
Innan fullmäktigemötet informerade Kurt Nilsson om genetik och avel. Det framkom mycket intressanta 
forskningsresultat som avelsrådet får ta till sig. 
Fullmäktigemötet upplevdes som ett mycket bra möte med Mimmi Andersson, Piteå, som mötesordförande.  
Varje fråga där det skapades debatt, fick ventileras ordentligt innan mötet gick till beslut. 
Vi har idag ett mycket bra arbetsklimat inom styrelsen, vilket innebär att alla de starka åsikter som delegaterna 
framför, diskuteras igenom grundligt innan det går till beslut. 
 
Tyvärr finns ingen som tar på sig uppdraget att vara kassör i klubben utan vi måste köpa tjänsten externt till viss del. 
Under 2016 har Britt-Inger Tegnanders Byrå i Dorotea, bokfört alla transaktioner och betalat fakturor.  
Controller har under året varit Tommy Lannemar som ansvarat för fakturering och medlemsmatrikeln. 
 
Jämtland/Härjedalen genomförde Skallkungstävlingen under 2016. Ett stort tack till alla här inblandade funktionärer. 
 
Vi vill återigen uppmana lokalklubbarna att komma med förslag på funktionärer till Riksklubbens kommittéer. 
 
Styrelsen tackar för det förtroende den haft under verksamhetsåret 2016 och överlämnar förvaltningen till 
revisorerna och fullmäktige för bedömning. 
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Djura den xx februari 2016 
 
 
…………………….  …………………….   ……………………. 
Anders Häggkvist  Egon Rongdén   Tommy Lannemar 
 
 
 
…………………….  …………………….   ……………………. 
Anders Lundberg  Anders Morin   Henric Lindh 
 
 
 
……………………. 
Lennart Jönsson 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSKOMMITTÉN 
Statistik på hur det ser ut i dag och hur det har sett ut tidigare är enligt följande. 

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 2015 2016 

Medlemmar 1445 1407 

Familjemedlemmar 130 105 

Hedersmedlemmar 22 22 

Ungdomsmedlemmar 7 3 

Valpköpare 94 119 

 
Medlemsantalet har minskat i f h till föregående år. Vid sammanställning i december visade det sig att 38 
medlemmar och 25 familjemedlemmar har avslutat medlemskap. 
Medlemskommittén / Tommy Lannemar 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MARKNADSKOMMITTÉ 
Marknadskommittén har under 2016 bestått av Henric Lindh, Anders Lundberg, Kattis Åsman och Bosse Setterberg 
 
Marknadskommittén är en relativt ny kommitté och målet är att utöka samarbetet med sponsorer och annonsörer 
och även hitta och engagera nya sponsorer allt i syfte att långsiktigt stärka samarbetet och öka sponsorintäkterna till 
klubben. 
I februari sjösatte vi vår nya hemsida, http://ssf-riks.se/, där en hel del funktioner finns med för att underlätta för 
medlemmarna. 
De funktioner som är mest använda är möjligheten att anmäla till jaktprov och utställningar, samt butiken. 
Försäljningen av injagningskompendium, tygmärken och övriga varor i butiken har ökat kraftigt sedan hemsidan 
öppnade. Även hanteringen av nya medlemmar har underlättats då vi numer har ett formulär på hemsidan för detta. 
 
Arbetet med att utveckla hemsidan fortsätter. En del i detta är att finna sponsorer och annonsörer som kan 
delfinansiera hemsidan och tidningen Ståndskalls driftkostnader i framtiden. 
Marknadskommittén / Anders Lundberg e.u. 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAANSVARIG JAKTPROV 

Under 2016 har det genomförts 448 jaktprov, varav 366 utlysta och 82 rörliga. Jämfört med 2015 så har det totala 
antalet jaktprov ökat med 33 st (19 fler utlysta och 14 fler rörliga). 
 
Under året så har 175 individer gått jaktprov, vilket är 5 individer fler än året innan. Av dessa är 121 Finsk spets, 53 
Norrbottenspets och en (1) Västsibirisk Lajka. År 2015 var det 170 st individer, 113 Finsk spets, 56 Norrbottenspets 
och 1 Västsibirisk Lajka. 
 
Prisfördelning utlysta prov 2016 
1:pris: 43 st (11,7%), 2:a pris: 41 st (11,2%), 3:e pris: 98 st (26,8%) och 0:or: 184 st (50,3%) 
 
Prisfördelning rörliga prov 2016 
1:pris: 16 st (20,0%), 2:a pris: 19 st (22,5%), 3:e pris: 16 st (20,0%) och 0:or: 30 st (37,5%) 
 
Jaktprov Finsk spets 
Antal starter: 329 (på 121 individer ger det 2,7 starter per individ) 
1:pris: 46 st - 2:a pris: 49 st - 3:e pris: 88 st - 0:or: 146 st 
 
Jaktprov Norrbottenspets 
Antal starter: 118 (på 53 individer ger det 2,2 starter per individ) 
1:pris: 13 st - 2:a pris: 10 st - 3:e pris: 26 st - 0:or: 69 st 
 
Jaktprov Västsibirisk Lajka 
Antal starter: 1 (1 individ) 
1:pris: 0 st - 2:a pris: 1 st - 3:e pris: 0 st - 0:or: 0 st 
Anders Lundberg, Dataansvarig Jaktprov SSF 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE RESULTATANSVARIG 

Alla resultat registreras via dator direkt till kennelklubben.  Under året har det genomförts 15 utställningar. Antalet 
utställda hundar är 527 varav 52 är valpar och det är en ökning med 45 utställda hundar.  
Fördelningen är 226 norrbottenspetsar och 301 finska spetsar.   
Av det totala antalet bedömningar har 66 hundar besökt kennelklubbens egna utställningar vilket är en ökning med 8 
hundar. Kritikerna har kontinuerligt skickats till avelsråden som hjälp i avelsarbetet. 
10 hundar har diskvalificerats. 
Finsk spets: 1 för dålig mentalitet, 1 för vitt bröst, 2 gick inte att kontrollera bettet på och 1 för flyktbeteende. 
Norrbottenspets: 1 för dålig mentalitet, 1 för färgen, 1 för underbett, 2 för hög höjd. 
Av alla utställda hundar är 32% av Finsk Spets jaktmeriterad (- 4% ) och 14% av norrbottenspets jaktmeriterad (-14%). 
Vilhelmina Ann-Kristine Persson 

http://ssf-riks.se/
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE EXTERIÖRKOMMITTÉN 
Ändringar gjorda från lokalklubbarna för utställningar 2018 med datum och ort. 

Informerat lokalklubb om SKK: s regler angående inställd utställning. 
 

Nya bestämmelser angående ansökan för utställningar 2019 är att klubbarna kan ansöka i tre datumomgångar under 

året och två år innan. 

 
Utbetalningen till SSF från domarkonferensen kommer när alla kompendier från SÄK är klara och godkända. 

Östersund 2017-02-02/ Ewa Widstrand och Kicki Hedlund för Exteriörkommittén  
 

Verksamhetsberättelse från Provregelkommittén 
Provregelkommittén har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:  
Kurt Sivertsson (sammankallande), Ann-Kristine Persson, Lennart Jönsson, Ove Sjöström samt Jan Andersson.  
Årets verksamhet har präglats av utformningen av förändringar i jaktprovsreglerna som står i tur att revideras. Där 
framhåller jag att Lennart Jönsson har lagt ner ett stort och förtjänstfullt arbete.  
Det har varit ett bra och konstruktivt arbete som pågått längre tid än detta verksamhetsår. Alla lokalklubbar har haft 
chansen och deltagit med synpunkter och utformning icke minst vid möte i Brunflo i november 2014.  
 
SKK har haft synpunkter på våra förändringar och även på några formuleringar som hör och häpna funnits med sen 
många år tillbaka. Vi har tagit till oss detta och efter smärre korrigeringar även fått godkänt av SKK.  
Nu återstår ett godkännande av nya reglerna på Riksårsmötet i april 2017. Vid ett godkännande så kommer en 
provregelkonferens anordnas för i första hand lokalklubbars utbildningsledare den 12-14 maj 2017.  
Den har vi redan planerat för och en preliminär kallelse kommer att skickas inom kort till lokalklubbarna.  
 
I övrigt har kontakt mellan medlemmar i kommittén skötts per mail och telefon under året.  
Några tolkningar av provreglerna från provledare på utlysta prov har behandlats av kommittén under året. Det är 
tryggt att ha flera medlemmar att fråga råd om i dessa situationer! 
SSF:s Jaktkommitté / e.u. Jan Andersson 

 
Verksamhetsberättelse priskommitté 

Nedanstående priser delades ut vid Riksårsmötet i Piteå den 9/4 2016. 
Segrare Skallkungen 2015 
SE21497/2012 Tjäderlekens Messi Ägare: Anders & Johanna Häggkvist, Vemdalen 
 
Årets Skällande Fågelhund 2015 
SE26890/2012 Häggingåsens Kiwa Ägare: Göran Hellström, Storuman 
 
Kennel Rahans Vandringspris 2015 
SE26890/2012 Häggingåsens Kiwa Ägare: Göran Hellström, Storuman 
 
Unos Minne 2015 (uppfödarpris) 
Häggingåsens Kennel  Ägare: Daniel Byqvist, Bollnäs 
 
Jaktprovsdomare – flest dömda prov 2015 
Evert Lindberg, Arvidsjaur  16 prov 
Kid-Benny Eriksson, Vuollerim 13 prov 
Egon Rongdén, Sörberge  10 prov 
Priskommittén/ Anders Lundberg 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉN 
Nordiska samarbetskommittén har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:  
Finsk spets: Birger Backebjörk SSF (sammankallande), Thommy Svevar SPJ ,Knut Østmo NSFN. 
Norrbottenspets: Hannu Hämäläinen SPJ (sammankallande). Mattias Åkerstedt SSF. Terje Holden NSFN. 
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Kommittén 
Kommittén har under året haft ett fysiskt möte 9 april i Piteå där utvecklingsfrågor diskuterades, bl. a SSF:s RasData 
avhandlades. 
 
Finsk spets 
Kontakter har tagits löpande under året via telefon och mail. 
Information av inrapporterade sjukdomsfall har löpande utbytts länderna emellan.  
För att bredda avelsbasen Finsk spets har ett arbete påbörjats inom SSF med att ta fram rutiner för avelsgranskning i 
motsvarighet till den som pågår i Finland. 
 
Norrbottenspets 
Samarbetet med de nordiska länderna för norrbottenspets har förbättras successivt, och har under år 2016 tagit 
flera steg framåt. En del i detta var ett möte som hölls i Rouvesi, Finland, där mål och åtgärder för arbetet sattes upp. 
Förutom ländernas egna mål om bra jakthundar, god exteriör och friska hundar, vilket även är övergripande mål för 
samarbetet, har följande mål satts upp: 
1 Förbättrad organisation för samarbete 
2 Länderna ska arbeta aktivt för att fler åker över gränserna för parning.  
3Arbeta aktivt för att göra valparna tillgängliga till grannländer. 

Till detta har det satts upp ett antal åtgärder, t.ex. att upplysa om intressanta hanhundar för avel, valphänvisning 
över gränserna, kommunicera sjukdomsfall, involvera Finland och Norge i revidering av RAS-standard.  
Även ett antal förhållningssätt till varandra har fastställts, t.ex. att parningen ska vara anvisad i det land valparna ska 
födas och att vi ska informera varandra när parningar sker över gränserna. 
 
Vi kan även konstatera att ett ökat engagemang gällande avelsutbyte över gränserna burit frukt under 2016, t.ex. har 
5 svenska tikar genom avelsrådet parats i Finland. 
Nordiska samarbetsgruppen/ Birger Backebjörk 
 

Verksamhetsberättelse avelsråd Norrbottenspets 
Under 2016 har arbetet flutit på bra men utfallet är ändå lite av en besvikelse. 5 tikar har gått tomma och vid 9 
försök har inte någon fullbordad parning konstaterats. Hade alla dessa lyckats hade det blivit betydligt fler valpar 
med 14 kullar till. 108 registreringar är för lite då efterfrågan är mycket stor.  
 
Den genomsnittliga inavelsgraden beräknad enligt SKK är den lägsta någonsin under detta år, det låter ju toppen 
men här gäller det att se upp. När utländska hundar används registrerar SKK bara tre generationer om hundarna i 
stamtavlan inte är kända sedan tidigare och inavelsgraden beräknas på dem. Vårt arbete baseras ju på att hålla 
inaveln under 2 % räknat på fem generationer. Det finns i år t.ex. en kull där SKK angivit 0,6 % när det i själva verket 
är 1,8% om man räknar fem generationer, vilket i detta fall var enkelt eftersom både hanen och tiken hade helfinskt 
ursprung. Med detta sagt är det inte en helt korrekt siffra som visas i statistiken. 
Det här måste vi ha koll på i framtiden när vi ska para djur med utländsk bakgrund och kontrollera stamtavlan mot 
ursprungslandets databas.  Vi har inget digitalt stöd för denna hantering, så här gäller manuellt arbete tills vidare. 
Exakta siffror kommer att bli svårare att presentera i framtiden när avelsbasen breddas med fler djur med utländskt 
ursprung. 
 
I en stor andel av årets kullar (5) har tiken parats i Finland. Det betyder att det nordiska samarbetet har kommit 
igång, vilket är glädjande och bra för framtiden. Alla går inte via oss utan det förekommer att tikägare själva ser ut en 
täckhund som de tror på. En uppfödare har på eget bevåg, men efter rådfrågning med avelsrådet, provat 
insemination från en nästan 15 år gammal finsk hund. Tyvärr resulterade det i bara en valp, men var ändå ett 
spännande grepp.  
 
RAS avelsstrategi Norrbottenspets och det nya domarkompendiet har efter många turer fram och tillbaka godkänts 
av SKK och är nu publicerade på SKK:s hemsida. 
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Registreringar 
2016 registrerandes bara 108 hundar och det är fortfarande en stor del som hamnar i subpopulationen i södra 
Sverige, där ägarna väljer bort fågeljakt och istället jagar klövvilt med sina hundar. De kallas för allroundhundar och 
avlas för att förbättra egenskaper för klövviltsjakt, där bland annat drevskall ses som en tillgång. Det är viktigt att vi 
känner till denna subkultur och förblir medvetna om att de inte avlar enligt SSF:s målbilder och att deras avel 
därmed inte är någon större tillgång i den totala populationen.  
Importerna har ökat och det är mycket positivt, men siffrorna är inte helt sanna. På en tik med finskt ursprung i 
Norge användes en svensk täckhund. Sedan hamnade alla 4 valparna i Sverige, så av de 11 registrerade importerna 
är 7 fullständiga importer och 4 ”halvimporter”. I diagrammet står alla 11 som rena importer.  

 
Under 2016 föddes 22 kullar (97 valpar). 12 (39 %) av dessa kullar har avelsrådet godkänt och varit inblandade i. 50 
tikar och 47 hanar blev fördelningen totalt i hela Sverige. 22 tikar och 19 hanhundar har använts. Kullstorleken är i 
snitt 4,4 valpar/kull. Hade alla parningar som vi anvisat täckhund gått hela vägen hade det varit 14 kullar till med ca 
56 valpar och sett mycket roligare ut.  
 
Hälsa 
Ögon 
Ögonlysning har skett på 87 individer. 79 fick Ögon UA. Hos 8 hundar finns det någon form av anmärkning. Bland 
dessa finns även de täckhundar som vi använt utomlands så alla är inte svenskregistrerade. Följande diagnoser har 
noterats: 
-PPM, iris-iris lindrig 
-Katarakt, partiell cortex bakre,  lindrig. Ej ärftlig 
-Katarakt, partiell cortex ekvatoriell,  lindrig. Ej ärftlig 
-Katarakt, partiell cortex ekvatoriell,  lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 
-Katarakt, partiell cortex ekvatoriell,  lindrig. Ärftlig 
-Katarakt, partiell cortex främre Y-söm,  lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 
-Katarakt, partiell cortex främre, lindrig.  Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 
-Katarakt, partiell cortex främre, lindrig.  Ej ärftlig 
-Katarakt, partiell cortex främre, lindrig.  Ärftlig 
 
Det är anmärkningsvärt att samma diagnos har skiftande bedömning av ärftlighet och man kan fundera över om 
enbart klinisk undersökning med ögonlysning är ett tillförlitligt sätt att bedöma en åkommas ärftlighet. Därför 
arbetar vi efter en enkel regel. Icke jaktprovsmeriterade hundar och hundar som inte har ovanligt goda egenskaper 
dokumenterade på prov får inte ha någon anmärkning alls på ögon, utan parning avslås då. Finns det däremot 
dokumenterade positiva egenskaper och ögonåkomman inte är diagnosticerad som ärftlig, tittar vi på sannolikheter 
för ärftlighet och parning kan vara aktuell trots ögonlysningsresultatet. Det finns gott om hundar utan anmärkning 
på ögonundersökning, medan hundar med bra dokumenterad jaktduglighet är en bristvara.  
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Uppföljning av avkommorna blir viktig i de fall när föräldradjuren har anmärkning vid ögonundersökning.  
 
Patellarluxation 
Vi har som starkt önskemål att hundar som ska användas i avel ska kontrolleras för patellarluxation. 36 hundar har 
undersökts 2016 och där har 34 passerat utan anmärkning, medan 2 har fått diagnosen ”medialt grad 1”.  Av dessa 
36 är inte alla i avel. Antalet undersökningar har mer än fördubblats från 2015, så det pekar åt rätt håll. Vi jobbar 
vidare med att försöka förmå ägarna kontrollera patella på sina hundar. Ett av de två fallen var en täckhund som 
tidigare inte kontrollerat patella.  Den andra var en lovande tik, som det fanns planer på att para. 
Epilepsi 
3 nya fall av epilepsi har inrapporterats, vilket är ungefär som antalet insjuknade hundar tidigare år. Det är inte 
alarmerade, då det är från linjer som inte är så breda och som det har avlats mycket på. Idag har vi ett bra stöd i 
RasData för att synliggöra risker i planerade parningar. 
 
Jaktprov 
118 jaktprovsstarter varav 18 är rörliga prov, dessa är fördelade på 53 individer. Glädjande är att flera hundar gjort 
jaktprovdebut under 2016, 10 hanar och 12 tikar har startat prov för första gången. Detta är mycket positivt, då det 
blir bättre förutsättningar att avla på jaktprovsmeriterade hundar i framtiden. Några hundar startar på flera prov 
under ett år, några få går 5-6 prov. Medianpoängen på samtliga prov ligger runt 40,5 poäng. Tikarna har även detta 
år övervikt i antal, fast det är fler hanar som behövs. 
 
Utställningar 
SSF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 15 nationella utställningar med 167 starter för norrbottenspetsar. SKK 
har arrangerat 6 nationella utställningar med 10 starter och 10 internationella utställningar med 23 starter. Totalt 
blir det 200 utställningsstarter fördelat på 143 hundar. Två tikar har startat hela 6 gånger under året, och någon 
hane ställdes vid fyra tillfällen. Könsfördelningen på utställning är till tikarnas favör även om det är ganska jämt. 
Även i år fanns en norrbottenspetsmonter på hundmässan i Stockholm. Där gjorde Christina Ingve med sin sambo 
Anders Jonsson och Jan Stark som rest ner enbart för detta event ett fantastiskt jobb under två dagar. Många hade 
frågor om vår ras och fick dem såklart besvarade. Helt klart är det många som är nyfikna på jaktformen och våra 
hundar, jättekul! Vi vill rikta ett stort tack till de som frivilligt bad om att få detta uppdrag, mycket imponerade! 

 
Nya registrerade championat 2016 
1 tik har blivit SE Jch 
5 stycken SE Uch har utdelats till 3 tikar och 2 hanar. 
1 finsk hane har också erövrat SE Uch. 
 

Nordiska Samarbetet 
Mattias Åkerstedt har banat väg för ett fördjupat samarbete som nu börjat fungera bra. 

 
Övrigt 
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Avelsarbete Norrbottenspets 2012 2013 2014 
 

2015 2016 

  

Antal födda kullar, totalt 28 26 31 32 22 

- varav rek/samråd med avelsråd 32 20 40  19 12 

Antal parningar som avråtts  2 2+1 3 2 

– men genomförts ändå   0 0 0 

– som ej genomförts  2 3 3 2 

Antal födda individer 147 123 127 154 97 

Antal använda tikar 28 26 31 31 22 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 7 7 8 7 4 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very Good) 25 21 20 19 11 

Antal använda hanar 25 21 27 26 19 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 11 9 8 12 5 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very Good) 21 17 21 24 11 

Inavelsgrad fem generationer 

1,5 % 0,8 % 1,3 % 0,8% 0,7% - medeltal samtliga parningar (SKK) 

  - medeltal parningar via avelsråd    0,38% 0,33% 

  Avelsutbyte via avelsråden Norden      

 - Svenska tikar som parats utomlands    3 5 

 
- Svenska täckhundar som använts till 

utländska tikar. 
   

0 1 

Registreringar 2012 2013 2014 2015 2016 

  

Tikar (varav importer) 77 (7) 53 (7) 78 (7) 75 (4) 57 (7) 

Hanar (varav importer) 80 (4) 59 (3) 64 (1) 85 (2) 51 (4) 

Totalt (varav importer) 157 (11) 112 (10) 142 (8) 160 (6) 108 (11) 

Hälsostatus 2012 2013 2014 2015 2016 

  

Ögonundersökningar 

85 83 97 79 87 

  

Antal undersökta g:a prot. (nya prot. PPM) 

UA 82 72 93 77 79 

Med Diagnos: Katarakt, (kat ej ärftl.), övriga 1, (-), 2 5, (1), 6 4, (-), - 2, (-), - 1, (3), 4 

EP 

0 1 2 0 3 Antal nya fall 

Patella luxation 

27 23 25 15 36 

  

Antal undersökta 

UA 27 23 24 15 34 

Med diagnos   1 0 2 

Tandbortfall 

     Kommentar 

Meritering 2012 2013 2014 2015 2016 

  

Jaktprov 

71 (37)  104 (47) 120 (51) 139 (56) 118 (53) – Antal starter (varav individer) 

– Antal 1:a pris 4 2 10 8 13 

– Antal 2:a pris 6 9 16 10 10 

– Antal 3:e pris 23 21 30 39 25 

Utställning 

197 (125) 188 (138) 189 (142) 199 (138) 200 (143) – Antal starter (varav individer) 

– Antal till pris – CK/Cert 58/14 56/15 39/11 47/13 52/11 

– Antal pris –  Excellent 68 73 71 81 85 

– Antal pris – Very good 61 52 67 61 73 

– Antal pris – Good 50 47 39 43 31 

– Antal – Sufficient 16 14 6 11 4 
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Nytillskottet av meriterade täckhundar tryter, men det ser ut att tillkomma några under kommande år. Vi hoppas att 
fler förstår att detta är viktigt, så att vi vet var rasen står i fråga om jaktliga egenskaper och inte riskerar att försämra 
dessa. Det har 2016 registrerats en kull där fadern (en tidigare finsk import) har känd katarakt av ärftlig typ. 
Avelsrådet var inte inblandat i denna parning, men det är ändå anmärkningsvärt att man valt att para med denna 
hund. 
Valphänvisningen tar mycket tid. Man kan fråga sig om avelsrådet egentligen behöver ha kvar uppdraget med 
valphänvisningen, när det är gratis att annonsera på hemsidan om kommande kullar för alla medlemmar, så länge 
inte parningen inte strider mot gällande avelpolicy.  
Avelsrådet Norrbottenspets. Micke Åsman, Rickard Näslund och Bengt Wahlin  
 

Verksamhetsberättelse avelsråd Finsk spets 
Det har under året fötts 36 st kullar, vilket har renderat i 130 valpar +17 importer, inavelsgraden på dessa 36 kullar = 
0,9%. Av dessa är 62 tikar +10 importer, och 68 hanar +7 importer.  
Till dessa 36 Tikar var 31 st olika hanhundar använda.  
 
Antalet rekommendationer 2016 var 45 st, varav 1 Finsk Tik och 2 Norska Tikar. Medeltal på Inavelsgraden, på 
samtliga hanhundar till dessa 45 tikar = 0,27% räknat på 5 generationer. Medeltal på Ep-talet = < 0,62.  
En tik har nekats rekommendation pga överbett, (det är diskvalificerande enligt raskompendiet).  
 
2 st kombinationer med Svenska hundar har nekats rekommendation pga. hög risk för patellafel, trots 
rekommendation av Norskt & Finskt Avelsråd. 
  
2 st patellafel har inrapporterats till SKK under 2016. 2 st ep fall har inrapporterats till avelsråden under 2016. 
Avelsrådet Finsk Spets / eu Kjell Pettersson 
 
 

 
 


