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Ledare
Ledare nr 2 2017

Presentation från vår nye
ordförande i Riksklubben
Hej!
Som ny ordförande i Riksklubben vill
jag presentera mig själv och berätta
lite om mina tankar kring våra raser
och vår jaktform. Jag är 57 år gammal
och bor i Ljusdal som ligger i mitten
av Sverige och tillhör lokalklubben
Gävleborg. Till vardags jobbar jag
åt ett större skogsbolag som virkesköpare. Jag har alltid haft en stor
längtan till skogen både i jobbet och
på fritiden, och där känner jag mig
verkligen hemma.

kojnätter. Redan året därpå utbildade jag mig till
jaktprovsdomare och första året dömde jag 16 prov
i öppen klass. Sen har det blivit några till genom
åren, jag gissar på att jag passerat 200 i alla fall.
Det har gett mig mycket tillbaka eftersom jag har
fått se och bedöma hundar under olika förhållanden. Den ena inte lik den andre och det har
även gällt för husse och matte som startat sin hund.
Några år senare blev det också naturligt att jag blev
provledare. Jag är även inne i min andra sejour i
provregelkommittén, en syssla jag trivs med och är
full av beundran av de övriga medlemmarna där.
Vilket driv, kunnande och erfarenhet det finns i
den gruppen. Det känns tryggt att jobba i en sådan
konstellation.

Som för så många andra började min jägarbana
med att jag följde farsan på älgjakt. Jag var i
tolvårsåldern och älgexplosionen hade precis börjat.
Fick licens på hagelgevär då jag var femton och
året efter på klass 1-vapen. Ägnade mig under de
första jägaråren åt harjakt, toppjakt och naturligtvis
älgjakt i mängd.
Men sen växte jag upp och tog mitt förnuft till
fånga. 1985 träffade jag en liten röd tjej och blev
blixtförälskad. Hennes namn var SF5175F/85
Taru och hon var fallen efter den inte helt okända
SF5109A/80 Rippe och SF126462/82 Jokan Söpö.
Kan väl med all rätt påstå att HON lärde mig jaga
och inte jag henne. Åren 85–87 var kronår utan
dess like beroende på att rävskabben härjade som
värst i våra trakter. Så att jaga med Taru blev ju
liksom ganska enkelt med de förutsättningarna. Jag
minns också att jag startade henne på jaktprov utan
att berätta det för hennes ägare och min vän Pentti
Niemelä. Gissa om jag var stolt när jag ringde och
berättade att jag tagit en etta i öppen klass med
henne.

Som ordförande i lokalklubben Gävleborg har jag
suttit alldeles för länge men avlösen är i sikte. Jag
tror att verksamheten i lokalklubbarna mår bra av
kontinuitet i olika uppdrag, men att sitta så länge
som undertecknad gjort är definitivt inte utvecklande. Lär av det, övriga lokalklubbar.
Innan jag går in på några rader om våra hundar
och jaktformen vill jag poängtera att jag långt ifrån
är någon expert, men det finns det ju så många
som är ändå. Inte minst de självutnämnda! Men
hur som helst så har väl all erfarenhet och ett brinnande intresse gjort att jag tycker själv att jag har
skaplig koll.

Det var 1987 och jag är Taru evigt tacksam för alla
jaktturer och Pentti för alla tips och råd om hundar
som jag fick mig till livs under många och långa

För att börja med jaktformen så är min övertygelse
att vi måste lägga krut på att informera och även
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heten minskar. Ska vi nå dit måste alla jobba
prestigelöst för våra rasers bästa nytta. Vi har redan
idag en relativt smal avelsbas, vilket innebär att vi
verkligen tänker till vilka jaktliga egenskaper vi vill
framhålla och bevara. Det vet jag också att våra
avelsråd jobbar aktivt med. Uppmaningen blir
tydlig: mer än gärna utställning, men jaga av bara
den och starta på jaktprov!

försöka sprida den till yngre människor om vi inte
vill bli ett utdöende släkte. I det sammanhanget
vill jag framhålla den totala upplevelsen av en
jaktdag. Den vackra skogen och landskapet, pigga
och alerta hundar som förhoppningsvis bjuder på
musik, fikapausen vid elden. Jaktprovsettor och
Skallkungsplatser hit och dit i all ära, men det
är väl ändå känslan av total frihet i kombination
en egen hund, strövandes i ett vackert landskap,
toppat med ståndskall som ger den bästa känslan
inombords. Det bör vi förmedla till omgivningen
så ofta vi kan. Och det är det bara vi som kan
göra, det finns ingen app i telefonen för det! Jag
uppmanar ALLA att ta med någon ut i höst för att
visa vår underbara jaktform.

För att knyta ihop säcken vill jag poängtera vikten
av vårt nordiska samarbete som det sker idag.
Jag ser personligen gärna att det utvecklas i flera
former, icke minst med tanke på det jag skrivit här
ovanför. Vi är trots allt en minoritet i jakthundsvärlden oavsett om vi bor i Sverige, Finland eller
Norge, vi spetshundsvänner som älskar våra hundar
och fågeljakt.

Då det gäller våra hundar så kan jag konstatera att
mycket skett sedan mitten på 80-talet. Jag kommer
mycket väl ihåg annonser om valpar i jakttidningarna från den tiden. Väldigt merittyngda hundar
i utställningsringen, något mindre från jaktprovsresultaten. Något jag personligen tycker är på väg
att svänga tillbaka mot även i dag. Vi har väldigt
många utställare, vilket i och för sig är mycket
bra. Men var är alla hundar som borde ställa ut i
jaktklass?? För mig är och kommer alltid våra raser
vara en jakthund i första hand. Om de dessutom är
vackra och välbyggda för att tåla många och långa
jaktdagar bugar jag ännu djupare. Jag har dock en
önskan och förhoppning om att jaktprovsmeriterade hundar ska öka i antal de närmsta åren och
det behöver inte betyda att utställningsverksam-

Foto: Svante månsson

Till sist citerar jag vad A. Sahlin skrev i SKK:s
tidskrift 1908:
”Denna hund, som man icke kan låta bli att tycka
om, då man en gång sett honom, i vars ögon så
mycket förstånd, så mycket otvungen tillgivenhet
för människan framlyser.”
Jag är säker att han mött några individer av våra
raser innan han skrev det.
Jan Andersson
Ordförande SSF Riks
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SSF:s avelsråd informerar:

Herpesvaccin förhindrar
valpdödlighet
Herpes är en sjukdom som överförs
från tiken till valparna i samband
med födseln och utgången är nästan
hundraprocentig. I de fall då dödlig
utgång undviks riskerar den insjuknade valpen att få allvarliga men i form
av bestående centralnervösa skador.

sin kroppstemperatur och oftast avlider valparna
inom några dagar.
En rekommendation till alla tikägare är att undvika
kontakt med andra hundar och sedan 2010 finns
även ett vaccin som ges i två steg. I skrivande stund
är vaccinet restnoterat hos leverantören och inte
möjligt att uppbringa i Sverige varför vi rekommenderar tikägare som parat att ta kontakt med sin
veterinär för mer information.

Sjukdomen herpes är mycket vanlig bland
hundar – i Sverige räknar man med att ca 50 %
av hundarna har det – och smittan överförs när
herpesviruset, som normalt sett lägger sig latent i
kroppen, aktiveras. Förloppet är mycket snabbt,
genom att valparna förlorar förmågan att reglera

För den som vill läsa mer om detta rekommenderar
vi ”Forskning: Herpes och tidig dräktighet” på
SKK:s webbplats eller ”Herpesvirus hos hund” på
www.sva.se.
Avelsråden

Stenskravlets Hedda med en fin och frisk valp

Avelsråd Finsk spets

har en gemensam e-post för hela avelskommittén:

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Manusstopp
Nr

Sista manusdag

1/2017........................................10 februari
2/2017........................................10 maj
3/2017........................................10 augusti
4/2017 .......................................10 november

opp
Manusst
2017

Manus skickas via e-post till:
Kaj Ekroos tel. 070-655 67 99

Y
N
red-

aktör

e-post: standskall.kaj@gmail.com

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

Provregelkonferens i Brunflo
Provregelkommittén inom SSF anordnade en
provregelkonferens den 13–14 maj i Brunflo. Deltagare var utbildningsledare från varje lokalklubb
och delar av riksstyrelsen.
Syftet med träffen var att gå igenom de nya
jaktprovsreglerna som ska börja gälla från hösten
2017 och fem år framåt.
Nya anvisningar togs fram för att underlätta
bedömningen och likrikta tolkningen av provreglerna. Dessa tolkningsanvisningar kommer att
delges alla domare vid de utbildningstillfällen
som samtliga lokalklubbar kommer att anordna
inför höstens jaktprov.
Anders Lundberg, Tommy Lannemar och Tomas
Salander tog del av de nya provreglerna

Alla domare och provledare måste genomgå en
”uppdatering” innan de kan delta i provverksamhet i höst.

Provregelkommittén/ John Laestander
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ÖVR E NO RRBO T T E N

Jaktprov 2017 SSF Övre Norrbotten
Utlysta prov

Rörliga jaktprov

19–20 augusti, Kiruna nationellt
Anmälan: Pl Stefan Stålnacke,
Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi

Medlem i SSF som vill starta sin hund på
rörligt jaktprov tar kontakt med lokalklubbens anmälningsmottagare och koordinator
för vidare information, Kid-Benny Eriksson,
Långgatan 39, 960 30 Vuollerim, 0703189831. Han utser domare och datum för
det rörliga provet!

E-post: s.stalnacke@hotmail.com
26 – 27 augusti, Porjus-Jokkmokk
nationellt
Anmälan: Pl Kent Renlund, Abborrvägen 5,
983 34 Malmberget

OBS! Endast skriftliga anmälningar per
post!
Provledare för de rörliga proven är Jörgen
Estholm och Kent Renlund.

E-post: kent.renlund@outlook.com
7–8 oktober, Porjus-Jokkmokk nationellt,
KM för lokalklubbens hundar
Anmälan: Pl Ove Sjöström Illråhedsvägen
100 945 93 Sjulsmark

För samtliga prov – utlysta som rörliga –
gäller följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart
på utlysta prov. I samband med anmälan
betalas samtidigt in 300 kr på bg 5937-0841,
dock senast tio dagar före första provdag.
Startavgiften är 350 kr för ett rörligt prov.
Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937-0841. Rörliga prov: anmälan
och betalning (250 kr) senast tre dagar före
avsedd provdag.

E-post: ove.sjostrom62@gmail.com
14–15 oktober, Porjus-Jokkmokk
nationellt
Anmälan: Pl Jan Engman, Forsvägen 48, 945
91 Norrfjärden
E-post: anna-karin.engman@telia.com
21–22 oktober, Porjus-Jokkmokk
nationellt
Anmälan: Pl Jörgen Estholm, Åkaregatan 15,
983 33 Malmberget

OBS! Vid inbetalning skall det framgå vilket
sorts prov det gäller, samt vilken hund som
ska gå prov. Rörliga och utlysta prov hålls
åtskilda, så anmäl rätt.

E-post: jorgentroja@telia.com

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas
eller att hunden blivit sjuk, där veterinärintyg
erfordras. Vid ej utnyttjande av erbjuden
start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/ prov. För att få
innestående avgift återbetald ska kontakt
tas med kassören före 13 dec 2017, annars
tillfaller startavgiften lokalklubben.

4–5 november, Kiruna-Vittangi nationellt
Anmälan: Johan Lehmivaara, Kyrkogatan 3,
980 10 Vittangi
E-post: johan.lehmivaara@gmail.com
Skriftlig anmälan (eller via e-post), ska
vara poststämplad eller inkommit till
anmälningsmottagaren senast 14 dagar
före första provdag!

Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare ska i samband med
anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer så att arrangören kan bekräfta om start
eller ej.
Turordning vid utlysta och rörliga prov.
Lokalklubbens egna hundar
Hundar från andra lokalklubbar i mån av
plats. Lokalklubbens egna hundar har
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Hej! Åsa och Roland här. Som nya i
styrelsen för SSF ÖN tänkte vi kort
berätta vilka vi är.

Ryktet om vårt brinnande jakt- och hundintresse
måste på något sätt gjort sig känt eftersom vi
båda blev invalda i styrelsen under årsmötet i
januari 2017. Roland som ordförande och Åsa
som sekreterare. Vi är jätteglada för förtroendet
och kommer göra vårt bästa för att fylla våra
föregångares stora jaktkängor. Här närmast
väntar jaktprovsdomarutbildning för oss båda.
Snart stundar barmarkssäsongen som fylls med
träning, träning och åter träning så att både vi och
hundarna är fit for fight för den 25 augusti!

Vi är båda jägmästare och bor i byn Mattisudden
vid Lilla Luleälven strax utanför Jokkmokk.
Trädskällarjakt är något som vi båda brinner för
och rasen i våra hjärtan är norrbottenspetsen.
Tillsammans har vi Lilla Luleälvens kennel. Vi
jagar all ledig tid på höstarna tillsammans med
”Team Nobs”, våra nobstikar Siri (Mys) och Naia
(Tjäderskallets Akela). Den senare har även gjort
sig känd för sin tuffa attityd genom att skälla
kungsörn på jaktprov!

Väl mött i skogen!
Roland Saitzkoff & Åsa Fjällborg

Siri och Naia med orrar

Brukande av vapen vid jaktprov
Vapen får medföras oladdat på SSF/ÖN:s
jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller
efter provet. Provledaren och domaren kan
ge tillstånd att använda (bruka) vapnet om
hundföraren har jakträtt på området – gäller
mård, mink, räv eller mårdhund. Hund skall
kopplas upp efter provtidens slut och hållas
kopplad tills domaren avlämnats vid
samlingsplatsen för provet.

företräde och går i första hand vid eventuell
”överanmälan” (domarbrist). Aktiv jaktprovsdomare inom vår lokalklubb som anmält
starthund, garanteras en start per dag.
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt
eller att ha löst träningskort inom provområdet och på provdatumet.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3
timmar/prov om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd. OBS!
KM har 3 tim/prov

Vid temperatur av minus 20 grader och
kallare inställs all provverksamhet!
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Ö VRE N O RRB OTTEN

Ny ordförande och sekreterare i SSF ÖN

N EDR E NO RRBO T T E N

Jaktprov Nedre Norrbotten 2017
Utlysta jaktprov

Övrigt
Lokalkubbens egna medlemmar har förtur i
händelse av överanmälan. Vid vissa prov kan
provtiden begränsas till 3 timmar om
arrangören finner det lämpligt på grund av
för kort dagslängd.

Råneå/Överkalix 18–20 augusti
Anmälan till: Anders Morin, Majorsvägen
10, 952 63 Kalix. Tel: 070-575 93 90,
e-post: amorin@live.se
Arvidsjaur 1–3 september
Anmälan till: John Laestander,
Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog.
Tel: 070-649 17 16,
e-post: john.laestander@skelleftealven.se

Rörliga jaktprov:
Östra området
Anmälan till:
Provledare: Göran Östlund,
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix.
Tel. 070-631 94 61,
e-post: gk.ostlund@gmail.com

Arvidsjaur 8–10 september
Anmälan till: Leif Hedlund, Härdargatan 7,
941 48 Piteå. Tel: 070-688 39 52,
e-post: leifhedlund@spray.se

Biträdande provledare: Anders Morin,
Majorsvägen 10, 952 63 Kalix.
Tel. 070-575 93 90, e-post: amorin@live.se

Råneå/Överkalix 28–29 oktober
Anmälan till: Göran Östlund,
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix.
Tel. 070-631 94 61
Email: gk.ostlund@gmail.com

Västra området
Anmälan till:
Provledare: John Laestander, Smedjegatan
6, 938 32 Arjeplog. Tel: 070-649 17 16,
e-post: john.laestander@skelleftealven.se

För samtliga utlysta prov gäller följande:
Anmälan ska vara anmälningsmottagaren
tillhanda senast 14 dagar före start. Använd
blanketten på hemsidan www.ssf-riks.se.

Biträdande provledare: Leif Hedlund,
Härdargatan 7, 941 48 Piteå.
Tel: 070-688 39 52,
e-post: leifhedlund@spray.se

Startavgift: Medlem i SSF/ NN 300 kr, övriga
400 kr inbetalas på klubbens BG 393-7711 i
samband med anmälan. OBS, märk betalningen med ert namn samt datum för provet.
Om plats ej kan beredas på provet återbetalas avgiften.

För rörliga prov ska anmälan vara provledaren tillhanda senast 3 dagar före provdagen.

Medlem i SSF/ NN vars hund gör sitt första
jaktprov betalar ingen avgift.

Startavgift rörliga prov: Medlem i SSF/NN
betalar 150 kr, och övriga 250 kr på klubbens
bankgiro 393-7711 i samband med anmälan
om annat ej överenskommits med provledaren. Vid provtillfället betalas dessutom
150 kr direkt till domaren plus eventuell reseersättning. Medlem i SSF/NN betalar endast
ev reseersättning vid hundens första start.

Vid utebliven start på ett prov ska läkar-/
veterinärintyg uppvisas för återbetalning
av startavgift.
Bekräftelse om start
Bekräftelse om start sker per telefon eller
email.
Samling och lottning
Upplysningar om samlingsplats och tidpunkt
för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start.
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i Nedre Norrbotten 2017

SSF/Nedre Norrbotten anordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare under
2017.Tid och plats bestäms senare.
Anmälan till Kjell Sundström.
Tel: 073-520 24 06

N E DRE N O RRB OTTEN

Domarutbildning

Email: kjell.sm24@gmail.com

SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov
i höst/vinter enligt nedanstående planering. För medlemmar i SSF Medelpad är
startavgiften 100 kronor (har din hund aldrig
startat ett jaktprov är startavgiften 0 kronor).
Domararvodet uppgår till 100 kronor.

Provledare för de rörliga proven är Per-Ove
Bergman och Egon Rongdén.
Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast
två veckor före provet. Vid rörligt prov ska
anmälan vara inne minst tre dagar innan
provdag.

Vi välkomnar självklart också medlemmar
från andra lokalklubbar i mån av plats.
Startavgift är 250 kronor.

Ordinarie prov

Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30
SÖRBERGE
egon.rongden@facipen.se, tel. 0705-131433

19–20/8 Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå.
Anmälan till Egon Rongdén.

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

7–8/10.Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå,
Anmälan till Kjell Pettersson
24–27/11 Matfors-Gnarp, Sundsvall/
Nordanstig,
Anmälan till Jonas Carlsson

Jonas Carlsson, Nackstavägen 19 A, 853 51
SUNDSVALL
jonascarlsson_@hotmail.com, tel. 0768414431

Rörliga prov
Vill Du starta din hund på dina egna marker
vid tidpunkt som passar dig mellan den 16
augusti och den 31 mars? Anmäl dig då till
ett så kallat rörligt prov. I bästa fall kanske
klubben kan hjälpa dig så att du får låna
en mark om du själv inte har någon på vårt
område.

Per-Ove Bergman, Öster Grängsjö 168, 820
77 GNARP
perovebergman@outlook.com,
tel. 070-3611294
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M EDELPA D

Jaktprov i Medelpad

M EDE LPAD

Utställningen i Borgsjö
22 april 2017

Arild Berget var domare och gjorde det med
den ära i blåsten, då ringsekreterarnas tält blåste
sönder Ingen tordes bära hatt och ordförande
Egon Rongdén säkrade sina öron med ett
pannband, ni fattar… det blåste ordentligt.
Men vad spelar vädret för roll när det är så
fanatiskt kul och alla är på strålande humör?
Nä, precis, det gör inget alls. Det är helt enkelt
oförskämt roligt att vara på utställning när man får
se så här glada ekipage.

Maria Blom med Trollfågelns Aya
Medelpad tackar alla utställare och
funktionärer för en fantastisk dag!
BIR och BIM Kyros-Onni och Vackeråsens Trilla
Hela resultatlistan här.

Plats: Borgsjö Datum 2017-04-22 Domare: Arild Berget
Reg nr

Ägare

Klass

HP,CK,CERT,BIR
kv kk bh bt & BIS

NS Trollfågelns Pekka

SE57387/2016

Kenneth Eriksson,
Frösön

Valp

1

1

HP, BÄSTA VALP
BIS 1

FS

SE57260/2016

Stefan Jonsson,
Gnarp

Valp

1

1

HP, BÄSTA VALP
BIS 1

NS Ull

SE42143/2016

Anders Gannå, SundsJunkl
vall

V

1

NS Klingermyrans Kiras

SE51132/2015

Raymond Sjö, Sollefteå

Junkl

V

2

NS Stålbergets Vitas

SE52863/2015

Martin Martinsson,
Matfors

Ukl

E

1

SE29598/2016

Per Backlund, HudiksJunkl
vall

V

1

SE31655/2015

Göran Hofling, Njurunda

E

1

Hund

NS

Vackeråsens Röjja

Odensala Skogens
Vilma

NS Trollfågelns Jonna

12

Ukl

NS Idun

SE18156/2015

Ingve Christina,
Näsviken

Ökl

V

NS Kälabäckens Mysan

SE22128/2014

orbjörn Österman,
Hammerdal

Ökl

S

NS Odensala Skogens Leya SE29913/2013

Helena Hansson,
Östersund

Ökl

V

NS Sjuskinnåns Assa

SE17683/2015

Mats Svensson,
Sundsvall

Ökl

E

2

NS Tjärbäckens Umbra

SE37969/2014

Terese Johansson,
Torpshammar

Ökl

E

1

Ökl

E

3

Maria Blom, NjuSimanansärkän PikkutSE41390/2013
runda
sirte

ME DE LPA D

NS

4

3

CK

NS Aya

SE22427/2014

Kristina Kylin, Järvsö Jkl

NS Freja

S40963/2009

Anders Jonsson,
Näsviken

Jkl

E

1

NS Odensala Skogens Mira SE65685/2010

Susanna Bäckström,
Hammerdal

Chkl

E

2

NS Trollfågelns Aya

SE31725/2011

Göran Hofling, Njurunda

Chkl

E

1

1

CK, BIR, BIS2

1

2

CK, BÄSTA
VETERAN

DELTOG EJ
4

CK, CERT
CK

NS

Odensala Skogens
Cilla

S51707/2007

Helena Hansson,
Östersund

Vet

E

FS

Skarjaks Froste

SE24703/2016

Magnus Kauma, Sörfjolsta

Junkl

G

FS

Spetsbackens Rapp

SE59012/2015

Mikael Rydén, Bergsjö Junkl

E

1

FS

Tjäderfjäderns I Nemo

SE62611/2010

Christer Norman,
Bollstabruk

V

1

FS

Barbarens Habanero

SE33215/2010

Anita Hästdahl, Ånge Jkl

V

3

FS

Kvannildalens JägerMeister

SE37601/2012

Henrik Jonsson,
Tallåsen

Jkl

E

2

2

CK, CHAMPion

FS

Kyros-Onni

SE38800/2014

Cecilia Sjölund, Liden Jkl

E

1

1

CK, CHAMPion

FS

Barbarens Metsä Tähti

SE27974/2016

Henrik Michniewski,
Falun

Junkl

G

FS

Barbarens Minun Tähti

SE27975/2016

Anita Hästdahl, Ånge Junkl

E

1

FS

Saga

SE48837/2016

Mats Karlsson, Kvissleby

Junkl

E

2

FS

Lappskansens Kirpi

SE27393/2015

Peter Stiernman,
Bjärtrå

Ukl

E

1

FS

Uppflogets Wanda

SE21315/2013

Stefan och Solveig
Ohlsson, Åsele

Jkl

E

FS

Vackeråsens Trilla

SE60785/2012

Andreas Persson,
Njurunda

Jkl

E

13

Ökl

2

CK

2

3

CK, CHAMPION

1

1

CK, BIR, BIS1

SSF K US T LAN D

Jaktprov Västerbottens Kustland 2017
UTLYSTA prov

Rörliga prov

Vilhelmina 19–20 augusti – Länskampen
Se på Västerbottens lappmarks hemsida
om jaktprovet

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

Sävarprovet 22 augusti
(eftermiddagsprov)

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

Botsmarksprovet 30 september–
1 oktober
Klubbmästerskap.
Anmälan till samtliga prov skickas till:
Mats Larsson Aspvägen 23, 918 31 Sävar,
e-post: mats_256@hotmail.com

Välkomna!

För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren senast 14 dagar före start, och ska vara
poststämplad. Vid händelse av överanmälan
ges klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, dvs startavgift tas ut
om inte giltigt skäl föreligger.
Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-postadress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: 400 kr/start. 200 kr vid första
start.

”Prova på jaktprov”-kväll

för medlemmar i klubr SSF VK ett ”prova på jaktprov”
Onsdagen den 16 augusti anordna
ar för att se hur ett
timm
2
ca
are
med en jaktprovsdom
ben. Ta med er hund så får ni följa
.
nda oss av Sävarprovets provytor
jaktprov går till. Vi kommer att anvä
Samling: Mickelträsk Bygdegård
16:00
Tid och datum: 16 augusti klockan
257 eller e-post:
3696
070tel
Anmälan: Erik Lindberg på
10/8.
knaveln@hotmail.com – senast den
Välkomna!
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Rörliga prov 16 aug–31
mars

Risbäck 19–20 augusti
Anmälan Göran Hellström, Ringvägen 23,
923 32 Storuman tel. 070-328 05 43
ghellstrom@me.com

Anmälan
För de som ska gå prov inom Lycksele, Åsele,
Dorotea: A-K Persson, Stornäs 35, 912 99
Vilhelmina, tel. 073-0358823,
akpersson@live.se

Vilhelmina 19–20 augusti Länskampen
Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18,
912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller
070-2663068, roger.eriksson@vilhelmina.se
Saxnäs/Stalon 30 september–1 oktober
Anmälan: Fredrik Jonsson, Mor Britas väg 4L,
910 88 Marsfjäll, tel. 070-321 21 56
skogfj78@gmail.com

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

Vilhelmina / Dikanäs 7–8 oktober
Klubbmästerskap och kval till skallkungen
Begränsad provtid till 3 tim
Anmälan: Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923
96 Barsele, tel. 070-3795780
kurt.sivertsson@it4unet.se

Anmälan senast 3 dagar före provet. Använd
blanketten på SSF:s hemsida, www.ssf-riks.
se, som kan skickas direkt. Anmälan är giltig
när man fått svar från A-K eller Roger genom
e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni
skickade anmälan.
Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr
inbetalas på klubbens BG 164-0739 före
start, 150 kr betalas direkt till domaren,
Övriga betalar 200 kr till klubben före start
och 150 kr till domaren. Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga 18,50
kr/mil.

För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagare
senast 14 dagar före start. Gärna genom
mail.
Använd blanketten på SSF:s hemsida,
www.ssf-riks.se Bekräftelse från
anmälningsmottagare kommer att ske vid
anmälan genom mail. Får man inget svar
så RING

Vid rörliga prov har klubbens egna hundar
företräde. Andra klubbars hundar får starta i
mån av plats.

Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna
hundar förtur.

Observera att behörig provledare utser
domare vid rörliga prov. Hundägaren måste
själv kontakta provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till
provledaren skall sedan göras per telefon
senast dagen före avsedd provdag. Blir
provet ej genomfört ska anmälan om ny
provdag göras omgående per telefon.
Domarlista finns på klubbens hemsida på
www.ssflappmarken.se

Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs
vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
• Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
• Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett
för bekräftelse av start och info.

Startavgift: medl. i lappmarken 350 kr
övriga 450 kr. inbetalas på klubbens BG
164-0739 före start.

forts. nästa sida»

Vi har även swish nr. 123 269 438 8
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Jaktprov Västerbottens lappmark 2017

VÄ STE R B OTTEN S LAP P MARK

Jaktprov Västerbottens lappmark 2017
Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla
i lappmarken och kustlandet kan anmäla
sig. Antalet starter kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet.

föregående klubbmästerskap till helgen före
klubbmästerskapet. Om inte den kan delta
erbjuds kvalplats till nästkommande resultat.
Resterande hundar får anmäla sig till anmälningsmottagaren och platserna kommer att
lottas. Anmälningsmottagaren bestämmer hur
många starter som kan erbjudas.

Ett tävlingsmoment kommer vi att ha för
dessa dagar för att kunna utse en klubb
och hund som länsmästare. Välkomna!

Representant till Skallkungen
Högsta resultatet på klubbmästerskapet
representerar klubben på skallkungen.
Resterande hundars resultat blir i turordning
reservplatser.

Klubbmästerskapet som är kval till
Skallkungen
Kvalet sker efter det högsta resultaten
av hundar från Västerbottens lappmark,
på varje utlyst jaktprov från tiden efter

Aktivitetsdag i Lycksele
Västerbottens Lappmark arrangerade en aktivitetsdag den 13 maj i samarbete med Studiefrämjandet
på skolan i Hedlunda, Lycksele. En trevlig
tillställning där man hade möjlighet att träna med
sin hund inför utställningen i Lycksele 26 maj.
Deltagarna fick även lite information om utställning och jaktprov. En tipsrunda som handlade om
hundar och skogsfågel fanns också att tillgå. Fika
och en hamburgare var förstås uppskattat. Vinnare
av ett rörligt jaktprov och en mårdfälla blev KjellOve och Eva-Marie Karlsson Knaften.
Kjell-Ove med mårdfälla

Tack till alla som besökte oss!
Thomas och Per

Ringträning för skällande fågelhundar
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Åseleutställningen var en utställning som i år
arrangerades tillsammans med älghundsklubben.
Vi fick ihop 31 hundar, 18 norrbottenspetsar och
13 finskspetsar. Det delades ut sju stycken ck i
vardera ras. Domaren Aina Lundmark tog tid på
sig för varje hund och gjorde en bra bedömning.
Ringsekreterarna Berith Johansson och Susanne
Olsson gjorde ett mycket bra jobb som vanligt.

Finsk spets
Lakansjöbäckens Pet ter, äg:
Emilia W Häggblom:
Ex, Ck
Röjbackens Teko, ägare Ulf Jonsson:
Ex, Ck
Lakansjöbäckens Iris,
ägare Oskar Johansson:
Ex, Ck

Tack alla som hjälpt till med utställningen och
återseende nästa år!

Akroyd´S Rit ti, ägare Bengt Stenberg:
Ex, Ck

Thomas Jonsson

Uppflogets Wanda,
ägare Stefan och Solweig Ohlsson:
Ex Ck
Ryggärdans Ronja,
ägare Bertil Johansson:
Ex, Ck, BIR, BIS
Joikkom´S Teeri, ägare Tommy Jonasson:
Ex, Ck

Norrbottenspets
Skarnäbbens Konrad, ägare Katarina Åsman:
Ex, Ck
Klingermyrans Kiras,
ägare Raymond Sjö Skarped: Ex, Ck
Tjäderskallets Appel,
ägare Morgan Moverare:
Ex, Ck

Åseleutställningen 27 mars 2017

Jack, ägare Göran Hoffling:
Ex, Ck, BIR
Kolgårdens Varja, ägare Fredrik Larsson:
Ex, Ck
Tjärbäckens Wilda, ägare Mats Lindberg:
Ex, Ck
Trollfågelns Aya, ägare Göran Hoffling:
Ex, Ck, BIM

HEMSIDA

VÄSTERBOTTENS
LAPPMARK
www.ssflappmarken.se
BIR och BIS i Åsele
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Åseleutställningen

Å N GE RMAN LAN D

Jaktprov 2017 SSF Ångermanland
Utlysta prov

Rum bokar ni i samband med anmälan

Provplatser:.Backe/Näsåker: 16,17,18,19,20
augusti (ons-sön)

Rörliga prov på skilda platser:
Anmälan ska ske med blankett från SSF Riks
webbsajt:

Backe/Näsåker: 3-4 oktober (tis-ons)

Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, epost: ulfochsonia@outlook.com,
tel: 070-3425787

Backe/Näsåker: 1-2 november (ons-tors)
Anmälan för prov i Näsåker:
Peder Ragnarsson, Movägen 10, 880 30
Näsåker, e-post: 062210858@telia.com, tel:
0622-108 58

senast 3 dagar före beräknad provdag. När
provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar
före provdagen. Blir provet ej genomfört ska
anmälan om ny provdag göras omgående
per telefon. Det är alltid provledaren som
utser domare. Rörliga prov är kvalificerande
för Skallkungen.

Anmälan för prov i Backe:
Ulf Jonsson Silsjönäs 115, 880 50 Backe, epost: ulfochsonia@outlook.com,
tel: 070-3425787
Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14
dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast bekräfta start till hundägare som lämnat
fullständig anmälan enligt den blankett som
medföljer Ståndskall. Anmälan kan även
göras via blankett som finns på SSF Riks
hemsida. Bekräftelse sker per telefon under
förutsättning att hundägare är anträffbar.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas till
3 timmar om arrangören finner det lämpligt
på grund av kort daglängd. Vid konkurrens
om proven äger den egna klubbens hundar
företräde.

Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren
vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas
50:- till bg: 263-4749 och dömningsavgiften
200:- samt eventuell reseersättning direkt
till domaren. Vid utebliven bekräftad start
är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
Välkommen med din anmälan!
/SSF Ångermanland

SSF Ångermanlands

utställning i Bredbyn
Den 18 februari hölls utställningen i Bredbyn. 25
st. hundar var anmälda varav 13 finska spetsar och
12 norrbottenspetsar. Det blev en fin tillställning med många fina priser från våra sponsorer.
Dömde gjorde Eva Vidstrand och Petra Högberg
var domarelev. BIS blev finskspetsen Tjäderfjäderns
Idun och BIS-2 blev norrbottenspetsen

Tjädervinets Tapio. Stort grattis! Nedan följer en
fullständig resultatlista.
Vår utställningsgrupp ska ha en stor eloge som
återigen ordnat en trevlig och väl fungerande
utställning!
Styrelsen SSF Ångermanland
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NS

Hund

Reg nr

Klass

kv

kk

Klingermyrans Kiras

SE251132/215

Ukl

E

2

E

1

1

NS

Tjädervinets Tapio

SE50323/2015

Ukl

NS

Lyckmyrans Nasti

SE57270/2016

VALP

NS

Tjäderskallets Cora

SE26760/2016

Junkl

V

NS

Gina

SE46911/2015

UKL

G

bh

bt

1

HP,CK,CERT,BIR
& BIS

CK, BIR
HP

NS

Klingermyrans Karja

SE51130/2015

Ukl

S

NS

Saxälvens Xindra

SE31779/2015

Ukl

V

NS

Röjåsens Vilja

S 51128/2008

Jkl

G

NS

Luspnäsets Shakira

SE55334/2014

Ökl

G

NS

Sjuskinnåns Alma

SE17686/2015

ÖKL

G

NS

Sjuskinnåns Athena

SE17687/2015

ÖKL

S

1

NS

Mestosforsens Zelda

S 31507/2008

VETKL

E

1

FS

Lakansjöbäckens Pet ter

SE30535/2016

Junkl

V

1

FS

Sörlidbäckens Lage

SE10379/2016

Junkl

G

FS

Kyros-Onni

SE38800/2014

Jkl

E

1

FS

Röjbackens Teko

SE32401/2015

Jkl

E

2

FS

Oskar

NO32561/13

Ökl

G

FS

Grönbäckarns Tesla

SE28621/2016

Junkl

G

FS

Tjäderfjäderns Idun

SE20796/2016

Junkl

E

1

FS

Vindelådalens Thaara

SE30181/2016

Junkl

V

2

FS

Lappskansens Kirpi

SE27393/2015

Ukl

G

FS

Ryggärdans Ronja

SE30165/2014

Ökl

D

FS

Tiika

SE27910/2012

Ökl

S

FS

Vackeråsens Tuuli

SE55181/2014

ÖKL

G

FS

Grönbäckarns Leija

SE30973/2012

Chkl

E

1

1

1

CK, BIM

CK, Cert, BIM

1

CK BIR

2

CK

Bredbyn 2017 Tjäderfjäderns Idun BIR och
Kyros Onni BIM
Foto: Mikael Olsson

BIS-2 Bredbyn Tjädervi nets Tapio och
BIS 1 Tjäderfjäderns Idun
Foto: Mikael Olsson
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Domare: Eva Widstrand

JÄ M TL A N D _ H ÄRJE DALE N

Jaktprov SSF Jämtland/Härjedalen 2017
Vemdalen/Hede 16–18 augusti, (onsdag
t o m fredag)
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152,
834 34 Brunflo, 070-358 12 13

Anmälan till utlysta prov:
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, skall vara
provledaren tillhanda minst 14 dagar före
start.

e-post: pauliden@hotmail.com

Använd blankett som finns på hemsidan
ssf-riks.se

Vemdalen/Börtnan/Rätan 23–24 oktober
(måndag–tisdag)
Anmälan till Johan Lindquist, Skålan 134,
845 52 Åsarna, 070-216 93 15

Startavgiften 350 kr betalas på plats (i startavgiften ingår domararvode 250 kr).
Bekräftelse om start:
Bekräftelse om start och övrig information
om respektive jaktprov görs av provledaren
på det telefonnummer eller e-postadress
hundägaren har uppgivit vid anmälan.

e-post: kallelink@yahoo.se
Klubbmästerskap 2017:
Den hund som tar högsta poängen under
något av våra utlysta jaktprov under året blir
klubbmästare. Vid eventuellt lika resultat vinner den yngre hunden.

Om meddelande från provledare lämnats
på mobilsvar eller e-post, vänligen bekräfta
omgående annars kan den upplåtna platsen
gå till nästa hund.

Man kan alltså anmäla sin hund till båda
utlysta jaktproven, men bara det högsta
resultatet gäller.

Rörliga prov 16 augusti 2017–31 mars
2018
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, sänds
minst 3 dagar före beräknad provdag till

För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för lokalklubbens
egna hundar är gratis.

Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40
Svenstavik, 070-285 30 17, e-post: kela@
skucku.se

Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i
händelse av överanmälan till ordinarie prov.
Vid vissa prov kan provtiden komma att
begränsas till 3 tim, meddelas vid bekräftad
start.

Tilldelad domare tar sedan kontakt med
hundägaren och bestämmer tid och plats.
Då betalar hundägaren in startavgiften 100 kr
på klubbens Plusgiro 13 70 11-3.

Ej utnyttjad start vid hunds sjukdom återbetalas endast mot veterinärintyg. Löpande
tik får ej heller startas, gäller både ordinarie
och rörliga prov.

Domararvode 250 kr plus ev. reseersättning
betalas av hundägaren direkt till domaren.
Använd blankett som finns på hemsidan
ssf-riks.se

Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:20

Verksamhetsåret 2016
SSF J/H:s årsmöte hölls den 28:e
januari på Östersunds Skidstadion
med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

86 p. och Guri Malla’s Nob Azenta, ägare Lars
Persson med 75 p. Boendet i Michael Kühnes stugor var perfekt och dessutom serverades utmärkta
måltider av denne mästerkock och hans fru Karin
i Vålkojans restaurang.

Styrelsen har bestått av Anders Stensson, ordf., Ewy
Carlsson, sekr., samt Björn Thuresson, Kenneth
Mella och Niklas Stöök. Harry Göransson och
Susanna Bäckström som suppleanter och Jörgen
Jönsson, adjungerad kassör. Antalet medlemmar
var vid årets slut 184, varav 9 familjemedlemmar
och 16 nya valpmedlemmar, en ökning med sex
medlemmar.

Vid Börtnanprovet i oktober gick sammanlagt
tolv hundar till pris. Anders Johanssons Östbyns
Kira skällde ihop 81 p. och Niklas Stööks
Häggingåsens Nirpi 78 p. Dessutom delades en
2:a och nio 3:or ut, bra resultat även där.
På våra rörliga prov statade endast nio hundar,
och ändå blev resultatet fyra 1:or och en 2:a. Bäst
lyckades Anders Johanssons Östbyns Kira med ett
första pris på 95 poäng och erhöll därmed en inteckning i Östansjöns pokal för bästa rörliga prov.

I maj hade vi en tvådagars utställning i Bringåsen
utanför Östersund i samarrangemang med
Jämtlands Älghundsklubb. Första dagen dömde
Annika Uppström 27 hundar, 14 finnspetsar och
13 norrbottenspetsar. BIS-vinnare blev finnspetsen
Lakansjöbäckens Kirak, ägare Anders Bohm, då
han i finalen vann över Helena Hanssons veterantik Odensala Skogens Cilla. Bästa nobsvalp blev
Skogsmyltans Chicco och bästa finnspetsvalp blev
Kolåsens Axa. Dag två dömde Olle B. Häggkvist
12 norrbottenspetsar och 10 finnspetsar. BIS-titeln
togs hem av Stensmyrans Eroxas, Lars Nyberg och
BIS-tvåa blev norrbottenspetsen Trollfågelns Aya,
ägare Göran Hofling. Även då blev Skogsmyltans
Chicco och Kolåsens Axa bästa valpar.

Övriga hundar som tog 1:or var Niklas Stööks
Häggingåsens Nirpi, Lars Perssons Guri Malla´s
Nob Azenta och Häggingåsens Tula, ägare Marcus
Hoflin. Östbyns Kira blev också ”Jämtlands/
Härjedalens Skällande Fågelhund”. Klubbmästare
blev Laatu, ägare Roy Nilsen, då han tog högsta
poängen vid ett av årets utlysta prov med 86 poäng.
För att bli klubbmästare kan man delta i vilka
som helst av våra utlysta prov. Det ger fler hundar
möjlighet att erövra titeln och blir mera rättvist,
eftersom man kanske inte får plats eller av annan
anledning inte kan delta i jaktprov vid ett visst
datum.

Till novemberutställningen i Vemdalen, där
Arild Berget dömde, kom 15 finnspetsar och 15
norrbottenspetsar. BIS-titeln gick till finnspetsen
Vackeråsens Trilla, ägare Andreas Persson. Hon
vann i finalen över Helena Hanssons Odensala
Skogens Cilla. Bästa nobsvalp blev Kolåsens Varja
och Barbarens Minun Tähti blev bästa finnspetsvalp. Antalet utställda hundar ligger ungefär som
föregående år.

Vi fick med kort varsel ta över arrangemanget
av 2016 års Skallkungstävling. Daniel Byqvist
och Häggingåsens Mira vann med 94 poäng och
besegrade titelförsvararen Tjäderlekens Messi
med en enda poäng. Det fanns gott om fågel och
av 24 starter gick 18 ekipage till pris. Vi hade en
trevlig helg med bra boende och mat på Vargens
Fjällanläggning.
Nordiska Mästerskapen gick i Finland och dit hade
Anders och Johanna Häggkvists Tjäderlekens Messi
kvalificerat sig och hon kom individuellt fyra med
84 poäng. Det svenska laget kom på tredje plats,
Norge vann och Finland blev tvåa.

Det blev bara två utlysta jaktprov under hösten
eftersom vi även arrangerade årets Skallkung. I
Vemdalen den 16–17 augusti startade elva ekipage
första dagen och tolv dagen därpå. Hela sexton
hundar gick till pris, varav två 1:or, tre 2:or och
elva 3:or. Ettorna togs av Roy Nilsens Laatu med
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För första gången deltog vår lokalklubb i
Jaktmässan som arrangerades i Hede. Vi hade
många besökare i vår monter denna varma sommardag, intresset för våra raser ser ut att öka.
Lotter, tröjor och kepsar såldes och vi det blev
många förfrågningar och diskussioner om jakt,
avel och tillgång på valpar.

jaktprov går till och vad som jagas med våra skällande fågelhundar.
Vid Torsta Lantbruksgymnasiums jaktdagar deltog
Björn Turesson, Harry Göransson och Sören Adill
m.fl. med sina hundar. Dessa arrangemang är uppskattade av eleverna och vi kommer att fortsätta
bistå dem vid deras utbildningar.

När Fäviken Game Fair lades ner, fick vi förfrågan om att delta i Jämtlands Game Fair på
Frösön, Östersund. Det var första gången mässan
arrangerades där och som det blir när allt är nytt,
så hade inte alla bitar hunnit falla på plats. Men
vi hade många besökare, en del som inte var
jägare, tyckte det är intressant att vi hade våra
hundar med i montern och ville veta vilken sorts
jakt de används till. Då var det ett bra tillfälle att
informera om SSF, våra hundraser, om hur jakt och

Bli medlem
direkt på
vår hemsida!

Meddela
adressändring
så vi kan skicka ut
tidningen till
rätt adress.

Styrelsen för 2016 tackar alla som engagerat sig i
vår verksamhet under året, speciellt alla jaktprovsdomare som offrar både fritid och arbetsdagar för
att döma andras hundar i ur och skur. Även tack
till de markägare som tillhandlahåller provytor
för våra jaktprov så vi kan fortsätta meritera våra
hundar.
SSF J/H

Har du bytt adress?

Om du byter adress så måste du
kontakta vår medlemshanterare.
Mejla ny adress och
medlemsnummer till:
tommy78550@gmail.com

OBS!
Om du känner någon som vill bli medlem,
be personen kontakta mig innan inbetalning
så att vi får rätt uppgifter från början.
MVH Tommy Lannemar, medlemshanterare SSF
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Uppfödare – se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap 2017 för valpar levererade efter 16 sep. 2016

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

FRANK LAMPA,
Akka i höstskrud inför jakten 2016

Nautasvardos Nisse
Vilopaus under en fin jaktdag i Kronogård
JONATHAN WENNSTRÖM
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Jaktprov hösten 2017 för SSF/Gävleborg.
Ordinarie jaktprov

Rörliga jaktprov

Los den 19–20/8
Upplysningar och anmälan till Daniel
Byqvist, Blomstervägen 69, 821 40 Bollnäs

16 augusti 2017–28 februari 2018

Email: danielbyqvist@hotmail.com

Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om
hunden samt ägarens adress och telefonnummer.

Sveg den 30/9–1/10 Skallkungen
Kvalificering, deltagande ekipage anmäls
via lokalklubbarna, information och inbjudan kommer.

Insändes till provledare:
Daniel Byqvist, Blomstervägen 69, 821 40
Bollnäs Tel: 070-3529538
Email: danielbyqvist@hotmail.com

Tel: 070-3529538

Hundägaren kommer därefter att få sig
tilldelad domare och gör upp med denne
om lämplig tid och plats (minst 3 dagar före
provet.)

För ordinarie prov gäller följande:
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn,
adress och tel. samt registreringsnr. och
namn på hundens föräldrar. Använd blanketten som finns på SSF:s hemsida!

Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43
39 – 2 när domare och hundägare fastställt
provdatum.

Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.

Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet.

Anmälan till respektive mottagare skall vara
inkommen senast 14 dagar före start, sent
inkommen anmälan beaktas EJ !

Ej utnyttjad start återbetalas endast mot
veterinärintyg.

Anmälan är bindande och startavgiften krävs
vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl
föreligger.

Turordning ordinarie och rörliga prov
Egna klubbens hundar

Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg.

Hundar från andra lokalklubbar

Att tik börjat löpa.

Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.

Hundar från övriga nordiska länder

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas.

Jaktprovsdomare som anmält start av
hund
Denna hund ska garanteras en start per dag.

Startavgift 300 kr/provdag sätts in på Pg 17
43 39-2 vid bekräftelse av start.
Ange namn och provplats vid inbetalning.

VANDRINGSPRIS för medlemmar i SSF/
Gävleborg
Det åligger de hundägare som vill tävla om
klubbens vandringspris ”Årets trädskällare”
att skriftligen inkomma med de tre bästa
jaktprovsresultaten under året. Skicka din
skrivelse tillsammans med kopior på provprotokollen till klubbens sekreterare före
den sista december 2017.
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Utlysta jaktprov

Rörliga prov hela jaktåret.

Noppikoski 18-19 augusti (fre-lör).
Anmälan och upplysning:
Hans Jemth Lillebovägen 10, 794 97 Mora.
Tel. 070-242 78 04, hans.jemth@telia.com

* SSF Mellansverige har beslutat : För kvalificering
till Skallkungen räknas ordinarie och rörliga prov
tagna i den egna lokalklubben två veckor innan
föregående års Skallkungstävling och fram till
två veckor före gällande års Skallkung. I övrigt se
Regelpärmen.

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

Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker kanske domaren
har?

Startavgift

Idre 29-30 sept – 1 oktober (fre-lör-sön).
Anmälan och upplysning:

Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18,50 kr/
mil betalas direkt till domaren.

Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel.
070-261 95 67, kjell.welam@appelbo.net

Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan,
100 kr till klubben på BG 5261-2942,

Anmälan är bindande och görs senast 14 dagar
före prov. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare
mm. på anmälan.

därutöver domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18,50 kr/mil som betalas direkt till
domaren.

Använd blankett i ståndskall eller hämta för
utskrift på SSF riks hemsida, www.ssf-riks.se. Vid
anmälan av hund med utländsk fader eller moder
ska stamtavla bifogas anmälningsblanketten.

OBS! Gratis startavgift vid förstastart på
jaktprov

SSF Mellansverige har antagit förslaget om gratis
förstastart på jaktprov vilket innebär:

Startavgift.

Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/
provdag till BG 5261-2942. Därutöver ska 100 kr/
provdag (domararvode) erläggas till provledare
vid ankomst till provplats. Deltagare från annan
lokalklubb 250 kr/provdag till BG 5261-2942.
Därutöver 100 kr/provdag (domararvode) som
erläggs till provledare vid ankomst till provplats.

Om första start sker på rörligt prov betalar hundägaren endast eventuell reseersättning direkt till
domaren.

Vid eventuell domarbrist

Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga
jaktprov anmäler sig senast 3 dagar före tänkt
provdag. Detta görs skriftligen till provansvarig för
rörliga jaktprov, Anders Albinsson, Uvåvägen 5,
683 40 Uddeholm, tel. 0563-236 60 eller
070-205 35 14, albin.anders@spray.se

Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren
reducerad startavgift med 200 kr.
Gäller endast för medlemmar i SSF Mellansverige.

Anmälan

SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna
medlemmars hundar.

Bekräftelse om start

Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse
om start samt tid för lottning.

Anmälningsblankett, finns i Ståndskall eller kan
hämtas på www.ssf-riks.se

Betalning av jaktprov

Betalning sker då anmälningsmottagare förkunnat
deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov.

Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller
moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.

Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan
påvisas.

Har domare kontaktats, ange domarens namn på
anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen
före avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir prov inte genomfört skall anmälan
om ny provdag göras omgående per telefon.
Provledaren utser alltid domare.

Logi

Hör med respektive anmälningsmottagare.

ID-märkning
Obligatorisk

Välkommen att starta din hund i höst!
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Hundutställning i Malung
På Malungs Kennelklubbs anläggning vid
Buan i Malung,

Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån) gratis

SSF Mellansverige anordnar utställning
för finsk spets och norrbottenspets.
Lördag 5 augusti 2017

Anmälningsavgiften insätts på SSF
Mellansveriges Bg 5261-2942 samtidigt
med anmälan.

Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00
Bedömning: kl.10.00

Anmälningsblanketter finns för utskrift på
SSF Riks hemsida, www.ssf-riks.se

Övriga klasser: 300 kronor.

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

Domare: Olle Häggkvist.
Upplysningar och anmälningar till utställningen lämnas/skickas till:
Kjell Welam, Stensbo 12 780 54 Äppelbo
tel. 070-261 95 67
E-post: kjell.welam@appelbo.net

Anmälan till hundutställningen ska vara
inkommen senast 30 juli, 2017.
Kontrollera att din hund har föreskriven
vaccination!

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

Välkommen till Malung!
SSF Mellansverige

MIRANDA FRING, Miranda och Thai efter en
lyckad jaktsväng

RONNY JOHANSSON, Joikoms Sacha
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Tjärbäckens Niira med tjädertupp
FOTO: Per enbom

18 februari 2017

Efter genomförd utställning samlades en trogen skara medlemmar i
brukshundsklubbens samlingslokal
för årsmöte. Detta år dök även några
nya ansikten upp runt bordet som
hade bestämt sig för att delta. Styrelsens sammansättning är näst intill
intakt då endast en person avsagt sig
omval.

Ett axplock ur verksamhetsberättelsen
2016
Vi har under året erbjudit tre utlysta jaktprovshelger. På dessa prov hade vi nio starter och
endast två av starterna resulterade i nollresultat.
Fågeltillgången i Sydsverige har varit ganska bra
och det avspeglas i poängen på proven.
Endast ett rörligt prov genomfördes. Det var
Tomas Salander med sin hane Predators Mikko
som skällde ihop ännu ett förstapris, denna gång på
78 p. Grattis till Tomas och Mikko! Nu blir det till
för oss andra att spänna jaktprovsmusklerna, om
man vill åka på Skallkungen 2017.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Göran Eriksson
Sekreterare: Mattias Kähäri
Kassör: Lotta Lindqvist
Ledamöter: Ulf Nettelbo och Per Gustafsson
Suppleanter: Börje Neva-Juoni och Lars Sjöberg
Revisorer: Kaj Ekroos och Torsten Karlsson
Valberedning: Tomas Salander och Lars Hansson

Kaj Ekroos har byggt och skrivit texter till Syds
hemsida och där kan intresserade ta del av
verksamheten. Sedan årsskiftet han redaktör för
medlemstidningen i SSF, Ståndskall. Personligen
tycker jag det är viktigt med en klubbtidning.
Syds representant till Skallkungen var Maksi, ägare
Mattias Kähäri, som tog en sjätteplats med 78
poäng i tuffast tänkbara motstånd.

Under det kommande året ska Torsten Karlsson
utbilda sig till jaktprovsdomare och Kaj Ekroos
ska uppgraderas till provledare. SSF Syd kommer
därmed att stå bättre rustade inför kommande år.

Kaj Ekroos tik, Hemvikens Vilma har samlat på
sig fler titlar. FIN UCH och Int UCH. Grattis Kaj
och Vilma!
Trevlig sommar och ännu bättre höst!!
/Mattias Kähäri

SSF Sydsverige håller årsmöte i Ställdalen
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Årsmöte SSF Sydsverige

SYDS VE RIG E

utställning i Ställdalen
SSF Sydsverige den 18 februari
Lördagen den 18 februari arrangerade SSF Sydsverige hundutställning i Ställdalen, Örebro län. Till
vår stora glädje var uppslutningen
av hundar mycket stor, relativt sett.
Av 27 anmälda hundar kom 26 till start på utställningsdagen. Det är en riktigt kul! Fördelningen
mellan finnar och nobsar blev oavgjord: 13 av
vardera sorten. Enligt domaren Eva Jönsson var
finnspetsarna den jämnare rasen för dagen. Totalt
tilldelades åtta finnar excellent mot nobsarnas tre.

Strid om BIS i Ställdalen

hoppas att detta par dyker upp på ett jaktprov till
hösten!

Tankar vid sidan om ringen

Tikarna i juniorklassen lyckades heller inte kamma
hem något excellent. Det lyckades däremot
Styggbergets Zia i unghundsklassen som bidrog till
ett Hp i uppfödarklassen där Styggbergets kennel
var representerad.

När man själv inte deltar observerar man ibland
en förbättringspotential främst hos föraren/ägaren.
Ringträning var något domaren påtalade för flera
av deltagarna. Men det fanns så klart undantag:
öppenklasstiken Ajckies ägare Charlotte Eriksson
fick lite extra beröm av domaren för sitt sätt att
visa upp sin tik. Även Daniel Byqvist måste vara
nöjd med sin "handler" som tog fram det bästa ur
Häggingåsens Mira.

I tikarnas jaktklass fick två av de tre startande excellent och CK. Den tredje tiken fick very good. Det
är väldigt glädjande att se när hundar av "jakthundsmodell" även får bra omdömen på utställningar. Det visar på att aveln är på rätt väg, med både
snygga och duktiga hundar i skogen. Som redan
nämnts ovan tog Häggingåsens Mira sitt tredje
CK, och blev därmed dubbelchampion.

Glädjeämnen
Domaren, Eva Jönsson, framförde saklig och
detaljerad kritik för samtliga hundar. Tydligt och
enkelt, så att alla åskådare runt ringen kunde ta del
av domarens grunder till varje enskilt utlåtande.
Säkerligen var detta nåt som uppskattades av
alla närvarande de flesta. Daniel Byqvists tik
Häggingåsens Mira knep sitt tredje CK och blev
därmed SE UCH. Stort grattis!

Öppenklasstiken Ajckie sopade hem ett excellent och CK och fick fortsätta kampen om att bli
bästa finnspetstik. Motståndet var inte det lättaste
då även championtiken Styggbergets Tassa, ägare
Torsten Karlsson tog ännu ett förnämligt excellent och skulle försvar sina färger från förra året om
att bli bästa tik. Även veteranen i gänget, Kaaksi
från Göran Erikssons uppfödning, fick excellent.

Finsk spets
Först ut var en tikvalp, Styggbergets Ciri, som fick
Hp. Sedan var det hanhundarnas tur att gå in i
ringen. I junior- och unghundsklass delades inga
excellent ut.

Bästa tik på finnspetssidan blev Styggbergets Tassa
och hon fick tävla vidare mot BIR, där hon blev
utsedd till dagens finaste finnspets.

I öppenklassen fick vi se en fin hane, Vehkavaaran
Haka, ägare Heikki Ruuska som fick både excellent och CK. Göran Erikssons fina hane SE UCH
Styggbergets Rikki fick även han excellent och CK.
I matchen om bäste finnhane gick Haka segrande
ur ringen, till husse Heikkis stora förtjusning. Vi

Norrbottenspets
Först in i ringen var två valpar. Tillsammans gjorde
de ett lite udda intryck, då hanen på nio månader
var otroligt stor och den fyra månader gamla tiken
såg väldigt liten ut. Nu blev i alla fall utställningsdebuten avklarad.
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BIS
Odensala Skogens Apollo, som uppvisat otroligt lugn och pondus hela utställningen mot
Styggbergets Tassa – vem skulle ta hem totalsegern? I slutändan blev Odensala Skogens Apollo
BIS efter en proffsig presentation i ringen. Grattis
till er båda!

Även i tikarnas juniorklass fick den enda tävlande,
Kälabäckens Ines nöja sig med ett Very good.
Samma valör på utlåtande fick tre av de totalt fyra
tikarna i öppenklassen medan Åskbergets Maya
knep ett excellent och CK. I tikarnas jaktklass
utdelades ett excellent och CK till Krutuddens
Kaiza som fick gå upp i ringen mot Maya i kampen
om att bli bästa nobstik. Kaiza med sin ägare, Lars
Sjöberg, tog hem segern denna gång.

Uppförarklass
Styggbergets Kennel fick Hp i uppfödarklassen för
utmärkt uppfödarresultat, då samtliga hundar fick
excellent. Hundarna var Styggbergets Kaaksi, Tassa,
Zia och Rikki.
Slutligen vill jag rikta ett stort TACK till vår
eminenta ringsekreterare och "allt i allo"-fixare
vid vår utställning, Barbro Olsson. Tack även till
Wildmarks i Borlänge, Skogsällskapet, Vattenfall
och Trä-Bygg-Järn som skänkt priser till de tävlande.

Nu började det dra ihop sig. Skulle den lugna
fina hanen Apollo eller jakttiken Kaiza bli BIR?
Domarens val föll slutligen på hanen Apollo, som
varit med i toppen flera gånger förr på tidigare
utställningar. Stort grattis till er båda!

För SSF Syd, Mattias Kähäri

ordinarie jaktprov i Saxdalen
SSF Sydsverige 25 mars

Endast en hund var anmäld till det
ordinarie jaktprovet i Saxdalen i slutet av mars i år.
Det var Lars Sjöberg som kom med sin unga norrbottenspetstik Krutuddens Kaiza, nyss fyllda två år.
Vi började med att försöka kolla på den lilla snö
som fanns på vägarna om det fanns några ”odjur”
på marken. Vi hittade inga spår så provet kom
igång.
Det var först växlande vind som emellanåt var
hård men efterhand avtog till svag vind. Tredje
finnandemöjligheten kom när det var cirka tio
minuter kvar på provtiden men fåglarna var inte
samarbetsvilliga under dagen. Kaiza var under hela
provet energisk och arbetsvillig och jag kan bara
rekommendera Lars att fortsätta att gå jaktprov
med denna unga lovande norrbottenspetstik.
Göran Eriksson
Lars & Kaiza
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I hanarnas junior-och unghundsklass delades inga
högre omdömen ut utan det hela stannade vid very
good. Däremot fick Odensala Skogens Apollo som
tävlade i öppenklass excellent och CK och blev
också bästa hane bland nobsarna.

En dramatisk jakt
Som vanligt vaknade jag före klockan
och möttes av finnspetsen Sture, glad
som vanligt men som nog anade att
det var jakt på gång eftersom ryggsäcken stod framme: För säkerhets
skull tog jag fram bössan och ställde
den bredvid säcken.

Vi åkte ner till en plats som heter Strandbo som
det normalt tar en timme att gå, och där släppte
jag Sture och efter två minuter var det ståndskall
på en tjäderhöna som jag hörde kackla. Jag började
min ansmygning, men tyvärr hann jag bara ca 100
meter då den flög iväg. Efter fem minuters tystnad
såg jag på pejlen att Sture sökte runt och anade att
något var på gång. Helt plötsligt ett uppflog, sen
kom en stor tjädertupp flygande över mitt huvud
och slog sig ner i en stor tall ca 100 meter bort.
Efter kom Sture och började skälla. Jag lät honom
skälla i fem minuter, sen lade jag mig ner och ålade
mig fram tills jag såg tuppen i trädet, jag fick in
tuppen i kikarsiktet och sköt och därmed ramlade
han. Vad det kan förändras fort i jakt!

Sen släppte jag ut Sture för att han skulle få göra
sin morgontoalett. Han var okopplad som vanligt
lös och när det är jakt på gång så går han aldrig
långt från stugan.
Dagens jakt skulle gå av stapeln vid ett ställe som
heter Hamran, en fin trakt med små tjärnar, blötpartier och fina tallbackar. Som vanligt var Sture
på helspänn i bilen. Äntligen, äntligen fick han
komma lös med pejlen på. Efter två till tre timmars
jakt utan att något hänt så blev det en kaffestund
och det verkade som att fåglarna var som bortblåsta
idag. Det bar iväg en stund och snart hördes ett
kacklande från en tjäderhöna och Sture skällde ett
par minuter bara, så vi lämnade området.

På väg hem till stugan sa min sambo att hon ville
gå och titta efter svamp innan vi for hem. Eftersom
det är på jaktmarken fick Sture vara lös och geväret
följde med på axeln. Sture stack iväg åt ett håll och
vi gick mot vårt. Vi hade tur det var svamp där
så vi började plocka och då hörde vi Sture stå och
skälla ca 300 meter därifrån. Jag började smyga
mig framåt men det var gles gallringsskog så det

Två tuppar smäller högt!
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UTLYSTA prov

Rörliga prov

Grängesberg 9–10 september, nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson

Skall vara anmälningsmottagaren per
brev eller e-post tillhanda senast 3 dagar
före provdatum.

Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN

Anmälningsmottagare: Göran Eriksson,
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN
E-post: styggberget@hotmail.com

Tel 070 3111274 alt. 076 1048640,
e-post: styggberget@hotmail.com
Björsjö 9–10 december, nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander

300 kr inkl. reseersättning för domare
betalas på plats.

Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA

Första start för SSF Sydsveriges medlemmar avgiftsfri. Gäller för både ordinarie och
rörliga prov.

Tel 070 6587305,
epost: tomas.salander@skogssallskapet.se

Samtliga jaktprov är av lika värde för kval
till Skallkungtävlingen och andra tävlingar.
Samtliga ordinarie jaktprov kan bli flyttade till
annan ort på grund av vargförekomst.

Saxdalen 24–25 mars 2018, nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN
Tel 070 3111274 alt. 076 1048640,
e-post: styggberget@hotmail.com

Deltagande hundar behöver inte vara ID
märkta i örat. Chipavläsare finns.

Anmälan ordinarie prov
Ska vara anmälningsmottagaren per brev
eller e-post tillhanda senast 14 dagar före
provdatum. 300 kr betalas på plats.

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna till
jaktprov.

Lottning till domare och provrutor kan
komma att ske veckan före proven där alla
anmälda har rätt att delta. Vänligen meddela i anmälan om du även kan vara jaktprovsdomare på ett eller flera prov.

tog lite tid. Till slut såg jag Sture stå och skälla mot
trädet men det var lite skymt så jag var tvungen
att backa runt. Plötsligt fick jag se tjädertuppen
som satt hopkurad i toppen. Jag tog sikte, sköt och
det ryckte till i tuppen, men han satt kvar i trädet.
Sture fortsatte att skälla och jag tittade i siktet men
den såg död ut så jag gick fram till trädet och där
såg att den hade fastnat på en kvist jag sköt fem hagelskott runt omkring i förhoppning att den skulle
ramla ner, men inte det!, och Sture bara fortsatte
att skälla ivrigt. Jag kände mig lite uppgiven när jag
insåg att det inte gick att klättra upp i trädet, så det
var bara till att fara och hämta motorsågen och såga
ner trädet med en ivrigt skällande hund bredvid.

Det tog 45 minuter för mig att hämta sågen men
Sture skällde för full hals hela tiden och min sambo
fick höra fin musik medan hon plockade svamp.
Det blev en lyckad dag med två fina tjädertuppar
med mig hem.
Sture som hunden heter är en fantastisk hund som
blir bara bättre och bättre, sen är han en också en
trevlig familjemedlem – lugn harmonisk.
/Jan-Erik Svensson
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JAKTPROV SSF-SYD 2017–2018

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 avelskommittté 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.
Avelskommitttén för finsk spets
2016-05-05

Vi har en gemensam e-post för hela avelskommittén:
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Tracker var från början en renodlad hundpejl, men utvecklingen
och dagens teknik har gjort systemet till så mycket mer.

Tracker för hundföraren

Tracker för jaktlaget

Ett flexibelt sätt att ha kontroll på ett oändligt
antal hundar. Tekniken innebär att det inte
finns några begränsningar i avstånd mellan
dig och hunden eller i vad du kan göra.

Som jaktkamrat kan du följa jakten på samma
sätt som hundförarna. Genom funktionen
”Grupper” får du, förutom hundarna se dina
vänner, pass, rågångar och andra intressanta
punkter.

Tracker för jaktprovsdomaren
Tracker har utvecklat funktioner som ger dig
som domare ett verktyg, vilket underlättar
bedömningen och gör den mer exakt.

Du kan i programmet sända och få meddelande, en tyst kommunikation som gör
jaktradion överflödig.

Mer information finns på
www.tracker.se

Tracker firar i år 40 år som tillverkare av hundpejl.
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Följ Tracker Sverige
på facebook

Riksårsmötet
Hammarstrand 2017

Det 50-årsjubilerande Riksårsmötet
ägde rum på Hotell Hammarstrand.

Roger Hedlund. Riksklubbens ordförande Anders
Häggkvist hade avsagt sig sitt uppdrag och till ny
ordförande valdes Janne Andersson. Som styrelseledamöter på två år omvaldes Egon Rongdén och
Anders Morin samt nyval av Tommy Jonasson.
Övriga ledamöter är Tommy Lannemar, Anders
Lundberg och Lennart Jönsson. Niklas Stöök.
Mattias Kähäri, Per Sjögren och Daniel Myrestam
valdes in som suppleanter.

Innan fullmäktigemötet höll jaktvårdskonsulent
Niklas Lundberg en intressant föreläsning om
framtidens möjligheter för löshundsjakt. Det är en
jakt som omfattar allt från fjälljakt och rovdjursjakt
till miljö och naturfrågor. Svenska Jägareförbundet
arbetar också med att få jakt med spetshundar
UNESCO-skyddad, då detta är den äldsta dokumenterade jakten. Olika utbildningsprojekt,
samverkan mellan olika typer av jakt samt rekrytering av både ungdomar och kvinnor behövs för att
bevara vår jakt med lös hund.

Tre guldnålar delades ut. En överraskad Thommy
Svevar fick ta emot den första. Han är en eldsjäl
med stort intresse för avelsarbete med båda raserna
och för det nordiska samarbetet. Sedan Anders
Häggkvist läst upp en klurig motivering till nästa
guldnål, visade det sig att både Egon Rongdén
och Tommy Lannemar var värda var sin. Båda är
riktiga trotjänare med stort engagemang i både sina
lokalklubbar och på riksnivå.

Därefter var det dags för ordförande Anders
Häggkvist att öppna Riksårsmötet. De inbjudna
representanterna, ordf. Tom Lund och Bent Utsigt
från NSFN i Norge, ordförande Pentti Isoviita,
Seppo Savola, Hannu Hämäläinen och Tommy
Svevar från SPJ i Finland samt övriga mötesdeltagare hälsades välkomna. Våra grannländers representanter tackade för inbjudan till 50-årsjubiléet
och önskade fortsatt gott samarbete. De berättade
även om hur våra raser utvecklats i respektive
länder och hur viktigt för avel och jaktprov det
nordiska samarbetet är. De hade även skänkt fina
priser till Riksutställningen som ägde rum tidigare
under dagen.

Den nye ordföranden Janne Andersson tackade
för förtroendet som ny ordförande och avtackade
de avgående funktionärerna, Anders Häggkvist,
Henric Lindh och Ann-Kristin Persson. Ledamot
Anders Stensson var ej närvarande.
Hela fullmäktigeprotokollet finns att läsa på webben: ssf-riks.se
Följande priser delades ut:

Årets Skällande Fågelhund

Sedan följde de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Som ordförande för fullmäktigemötet valdes

1. Lohikoskis Roja, ägare Peter Drugge
2.	Maksi, ägare Mattias Kähäri
3.	Östbyns Kira, ägare Anders Johansson,
ej närvarande.

Kennel Rahans Vandringspris
Tjäderlekens Messi, ägare Anders och
Johanna Häggkvist

Unos Minne
Häggingåsens Kennel, Daniel Byqvist

flest jaktprov
Mats Larsson, Västerbottens Kustland hade
dömt flest jaktprov – 12 stycken!
Guldnålsvinnare Tommy Svevar,
Egon Rongdén, Tommy Lannemar
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Årets Skällande Fågelhund 2016
SE32812/2011 Lohikoskis Roja, 82,33 p, ägare
Peter Drugge
SE16484/2012 Maksi, 71,25 p, ägare Mattias
Kähäri
SE38058/2012 Östbyns Kira, 66,25 p, ägare
Anders Johansson
Årets Skällande Fågelhund, ägare Peter
Drugge, Lohikoskis Roja

Jan Andersson avtackar funktionärer, AnnKristin Persson, Henric Lindh, Anders Häggkvist, Anders Stensson, ej närvarande

SE JCH Lohikoskis Roja

Finska spetsvalpar
väntas v 22
SE164842012 Maksi

U. SE56534/2010 Bella
E. S34731/2009 Kaitum Dalens Fox
Parningen är rekommenderad av SSF:s
avelsråd.
David Salmi
Tel: 070-316 35 82,
e-post: david_salmi@hotmail.com

Östbyns Kira
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Kennel Rahans Vandringspris
2016
SE21497/2012 Tjäderlekens Messi, 263 p, ägare
Anders & Johanna Häggkvist
SE32812/2011 Lohikoskis Roja, 247 p, ägare
Peter Drugge
SE25610/2012 Sörlidbäckens Jalapeno, 239 p,
ägare Jonas Carlsson

Unos Minne 2016
Anders Häggkvist med Messi

Häggingåsens Kennel, 37 p, uppfödare Daniel
Byqvist
Sörlidbäckens Kennel, 22 p, uppfödare Göran
Hellström
Lybergets Kennel, 12 p, uppfödare Jonas
Nederberg

Flest dömda prov
Mats Larsson (VK), 12 prov
Mats Byström (VL),11 prov
Örjan Fjellner (J/H), Egon Rongdén (M) och
Lennart Vesterberg (NN), 10 prov

Championatdiplom

Sörlidbäckens Jalapeno

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

SSF erbjuder ett
championatdiplom
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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HistorIska hundar
Årets skällande fågelhund tio senaste
åren:
2016 Lohikoskis Roja, ägare Peter Drugge
2015 Häggingåsens Kiwa, äg. Göran Hellström
2014 Hemvikens Vilma, äg. Kaj Ekroos
2013 Kaitumdalens Nalli, äg. Lars Lindgren
2012 Linadalens Osku, äg. Per Sjögren
2011 Tjäderlekens Maksi, äg. Anders Johansson
2010 Luokanjarkas Isabella, äg. K-A Karlsson
2009 Ukkos Lissa, äg. Jan Ottosson
2008 Vikborgs Speja, äg. Gunilla Falk
2007 Börknäs Hera, äg. Stefan Eriksson
Kennel Rahans pris tio senaste åren:
2016 Tjäderlekens Messi, 263 p, ägare Anders &
Johanna Häggkvist
2015 Häggingåsens Kiwa, äg. Göran Hellström

Unos Minne - Daniel Byqvist med
Häggingåsens Dexter

2014 Skarnäbbens Theia, äg. Ulf Grabbe
2013 Häggingåsens Thai, äg. Miranda Frings-Håf
2012 Kiepin Kaira, äg. Tommy Jonasson
2011 Yscha, äg. Roger Hedlund
2010 Luokanjarkas Isabella, äg. K-A Karlsson
2009 Sörlidbäckens Chili, äg. Göran Hellström
2008 Vikborgs Speja, äg. Gunilla Falk
2007 Akroyd’s Piiri, äg. Bengt Stenberg
Årets uppfödare tio senaste åren:
2016 Häggingåsens Kennel, äg. Daniel Byqvist
2015 Häggingåsens Kennel, äg. Daniel Byqvist
2014 Sörlidbäckens Kennel, äg. Göran Hellström
2013 Häggingåsens Kennel, äg. Daniel Byqvist
2012 Häggingåsens Kennel, äg. Daniel Byqvist
2011 Häggingåsens Kennel, äg. Daniel Byqvist
2010 Luokanjarkas Kennel, äg. Jan Andersson
2009 Sörlidbäckens Kennel, äg. Göran Hellström
2008 Sörlidbäckens Kennel, äg. Göran Hellström
2007 Latanjarkas Kennel, äg. Mikael Holmberg

MATS LARsSON FLEST DÖMDA PROV
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Riksutställningen 2017
I år stod Jämtland/Härjedalens
lokalklubb på tur att arrangera Riksutställningen. För att få bra boende
och konferenslokal för efterföljande
Riksårsmöte valde vi att boka in oss
på Hotell Hammarstrand.

I pausen efter bedömningen av finnspetsarna
avtackades Ewa Widstrand som avsagt sig sitt uppdrag i exteriörkommittén.
Därefter var det dags för lottdragning med många
fina vinster. På startnumret utlottades en pejl
skänkt av Finlands representant och vinnare
blev Mats Tengström. Efter välbehövlig kafferast
för domare och ringsekreterare var det dags för
bedömning av norrbottenspetsarna.

Under natten till lördagen hade det fallit blötsnö
och på morgonen var det fortfarande lite snöblandat regn i luften när utställningsringen skulle göras
i ordning. Väglaget var inte det bästa och en del
utställare blev lite sena och någon dikeskörning på
vägen dit blev det också. Men som tur var gick det
bra för både bilförare och hundar. Domaren Ewa
Widstrand och ringsekreterarna Annelie Melin och
Kristina Eriksson lyckades också komma i tid, trots
det dåliga väglaget.

Norrbottenspetsvalpen var redan bedömd och
av de tretton återstående norrbottenspetsarna

Trettiofem hundar var anmälda, tjugoen finska
spetsar och fjorton norrbottenspetsar. Först ut var
utställningens enda valp, Göran Hoflings lovande
norrbottenspetshane Koivunevan Passi som fick
Hp. Därefter började bedömningen av de finska
spetsarna. Först bedömdes hanarna, sju juniorer,
fyra jaktklassare och en championhane. Bästa
hanhund blev Anders Bohms Lakansjöbäckens
Kirak, tävlande i championklass. Sedan var det
finnspetstikarnas tur att visa upp sig, tre juniortikar, en unghund, tre jaktklassare och två tikar i
öppen klass. Junioren Tjäderfjäderns K Idun, ägare
Berit Johansson, blev dagens bästa tik. Därefter
var det dags för domaren att utse utställningens
bästa finnspets. Två snygga representanter för
den finska spetsen ställdes mot varandra och efter
noggrant övervägande valde domaren hanhunden
Lakansjöbäckens Kirak till BIR och Tjäderfjäderns
K Idun till BIM.
Vinnare på Startkortet Mats Tengström Peil
Skänkt från Finland
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BIS 1 och BIS 2 Lakansjöbäckens Kirak och Odensala Skogens Cilla

SSF Jämtland/Härjedalen tackar härmed domare
Ewa Widstrand som trots influensa gjorde ett
utmärkt jobb, var konstruktiv i sin bedömning och tog sig god tid att beskriva hundarnas
förtjänster och eventuella brister. Tack även till
våra grannländers representanter för skänkta priser
samt våra sponsorer och funktionärer som gjorde
Riksutställningen möjlig.

som bedömdes erhöll endast två excellent. Fyra
norrbottenspetshanar, vara av två unghundar, en i
öppen klass och en i veteranklass bedömdes, ingen
av dem var av bättre kvalité. Bedömningen av
tikarna, tre juniorer, fyra unghundar, en champion
och en veteran blev något bättre. Trollfågelns Aya
i championklass, ägare Göran Hofling och Helena
Hanssons Odensala Skogens Cilla i veteranklass
fick båda excellent. Valet av bästa tik stod mellan
dessa två och domaren tilldelade till slut Odensala
Skogens Cilla BIR.

Nu ser vi fram mot höstens jaktprov och rekommenderar er hundägare att anmäla era hundar
till våra utlysta och rörliga jaktprov som våra
lokalklubbar arrangerar. Våra skällande fågelhundar
är ämnade för jakt och därför vill vi också se fler
jaktprovsmeriterade hundar i anmälda i jaktklass på
kommande utställningar.

Nu återstod bara för domaren att utse dagens bästa
hund. Efter några varv i ringen bestämde sig Ewa
för att tilldela finnspetsen Lakansjöbäckens Kirak
BIS och därmed blev Riksutställningens vinnare.
Gratulerar även snart 10-åriga Odensala Skogens
Cilla som lyckades ta sig till final trots en lite äventyrlig bilfärd på morgonen.
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CHAMPIONGALLERI
SE JCH Röjåsens Vilja S51128/2008
E. Kvickhems Loke s20594/98
U. Dalvadi’s Sirikit S57449/2000
Ägare: Staffan Jönsson Hjerthén, Tängsta
Uppfödare: Karl-Erik Ling och Sonja Falkestedt
Jaktprov
2016-08-19 Backe, utlyst 76p
2016-09-03 Resele, rörligt 86p
2016-10-01 Vemdalen, Skallkungen 82p
Utställning:
2016-02-20 Bredbyn, Excellent

SE UCH Spetsbackens Kimo
SE27263/2011
e. Barru
u. SE UCH SE JCH Viterlidens Seija
Uppfödare: Leif Lidman
Ägare: Martin Karlsson
Utställning:
2015-02-07 Mora, CERT BIR
2016-02-20 Ställdalen, CK
2016-08-06 Malung, CERT BIR
Jaktprov:
2014-08-17 Los utlyst 85p

SE UCH Uppflogets Wanda

N
YA
N PIO
M
A

CH

SE21315/2013
e. Linadalens Osku
u. Häggingåsens Tikka
Uppfödare: Ann-Kristine Persson, Vilhelmina
Ägare: Solveig & Stefan Ohlsson, Åsele
Utställning
2016-03-20 Åsele, CK/Cert
2017-03-26 Åsele, CK/Cert
2017-04-22 Borgsjö, CK/Cert
Jaktprov
2015-10-14 Åsele, rörligt 72 p
2016-08-16 Åsele, utlyst 51p
2016-08-17 Åsele, utlyst 56 p
2016-08-21 Vilhemina, utlyst 78 p
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Vinbeställning

Så här när ni beställer SSF:s röda vin Urogallo:
Gå till 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: 98 kr
12–24 flaskor: pris per flaska: 95 kr
Mer än 24 flaskor pris per flaska: 92 kr
Kom ihåg att tydligt ange
✔ namn
✔ telefonnummer och
✔ leveransadress
Samköp så blir det billigare!
Betalning gör ni vid beställningen till:
SEB Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740
Kontohavare: Lita Internacional S.L.
Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras vinet
i kartonger inom fem (5) arbetsdagar. Transporten
bör inte ta mer än max 2 dagar söder om Sundsvall.

Smaklig middag!
SSF riks

Beställ på: ssf-riks.se/butiken

Redaktören har ordet
Kaj Ekroos

I skrivande stund jag just fått
in de senaste siffrorna från
Lyckseleutställningen och kan
konstatera
att detta är
den största
utställningen
på mycket,
mycket
länge.

I samband med Riksårsmötet hade jag den stora
glädjen att på banketten hamna intill Hannu
Hämäläinen, som är ordförande för nobsarna
hos SPJ och fick möjlighet att ta del av vad han
hade att säga. Den självklara frågan att ställa vid
ett sådant tillfälle är ju givetvis den om hur man
förklarar den explosionsartade positiva utvecklingen som nobsarna har upplevt på bred front
i Finland (och som man ser tecken på även här
– inte minst nu i Lycksele): registreringar och
utställnings- samt jaktprovsresultat på senare år.
Hannu menade att nobsägarna i Finland kanske
egentligen inte riktigt är traditionella jakthundNär dessa rader
sägare utan en ny grupp av hundägare som till stor
blir lästa är den
del ansluter sig eftersom de identifierar sig med
avslutad, men
kollektivet, där stor tonvikt läggs på att erbjuda en
ändå: utställninsocial del med många möjligheter att umgås i olika
gen har lyckats
former och ha kul – med hundarna som det gefå in 90 anmälda
mensamma intresset och i fokus. Hannu är också
ktör nobsar och med finnspetsarna blir drivande i det som kallas för ”Sommardagarna”,
det totalt 139 hundar. Per Sjögren
som är ett arrangemang som vi tidigare kunnat
och Tomas Jonsson är
läsa om i Ståndskall, i en
parhästarna som anordnar
artikel av Mattias Åkerstedt.
utställningen i samband med
Sommardagarna är helt kort
…man
lyckas
samla
folk
Utemässan och de har jobbat
en slags nobsarnas ”Power
hårt med att få till sponsring
och hundar och bygga upp Big Meet” (Nordens största
(vilka priser!) och har sett
en känsla av att man gör bilträff) och alla är där för
till att dra nytta av sociala
att ha kul, umgås och kolla
något tillsammans…
medier i form av ett intensivt
in varandras hundar. Bland
flaggande för evenemanget.
annat arrangerar man en
Och de har verkligen lyckats!
tävling som heter ”snabbaste
nobsen”, ett slags sprintlopp där både hundförare
Det här är en framgång att glädjas åt av
och hund deltar i actionfyllda race.
många anledningar: för det första är det väldigt intressant att få med många hundar för
Att höra Hannu berätta om sin verksamhet kändes
bedömning ur avelssynpunkt. Rent ekonoförlösande. Jag har länge, som många andra, gått
miskt betyder också en lyckad utställning ett
och funderat över det finska undret. Det känns
rejält kassatillskott för arrangörerna som kan
kul och uppfriskande att finländarna som har
plöja ned medel i verksamheten till alla medvarit med om så många motgångar i form av krig,
lemmars nytta och glädje: jaktprov, kurser,
arbetslöshet och elände faktiskt inte bygger sin
rena trivselevenemang etc. Men framför allt är
verksamhet på gnäll över taskig fågeltillgång, dåligt
den stora vinsten ändå att man lyckas samla
intresse på gräsrotsnivå och allt annat allmänt
folk och hundar och bygga upp en känsla av
elände man nu kan hitta på att ondgöra sig över,
att man gör något tillsammans och man upputan de ser till att ha kul tillsammans!
lever samhörighet. Man träffas, kollar in hundar, kanske dricker en öl, grillar och knyter
nya kontakter och stärker vänskapsband.

NY

reda
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är involverad i avelsrådgivning i Finland och sedan
har jag involverat svenska avelsrådet som godkänt
parningen. För den som verkligen är beredd att
göra nåt för att gynna sin ras på sikt finns alla
möjligheter att vara med på samma tåg. Ta kontakt
med avelsrådet redan nu om du vill göra samma
sak. Är man ute i god tid och planerar och ordnar
allt behöver det inte bli så fasligt dyrt heller.

Hur man än vrider och vänder på saken, bygger
ett lyckat föreningsliv på att folk känner lojalitet
mot den förening de är anslutna till och om vi
inom SSF ska stå starka inför framtiden är
Lyckseleutställningen ett utmärkt exempel på hur
man kan arbeta för att få in engagerade människor i olika funktionärsroller. En stor förening
kräver en bredd på kunnande: jakt, hundar, avel,
marknadsföring & reklam, scanning av gamla
ttidningar, juridik, IT, reklam, kaffekokning och
korvförsäljning. Man får inte glömma bort att det
är en tillgång att ha många och olika medlemmar i
en förening, och med vikande siffror för nyregistrering av finska spetsar är det ytterst angeläget
med både fler hundar och medlemmar. Nyckeln
till framgång med arbetet att få fram nya intressanta avelshundar, som jag ser det, är alltså erbjuda
en kronologiskt korrekt ordnad transportkedja
med händelser som för den nyfikna men livrädda
och blyga hundägaren från de första trevande
stegen inom SSF till att slutligen – (alla kanske
inte ens drömmer om det?) kanske förenas med
Skallkungsutmärkelsen i en varm, blöt kyss.

Nu väntar förhoppningsvis en skön sommar med
en bra blandning av diverse mindre fastighetsunderhållsprojekt, valpar och umgänge med familjen.
Vi hörs mot hösten!
Kaj Ekroos

/bilder till:

Maila in manus

gmail.com
mn!
standskallm.kedaj@
innehållets na

I sommar blir det hundvalpar för oss där hemma,
hoppas jag. Jag har nyligen varit till Finland och
parat min tik och än så länge ser det ut att gå bra.
På det stora hela tror jag faktiskt på det här med
nytt blod och mitt bidrag (om än blygsamt) får bli
att para i Finland. Jag fick hjälp av en god vän som

Märk filerna

Medlemsavgift 2017

Medlem

01

Övre Norrbotten

400 kr

02

Se NN

Familjemedlem (FM)
51

50 kr

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
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Skallkungen – hellre utveckla än
avveckla
När man nämner ordet Skallkungen
börjar de flesta spetsa öronen ordentligt. Även de som inte vet ett
skvatt om jakt med skällande fågelhundar. Tävlingen är så pass rotad
i folks medvetande att bara ordet
kan framkalla ståpäls på armarna.
Tävlingen är SSF:s största och finaste
reklampelare och det evenemang
som drar mest uppmärksamhet till
sig från presumtiva jägare.
Skallkungen har en enorm utvecklingspotential,
man kan göra tävlingen mer omfattande och på det
viset marknadsföra raserna bättre. Sponsorer dras
med lätthet till evenemanget och frågan är bara hur
stor genomslagskraft vi vill skapa.
Skallkungstävlingen har genom åren vandrat mellan lokalklubbarna. Det har för många mindre
klubbar varit svårt att hitta domare och provmarker, vilket gör att de inte längre orkar med
arrangemanget. Andra lokalklubbar med bättre
förutsättningar har tagit vid och ökat kvalitén
på tävlingen. Från olika håll har arrangemanget
motarbetats genom att montera ner tävlingen från
tidigare femton hundar till idag tio. Inledningsvis
tog man bort tre vakansplatser från startfältet och
nyss den regerande mästaren (vill vi inte ha de bästa
hundarna på plats?). När man tog bort vakansplatserna försvann i ett nafs tre riktigt starka jakthundar från tävlingen.

Göran med valpar ur Sörlidbäckens "M-kull".

Lyckseleutställningen är ett lysande exempel på
hur man kringgår Jantelagen. Per Sjögren, Thomas
Jonsson m.fl. har verkligen visat att det går att driva
på ett arrangemang om man bara har fokus på rätt
ställe. 139 hundar skrapade man ihop genom att
marknadsföra utställningen och skapa en bra miljö
för sponsorer att synas.
”Att det inte finns provmarker, svårt att
ordna domare.”
Inom Västerbottens lappmark anordnar vi andra
prov med upp till femton deltagare på ett mindre
geografiskt område med bara en lokalklubbs manskap. Skallkungen har bara en start per dag vilket
gör att radien runt förläggningen till provytorna
kan vara 10–15 mil. De lokalklubbar som inte kan
inrymma tävlingen bör naturligtvis avstå. Jag tror
inte vi kan köra hockey-VM hemma i Storumans
ishall heller, det är lite samma sak...

Skälen som angetts är:
1. Att det inte finns provmarker.
2. Det är svårt att ordna domare.
3. Skallkungen främjar inte aveln.
4. Det är kostsamt för lokalklubbarna att
skicka deltagare.
Det handlar bara om viljan att genomföra
Skallkungen. Jag tycker att vi ska lägga ut arrangemanget till grupper som vill arrangera tävlingen
och som kan erbjuda den högsta kvalitén.

”Skallkungen främjar inte aveln.”
Tävlingen främjar aveln på så sätt att fler får upp
ögonen för våra skällande fågelhundar. Vi behöver
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Skallkungsorganisationen har gjort betydande
inskränkningar i tävlingens utformning. Ska detta
fortsätta stegvis eller ska vi kanske besluta om att
lägga ned den här och nu?

kanske inte fler jaktprovstarter men däremot fler
individer i provverksamheten. Skallkungen främjar
återväxten genom att vara vårt största skyltfönster.
Det finns inget samband med matadoravel eller
dylikt i modern tid som kan kopplas till tävlingen. Även det har nämnts som en av orsakerna
till nedtrappningen. Uppfödarna är de i särklass
viktigaste individerna när det gäller att motivera
valpköpare att starta på jaktprov. Att göra ett bättre
kval till Skallkungen motiverar även uppfödarna
att peppa valpköpare till start. Det har bland annat
visat sig vara ett vinnande koncept inom Brittiska
stående fågelhundar. De har ungefär samma
medlemstal som SSF men har cirka 2 000 jaktprovsstarter per år. (fa-avance.se). Ska vi göra som
Fågelhundarnas Arbetsutskott och eventuellt nå
samma resultat som dem gällande jaktprovsstarter?
Eller ska vi göra samma sak om och om igen fast i
mindre omfattning och förvänta oss ett nytt resultat? Jag har nämnt det tidigare – det är Einsteins
definition på vansinne…

Just nu är tongångarna dessa:
”Det finns ingen urskog kvar att gå prov i”, ”det
finns inte marker”, ”tjäderstammen går utför...”,
Men man kan också tänka: ”Skogar från 40 år är
utmärkta för denna typ av jakt och nu när stora
ytor som avverkades för 40–60 år sedan är jaktbara,
så det finns enorma möjligheter att promota denna
jaktform och stora ytor att gå jaktprov på.”
Forskningen säger att tjäderstammen ökat de senaste 30 åren (dvs under den period som det finns
registrerade data för). Var vi hamnar med denna
klubben handlar i slutändan om vilken inställning
vi har. Att säga att det inte finns marker att jaga
på och att det är dåligt med fågel, är inte de bästa
argumenten för att få nya jägare till jaktformen.
Det är bara en fråga om inställning. Vill vi skapa
ett av de största jaktproven i Sverige så är det
möjligt bara vi vill och tror på det. Det går att
ordna provrutor för 30 hundar i och omkring
Storuman. Det samma gäller flera lokalklubbar ute
i Sverige som kan samsas om ett bra arrangemang.
Att köra så många hundar på ett och samma prov
är naturligtvis inget önskescenario, men jag tog
upp det som ett exempel på hur mycket provmark
man teoretiskt kan skrapa ihop.

Vill vi få igång avelsverksamheten på allvar är det
väl en god idé att testa något nytt?
De som hävdar att man ska montera ner
Skallkungen endast p.g.a. det är en tävlingverksamhet och inte främjar aveln, bör skyndsamt göra
det samma med Nordiska Mästerskapen. Ska man
som bakåtsträvare vara konsekvent bör man ta bort
båda tävlingarna i samma svep...
”Det är kostsamt för lokalklubbarna att
skicka deltagare.”

Med nyvunnen erfarenhet från norrbottenspetsarnas arrangemang som lockar hela familjer så kan
man nog med säkerhet säga att någon från deras
sida inte vill ta bort SSF:s största dragplåster. De
hade förmodligen lyckats få med hela släkten med
barn och allt till Skallkungen och arrangerat hundrelaterade lekar på ledig tid som även aktiverade
barnen.

Vem har sagt att lokalklubbarna ska sponsra deltagare i Skallkungen? Ta bort den regeln direkt om
den hämmar tävlingen. Lämna genast en motion
till nästa årsmöte där deltagarna får betala sin egen
start. Även på NM vill jag ta bort sponsringen av
deltagarna. Det är en tävlingsverksamhet, använd
medlemspengarna till ”avelsarbete” i stället.

Min fru läste ett citat för mig: ”Jag tog med mina
barn på teater, nu sysslar hela syskonskaran med
teater. Grannens barn har aldrig varit på teater,
ingen av dem sysslar med teater…”

Målsättning med vårt Svenska
Mästerskap?
Vill vi göra Skallkungen till ett ännu större skyltfönster och genom det främja medlemsutvecklingen? Det är en strategisk fråga som Riksstyrelsen
bör ha ett svar på. Är svaret är ja, så är ju nästa
fråga hur vi löser den. Finns viljan så finns möjligheten…

Göran Hellström
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Rapport från NSFN:s årsmöte och
Specialutställningen 2017
Den 4 mars höll Norsk Spesialklubb
for Finsk Spets och Norbottenspets
(NSFN) sitt årsmöte med tillhörande
utställning vid Osensjoens Adventure, Norge.

Sedan rullade det på som utställningar brukar med
den ena klassen efter den andra. Det var totalt
33 hundar anmälda, vilket ansågs vara bra med
norska mått mätt. Min luspudel Jäger skötte sig
ganska väl. Med ganska väl menar jag att det inte
blev några överdrivet vilda slagsmål med andra
hanar. Han kom undan med Excellent samt 1 KK
i jaktklassen.

I år hade jag äran att få representera SSF vid detta
evenemang. Jag tvingade min äldsta dotter Ebba att
följa med så jag fick lite resesällskap på vägen. Även
hundrackaren Jäger reste med eftersom jag hade
passat att anmäla honom till utställningen då jag
ändå skulle vara på plats.

Bland finnspetsarna utsågs NO38235/15
Tiurbackens Sisko, ägare Kent Stökket, till BIR och
NO38945/16 Tiurbackens Tero, ägare Kenneth
Eik Holte, till BIM.
Av nobsarna blev NO43215/15 Grasbekkåsens
Nora, ägare Rune Myrhaug, utsedd till BIR och
NO43213/15 Grasbekkåsens Banditt, ägare Björn
Even Holtet, till BIM.

Dagen började med utställning kl 10:00 och
då med valpklasserna först. Utställningsdomare
var Arne Foss. Bästa valp blev finnspetstiken
NO46938/16 Tålihaugens Lakka, ägare Odd Arve
Kilen. En väldigt fin tik. Till bästa nobsvalp utsågs
NO51103/16 Bork, ägare Ola Engen. Även det en
riktigt fin hund.

I slutänden stod Tiurbackens Sisko som Best in
Show och Grasbekkåsens Nora som BIS2.

Tiurbackens Sisko, ägare Kent Stökket,
till BIR och NO38945/16 Tiurbackens Tero,
ägare Kenneth Eik Holte, till BIM.
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Efter utställning och en stunds vila hölls årsmötet
vilket var en väldigt lättsam och trevlig tillställning. Jag fick tillfälle att tacka för inbjudan och
belyste vikten av vårt samarbete mellan klubbarna
i Sverige, Norge och Finland. Något som årsmötet
höll med om. Tyvärr blev Finlands representant
Thommy Svevar försenad på Arlanda och missade
mötet. En försening han helt och hållet skyllde
på inkompetenta svenskar. Med en glimt i ögat
naturligtvis. Han hann dock komma fram i tid till
middagen.

Sammanfattningsvis var hela helgen väldigt trevlig
och jag träffade på både gamla bekanta och nya.
Just närvaro på varandras årsmöten tror jag är en
viktig del i att hålla vårt nordiska samarbete över
gränserna levande. När det sker under dessa trevliga
former så är det ingen uppoffring, utan tvärtom
snarare ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter
och knyta kontakter. Får ni chansen att närvara
någon gång så tveka inte; ni kommer bara ångra er
efteråt.
Anders Lundberg, SSF Riks

Under kvällens middag hölls flera glada tal och
prisutdelningar. Det bjöds på god mat och dryck
och det var mycket prat om hundar och jakt.
Tydligt är att ämnet varg är lika hett i Norge som
här hos oss. SSF skänkte priser i form av vårt
vin SSF Urogallo, till BIS och BIS2 på dagens
utställning, samt en tjusig kåsa med tjädermotiv på
handtaget. Kåsan delades ut till Årets Spets 2016 i
Norge, vilken var NO35804/12 BG Wilma, ägare
Terje Holden. Wilma var även vinnare av SSF:s
Riksutställning i Mora 2014.

Tiurbackens Sisko Best in Show och
Grasbekkåsens Nora som BIS2

Grasbekkåsens Nora, ägare Rune Myrhaug,
utsedd till BIR och Grasbekkåsens
Banditt, ägare Björn Even Holtet, till BIM

Wilma var även vinnare av SSF:s
Riksutställning i Mora 2014
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Finska vinterdagarna 2017
Finska spetshundsklubbens, SPJ, årsmöte och riksutställning som kallas
”Talvipäivet” eller på svenska ”Vinterdagarna”, hölls i år 18–19 mars i
Ähtäri som ligger i mellersta Finland,
ungefär 20 mil från Vasa.

gäster och åhörare var antalet säkert över 250
personer. SPJ-SPK förvaltar tre raser, förutom finsk
spets och norrbottensspets även karelsk björnhund.
Det började med hälsningstal och överlämnande av
gåvor av bl.a. Ähtäri kommun, Kennelförbundet,
Södra Österbottens kenneldistrikt, andra rasers
ordföranden, laikor, stövare, drever, älghundar m.fl.
Vid SSF:s tal överlämnades en tavla med tjädermotiv av Göran Boström och två flaskor SSF-vin till
utställningens prisbord.

Vi som representerade SSF var Anders Morin från
riksstyrelsen och Roland Lundgren från avelsrådet
för finsk spets. Vi mötte upp på fredag kväll i Vasa
hos den sverigebekante Thommy Svevar som är
ordförande i den finska avelsrådskommittén. Efter
att ha vilat ut hos Thommy och hans fru Marita i
deras nybyggda och vid havet vackert belägna hus
åkte vi vidare på lördag morgon. Vi hann även med
ett besök på Röjbacken i Malax där K-G Ekroos
växte upp och startade sin legendariska kennel
Röjbackens som kom att bli Sveriges genom tiderna största uppfödning av finsk spets.

De sedvanliga årsmöteshandlingarna avhandlades
utan större problem, ordförande Pentti Isoviita
omvaldes och nya i styrelsen blev Juha Petteri
Lehtonen, Jarno Heikkinen och Anni Asikainen
som i tur och ordning representerar regionerna
ÖST, ITÄ och LÄNSI.
De stora frågorna handlade om förändringar i
provreglerna som kommer att gälla från och med
hösten 2018. Styrelsens förslag om att tillåta pejl på
jaktprov vann med siffrorna 665 för och 103 emot.
Öppenklass tas bort och proven kallas fasta och
rörliga. För championat krävs förstapris på två rörliga och två fasta prov av minst två olika provledare
och domare och från minst två olika provsäsonger.
Andra förändringar är att 5 poäng från ”Extra
förtjänstpoäng” och från ”finnande i träd” flyttas
till ”skallarbete” och ”kvarhållande”. Dessutom
förändras poängsättningen så att i princip två fulla
fågelarbeten ska kunna räcka till ett första pris mot
för nu tre fågelarbeten. Anledningen till detta är
att man ser minskade fågelstammar och svårigheter
med att hitta provytor som håller tillräckligt med
fågel. Lägg därtill att provtiden i Finland är fyra
timmar så ser vi att kraven på ett förstapris sänks
nu ytterligare och avviker än mer från de svenska
och norska reglerna.

Mötet i Ähtäri var ett speciellt jubileumsmöte dels
för att Finland firar 100 år som självständigt land
2017 och dels för att den finska spetsen fyller 100
år som ras.
Mötet var välbesökt, 236 röstberättigade deltagare
med 716 fullmakter, totalt 952 röster, med andra

Efter mötet fanns det tid för umgänge och hundsnack innan det var dags för en trevlig middag på
Hotell Messikämmen.
Till utställningen kom det 66 finska spetsar, 37
nobsar och 69 karelare som bedömdes av olika
domare i tre ringar. Finnspetsarna bedömdes av
Pekka Teini och nobsarna av Juha Putkonen.
Kvalitén på nobsar och finnar får anses vara god.

Experter - åskådare i funderingar f.v. Elisabet och John LAEstander, Skarjaks Kennel,
Thommy Svevar, Roland Lundgren och Göran
Granlund, Börknäs Kennel
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Anders Morin håller anförande vid Vinterdagarna (foto: SPJ/FSK)

BIR finska spetsar var tiken Kekkeruusin Vellamo,
ägare, Perttu Ala-Iso och BIM Loukkaharjun
Nikkarin Seppo, ägare Olli Iso-Herttua. BIR
nobsar var hanen Golden Heroes Iceman, ägare,
Antti & Satu Mäntynen och BIM Punapippurin
Teerenpeli, ägare Soile & Jarmo Torvinen. I
kampen om BIS fick Iceman se sig slagen av
Vellamo. Två riktigt fina representanter för sina
raser. Grattis! Uppfödarpriserna gick till FS,
Loukkaharjun Kennel och NS, Punapippurin
Kennel.

Registreringssiffrorna under 2016 var 726 finska
spetsar respektive 382 nobsar att jämföra mot
Sveriges 147 respektive 108.
Tack till SPJ-SPK för ett trevligt arrangemang och
tack Till Thommy och Marita Svevar för gästfriheten och all service.
Anders Morin

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!
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: ssf-riks.se
RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Jan Andersson, Museivägen 36, lgh 1101, 827 30 Ljusdal. Tel: 070-597 35 50, e-post: jaan@live.se
Vice ordförande
Egon Rongdén,Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge. Tel:070-513 14 33, e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Tel: 070-574 49 20, e-post: tommy78550@gmail.com
Vice sekreterare
Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln. Tel: 070-226 36 59, e-post jotoy56@gmail.com
Ledamot
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 835 97 Offerdal. Tel: 0640-321 57 / 070-657 67 38, epost: lennartjonsson1956@gmail.com
Ledamot
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17, e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix. Tel: 0923-13390, 070-5759390, e-post: amorin@live.se
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck,
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas.
Avelsrådskommitté
Finsk spets: Jonas Karlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall 076-8414431, jonascarlsson_@hotmail.com – Norrbottenspets: Mikael Åsman,
Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Sammankallande: Roland Lundgren Hällfors 48, 911 91 Vännäs 070-625 35 64, roland.lundgren37@gmail.com
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Sammankallande: Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Pris- och marknadskommitté
Sammankallande: Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17, e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Henric Lindh, Dalporten 14, 781 95 Borlänge. Tel: 070-665 15 41, e-post: henric.lindh@gmail.com
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors. Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Kaj Ekroos, Storsvängen 34, Hägersten. Tel: 070-655 67 99, e-post: standskall.kaj@gmail.com
Bo Setterberg, Beckasinvägen 11, 670 40 Åmotfors. Tel: 070-631 89 64, e-post: bosse@setcom.se
Medlemskommitté
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post:lennartjonsson1956@gmail.com
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Museivägen 36, lgh 1101, 827 30 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
John Laestander, Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog, mobil. 070-649 17 16, e-post: john.laestander@skelleftealven.se
Resultatansvarig utställningar
Berit Johansson. Blåviksvägen 32. 919 31 Åsele. Tel: 070-366 44 79, e-post: tjaderfightens@hotmail.com
Exteriöransvarig
Christina Hedlund Härdargatan 7 941 48 Piteå 070-3037385 christina.hedlund@edu.nll.se
Redaktör för Ståndskall
Kaj Ekroos, Storsvängen 34, 129 41 Hägersten, Tel 070-655 67 99, E-post: standskall.kaj@gmail.com
Webbansvarig Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17, e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Valberedning sammankallande
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf: Roland Saitzkoff, Box 43, 962 03 Mattisudden, tel: 070-2944507, e-post: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekr: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden, tel: 070-3464396, e-post: asa.fjellborg@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520 mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Daniel Myrestam Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-247 26 87, kassor@ssfnn.se
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå, tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 070-379 57 80 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 070-6680522 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele, 070-6223177. E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Terese Sandström, Fanbyviken 129, 89691 Husum, 070-1112000, E-post: teresesandstrom@hotmail.com
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 89192 Örnsköldsvik, 070-2985958, E-post: mikael.olsson@strangbetong.se
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@ gmail.com
Kassör: Mats Svensson, Kattbergsgatan 10A, 856 31 Sundsvall. Tel 070-175 877, e-post: mats@smob.se
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Museigatan 36, lgh 1101, 827 30 Ljusdal, tel: 070-597 35 50, e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Kjell Welam Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel. 070-261 95 67 e-post kjell.welam@appelbo.net
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20e-post: tommy78550@gmail.com
Sydsverige Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lottalindqvist@telia.com

51

Posttidning

I händelse av obeställbarhet returneras försändelsen till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Göran Blom, Tea med tjädertupp

Kim Backlund, Trollfågelns mini

storuman Tryckeri & Reklam AB

b

Anita Hästdahl, Barbarens Minun Tähti
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