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Ledare
Ledare nr 3 2017

Hej på er spetshundsvänner!
Som nyvald suppleant i styrelsen på
riksårsmötet i Hammarstrand har turen kommit till mig att författa denna
ledare. Här kommer en kort presentation av mig själv och några av mina
tankar kring vår klubb.
Jag heter Mattias Kähäri, är 41 år och bor och
verkar i Grängesberg i södra Dalarna. Jag är gift
med Lotta och har två barn, Edvin 17 år och Ella
15 år, samt finnspetsen Maksi. Jag blev medlem
i SSF Syd 2005 när jag köpte min första spets,
Tapperdalen Moona. Jag känner mig fortfarande
som en nybörjare och försöker tillgodogöra mig
den kunskap och erfarenhet som finns i klubben
både lokalt och på riksnivå.

16 år tog jag även jägarexamen och följde med min
morfar ut i skogen på jakt. Detta blev en start på
ett sidointresse som sedan dess bara har växt och
numera tar upp stor del av min fritid.
Jakthundsvalet

För närvarande är jag sekreterare i SSF Syd och
jaktprovsdomare sedan några år tillbaka och sitter
med i SSF Syds utställnings- och jaktprovskommitté.

Jag stod i valet och kvalet om jag skulle skaffa mig
en jämthund eller en mer allround hund som laika,
eftersom jag jagade övervägande älg under en period. Att det skulle vara någon form av spetshund
var aldrig något tvivel. Under min planeringstid
för inköp av hund flyttade Lotta och jag ihop i
hus. Tomten var tillräckligt stor och läget passade
utmärkt för bygga en hundgård på. Men det blev
ingen hundgård eller hundvalp i huset då. Lotta
och jag fick två barn istället och det blev fokus på
familjen och huset. Givetvis fanns längtan efter en
egen jakthund kvar men det började svänga över
mot finn- eller norrbottenspets. Enkelheten och
friheten var det som lockade med jaktformen och
hundarna. Att kunna ta en lite runda och sedan
åka hem. Detta var något som inte älgjakten och
älghundarna passade lika bra till.

Jag arbetar på ABB i Ludvika, där jag har utför
kontorsarbete och jobbar dagtid med allt vilket gör
det svårt att komma loss den ljusa delen på dagen.
Turligt nog har jag bra jaktmarker 20 minuters
resväg från hemmet, så försäsongens kvällsjakter
fungerar bra. Helgernas dagsturer tillbringas oftast
på Hellefors Jaktskytteklubbs marker om totalt
110 000 ha. Varje ruta räcker gott och väl för en
dags jakt och det är bitvis otroligt fina marker.
Vad var det då som fick mig att börja med denna
form av jakt och verksamhet? Svaret kom ganska
snabbt: Grunden är samhörigheten med skogen,
liksom att känna sig ”hemma” där på något vis,
även om min sysselsättning i den har förändrats
med åren.

Valpköp
Beslutet var taget, en finskspets skulle jag ha! Och
sedan till det som kanske många varit med om
som förstagångsköpare: ”Jag hör av mig.”, ”Har du
haft spets förut?”, ”Var bodde du, sade du?” och
”Så långt söderut säljer jag inga valpar!”. Det var
så jag bemöttes i telefonluren när jag kontaktade
olika personer. Men så en dag kom min far Aarne

Så föddes mitt jaktintresse
Hela min uppväxt och fram till 25-årsåldern handlade mycket om orientering. Det var en angelägenhet för hela familjen under min uppväxt. Efter
den tävlingsaktiva tiden blev det styrelsearbete och
andra uppdrag åt orienteringsklubben. När jag var
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hem och berättade att en bekant i byn hade tipsat
om att det skulle finnas valpar i Askersund hos en
uppfödare. Jag ringde direkt på det telefonnummer
jag fått och efter ett ganska långt samtal och till
min stora förvåning fick jag beskedet att jag skulle
få välja som nr 2 på den blivade kullen. Vilken
vändning efter alla försök! Tack till Heikki och
Marie Ruuska för att jag fick köpa min första spets!

Dessutom tycker jag att det är viktigt är det att säljs
valpar även till förstagångsköpare. Om vi bara säljer
till etablerade jägare inom klubben kommer vi inte
att växa. Vi får inget nytillskott av engagerade medlemmar. Det är klart att det kan kännas tryggt att
känna igen valpköparen och veta att den personen
kommer att göra det som krävs för att ta fram en
meriterad hund med ditt kennelnamn. Visst – det
är självklart viktigt att bibehålla intresset hos oss
redan befintliga trädskällarjägare – men att få ut
valpar till nya hundägare är att rusta för framtiden.
Det är viktigt med bredd och att alla får känna sig
delaktiga i föreningslivet. Alla kan inte tävla om
de finaste utmärkelserna, men alla behövs om en
förening ska må bra.

Dags för att hämta min första egna spets. Valet av
valp gick fort. Det blev en tik, Tapperdalen Moona.
Den tiken gav mig mycket glädje och många fina
minnen. Jaktprov var något som kom in lite senare
i min värld. Jag bara jagde så mycket jag hann med,
frågade och lyssnade på de personer jag träffade
som hade erfarenhet av trädskällarjakt och försökte
göra vad jag trodde var rätt. Inte förrän det var
dags för att para min tik som då var sex år kom jag
mig för att anmäla tiken till ett rörligt jaktprov.

Slutord
Nu är det dags att avrunda denna text. I skrivande
stund pågår sommarträningen för fullt. Jaktresan i
augusti planeras, det tittas på kartor, satellitbilder
och planer smids om vilket område som ska provas.
Jaktkompisen och resesällskapet Juhani har detta
år en unghund med sig, som förhoppningsvis ska
ta sina första steg mot en blivande tjädertämjare.
Drömmen finns för oss om bullrande uppflog och
rungande ståndskall, kanske en fågel i säcken om
det vill sig väl. Jag har hört att fågelkullarna gått till
bra i år, så det ska bli riktigt skoj!

”Den här hunden ska du nog starta på fler prov”,
tyckte domaren Göran Eriksson efter första provet,
och så blev det. Hon blev SEJCH och har för evigt
en plats i minnet hos mig.
Det är lätt att vara efterklok, men det jag borde ha
kört igång tidigare med jaktprov. Numera har jag
en avkomma efter Moona som heter Maksi som
trogen följeslagare i skogen. Skillnaden med Maksi
mot Moona var att jag började med jaktprov och
utställningar i lite tidigare ålder. Detta med goda
resultat då även han lyckats erövra championtitlar.

Trevlig höst på er!
/ Mattias Kähäri

Jaktprov och utställning
Fler individer till start är något vi inom SSF efterlyser. Det är en erfarenhetsboost utan dess like att
prata hundar och jakt med likasinnade under och
efter genomfört prov. Jag lärde mig mer under
mina första jaktprov än vad jag kunde tänka mig.
Dessutom är en start på jaktprov eller ett deltagande på utställning en form av dörröppnare in i
klubbens gemenskap. Tveka inte, utan anmäl er till
något av höstens prov och gå på utställningar med
era hundar.
På ett jaktprov får du som nybörjare möjligheten
att iaktta hur rutinerade domare gör när de tar sig
in på ett ståndskall. För mig var det lärorikt. Sedan
att som hundägare få njuta av ståndskall under ett
jaktprov, det var och är fantastiskt roligt. Domaren
vill att du och din hund ska lyckas, och är en av
våra styrkor inom klubben.
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N EDR E NO RRBO T T E N

Hundutställning i Luleå

Hundutställning i
Vemdalen

SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning
för finsk spets och norrbottenspets i Luleå.

Lördag den 4 november, Lövåsgården
i Vemdalen

Lördagen den 25 november 2017
Plats: Skanska Maskin AB, Kallaxvägen 191

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för finsk spets och norrbottenspets

i Luleå

Domare: Göran Fastén

Domare: Eva Jönsson

ID- och vaccinationskontroll från klockan
09.00

Skriftlig anmälan senast fredagen den
20 oktober till:

Bedömningen börjar klockan 10.00 med
valpklass, båda raser.

Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal.
E-post: lennartjonsson1956@gmail.com,
tel. 070-657 67 38.

Anmälan: Skriftlig senast 11 nov. till:
Christina Hedlund, Härdargatan 7,
941 48 Piteå Tel: 070-303 73 85,
E-mail: christina.hedlund@pitea.se

Valpklass 4–9 mån, champion- samt veteranklass gratis. Övriga klasser 250:-

OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på
utställningsdagen.

Anmälningsblankett finns att ladda ner på
www.ssf-riks.se

Anmälningsavgift sätts in på SSF J/H:s pg: 13
70 11-3 i samband med anmälan.

Anmälningsavgifter:

Valp- och veteranklass: 100 kr
Övriga klasser: 300 kr

Märk inbetalningen med hundens registreringsnummer.

Anmälningsavgiften betalas på plats.
Servering

Anmäl på fullständigt ifylld anmälningsblankett från www.ssf-riks.se

Välkomna till Luleå!

PM med info och nummerlapp skickas ut
veckan före utställningen.
Kontrollera i god tid att era hundar har giltiga
vaccinationer.
Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställningsområdet enl. SKK:s regler.

Servering samt lotteri med fina priser.
Två dagars fågeljakt inkl. boende med
självhushåll på Holmen Skogs marker
lottas ut på startnumret.

Välkomna!

Överstjuktarns Vips, foto Fredrik Palm

Jaktprov förbrödrar
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Det här avspeglade sig också i resultaten där en
hund gick till pris på fredagen, fem på lördagen
(däribland tre förstapris) och tre hundar nådde ett
tredjepris i den friska vinden på söndagen.

Årets första utlysta jaktprov i Nedre
Norrbottens regi genomfördes i skogarna norr om Råneå med Sörbyn
som utgångspunkt.

I och med att Jonny Nilssons tik Norrspelets Kelli
tog ett förstapris på lördagen blev hon jaktchampion – grattis!

Tjugoen starter genomfördes fördelade på: fyra på
fredagen, nio på lördagen och åtta på söndagen.
Tolv hundar skulle starta men en ägare ”satt fast”
på en oljeplattform i Nordnorge och kunde inte
komma.

Vi måste även nämna förläggningen där Sörbyn
Turism erbjöd en förstklassig förläggning med
trevligt boende och god mat.

De tre dagarna bjöd på olika ansikten när det
gällde vädret. Fredagsstarterna gjordes på eftermiddagen i ganska besvärande värme, lördagen
var betydligt svalare och vinden svag men på
söndagen vaknade vi till frisk vind som dämpade
förhoppningarna betydligt.

Till sist vill vi tacka domare och hundförare för
trevliga provdagar och tack även till Roger Ström
som flyttade sitt förmiddagsprov så att vi kunde
lösa en akut situation som uppstod.
Provledarna

Resultat

Fr

Lö

Tjärbäckens Neo / Paul Andersson, Sörbyn

44

78

45

77

Norrspelets Kelli / Jonny Nilsson,, Älvsbyn

77

Tjärbäckens Nalle / Magnus Lidberg, Överstbyn

Sö
59p

Runner Up A-Maya / Mikael Olofsson, Hortlax

60

21

Sorvorttan Perle / Jan Johansson, Överkalix

9

60

Kalliokosken Tepa / Tord Isaksson, Kalix-Nyborg

59

31

Kronskogens Sally / Ulf Wallerström, Luleå

6

Kira / Roger Ström, Hortlax

54

3

Kalliokosken Tirri / Bo Bergdahl, Jokkmokk

8

50

Stenskravlets Hedda / Mats Andersson, Hörnefors

22

44

Guri Mallas Nob Bira / Mats Andersson, Gunnarsbyn

4

Magnus Lidberg med
Tjärbäckens Nalle

Paul Andersson med
Tjärbäckens Neo

7

54

En nöjd Jonny Nilsson med
Norrspelets Kelli efter att
Championatet bärgats

JÄMT LAN D – HÄ R JED A L E N

Från förhöstprovet i Sörbyn

M EDE LPAD

Lögdö vildmark 19-20/8
SSF Medelpad genomförde sitt
första prov i Lögdö vildmark den
19 och 20 augusti. Åtta norrbottenspetsar och åtta finska spetsar
genomförde 24 starter.
Väderförutsättningarna var inte de bästa med
regn och hård vind men trots det hittades en del
fågel. Under lördagen blev det i snitt 2,4 fåglar
per prov och under söndagen 2,7, varav många
utgjordes av kullar.
Bästa hund blev Trollfågelns Aya, ägare Göran
Hofling, som lyckades ta 79 poäng och ett
förstapris och näst bäst lyckades den unga
Norrbottenspetshannen Djurabyggdens Moje,
ägare Lars Vikberg, som nådde 74 poäng och
därmed ett andrapris vid sitt första jaktprov. Ett
andrapris vid första jaktprovet lyckades även
Skarnäbbens Konrad ta hem med de 65 poäng han
nådde.

Jonas Carlsson passar på att följa
aspiranten Björn Karlsson på ett så kallat
domarprov.

Vi gratulerar till fina prestationer!

Resultatlista
Plac

Hund

Ägare

Poäng

Pris

1

Trollfågelns Aya

Göran Hofling

41/79

0/1

2

Djurabygdens Moje

Lars Vikberg

74/32

2/0

3

Kyros Onni

Cecilia Sjölund

41/66

0/2

4

Hägginåsens Nalle

Matti o Lea Torvela

29/66

0/2

5

Skarnäbbens Konrad

Katarina Åsman

65

2

6

Överstjuktans Coffy

Mikael Åsman

60

3

7

St yggbergets Wappo

Björn Karlsson

56

3

8

Taigans Mimmi II

Lars-Erik Dahlin

18/54

0/3

9

Lybergets Tuva

Josefin Gannå

41/54

0/3

10

Jahti Harjun Yksi

K jell Pettersson

49/16

0/0

11

Peijakkan Isku

Mats Person

41

0

12

T yr

Erik Gannå

39

0

13

Barbarens Habanero

Anita Hästdahl

6

0

14

Klingsboda Yapp

Bo Engqvist

3/6

0/0

15

Barbarens Minun Tähti

Anita Hästdahl

3

0

16

Ull

Anders Gannå

2

0
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SSF Medelpad inbjuder till utställning för finsk spets och norrbottenspets
Lördagen den 2 december
Plats: Västra Medelpads brukshundklubb, Registrering kl. 09.00. Utställningen startar
10.00 med valparna först.
Domare: Petra Högberg
I anslutning till utställningen finns möjlighet att gratis kontrollera patella på sin hund och
få det dokumenterat då en certifierad veterinär kommer att finnas på plats.
Anmälan senast den 24 november till:
Anita Hästdahl, Parteboda 221, 841 92 Ånge, gärna med e-post till
anita.hastdahl@gmail.com. Info lämnas av Anita 070-606 63 06 eller
Malin Lindh 070-303 19 00
Avgiften sätts in på klubbens bankgirokonto: 5881-7263
Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr.
Anmälan går smidigt att göra direkt från SSF Riks hemsida
Servering och lotteri!

Välkommen!
SSF Medelpad

Djurabygdens Moje vill hellre ut i skogen

ORRKYCKLING, FOTO: MIRANDA FRINGS

Avelsråd finsk spets

har en gemensam e-post för hela avelskommittén:

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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ME DE LPA D

Hundutställning i Matfors den 2 december

VÄ STE R B OTTEN S LAP P MARK

Lyckseleutställningen 26 maj
SSF Västerbottens Lappmark bjöd
ännu en gång in till Utställning
under "Utemässan I Lappland"
på Gammplatsen i Lycksele. I vanlig ordning så var anmälningarna
väldigt få till en början, men sista
veckorna tog det ordentlig fart!
Katalogen fylldes med hela 139
anmälda hundar, vilket är, även
om den inte är den största utställningen någonsin inom SSF ändå en
fantastisk uppslutning.

Utställningsdagen flöt på bra med många glada
miner och mycket skratt och snack. Ulf Ottosson
gjorde ett bra jobb i nobsringen och tog god tid på
sig att bedöma alla hundar noga och förklarande
mycket väl vad han grundade sin bedömning på.
I ring två hade vi Arild Berget som blixtinkallades
som domare för nobsarnas och finnspetsarnas
valpar och juniorer. Även han gjorde som vanligt
ett utomordentligt jobb i ringen och samtliga ringsekreterare fick skriva så pennorna gick varma.
I ring två hade vi till slut Skarjaks Ylvis äg. Sandra
Laestander och Vackeråsens Trilla äg. Andreas
Persson som möttes för att göra upp om BIR.
Vackeråsens Trilla drog för dagen det längre strået
och skulle få gå i kamp för BIS.

Både SSF OCH Norrbottenspetsen fyller i år
50 år vilket vi jobbade med och var nog ett stort
dragplåster för oss. Kim Backlund heter nobsentusiasten som tyckte att detta skulle uppmärksammas
särskilt, vilket och man till slut också kan säga att
det lyckades rejält. Målet var 50 anmälda nobsar,
50-årsjubiléet till ära. Det hela slutade med 90 anmälda nobsar! Även på finnspetssidan var uppslutningen god med 49 anmälda hundar. Eftersom det
var så många anmälda och en del tog in på Ansia
Camping så passade många också på att träffas
kvällen innan för en gemensam grillning och massa
hundsnack, vilket var väldigt uppskattat.

I ring ett hade vi till slut Mys äg. Roland Saitzkoff
och Jack med äg. Göran Hofling som slogs om BIR
och det blev till slut den 12 år gamla veteranen
Jack som vann.
Dagen avslutades med en härlig show mellan
Vackeråsens Trilla och Jack och efter många varv
i ringen tog Ottosson fram Jack som den slutliga
vinnaren och ett väl förtjänat BIS! Stort grattis!
Vi hade även en hel hög extra priser, men något
som jag personligen hoppas ska slå igenom bra är

Jack med äg. Göran Hofling och Vackeråsens Trilla äg. Andreas PERSSON. foto Tomas Jonsson
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VÄS T E RBO T T EN S L A PP M A R K

att vi delade ut jaktprovsstarter gällande rörligt
prov till dom hundar som tog ett CK i klasserna
junior och öppenklass. Det är ändå jakthundar vi
har och vi hoppas att fler tar sig ut på prov genom
detta!
Till slut vill vi tacka alla som deltog i vår folkfest
som jag gärna vill kalla det och hoppas det verkligen lever fortsätter, för detta är något vi jobbar
väldigt hårt med.
Jag vill även rikta ett STORT tack till alla våra
fantastiska sponsorer, både uppfödare, företag och
privatpersoner som valt att stödja oss. Tack från
oss!
Jack med äg. Göran Hofling och Mys äg.
Roland Saitzkoff. foto TomaS Jonsson

Per Sjögren och Thomas Jonsson
SSF Västerbottens Lappmark

Rapport från länskampen
i Vilhelmina 19–20 augusti 2017
Till start på provet var sex hundar
anmälda. Förläggningen var Skidstadion i Vilhelmina. Lördagen bjöd
på bra jaktväder och bjöd på i snitt
3,86 finnandemöjligheter.

Vi provledare vill tacka alla som hjälpt till med
Länskampen: domare, markansvarig och medarrangören SSF kustlandet.
Provledare Ann-Kristin Persson och Roger Eriksson
SSF Västerbottens Lappmark

Tre hundar gick till tredjepris och dagens bästa
hund blev Tjäderfjäderns H, Wilma med 64 poäng
som ägs av Daniel Wiklund från Vännäs by. På
kvällen hölls en gemensam trevlig middag på Lilla
Hotellet med härlig buffé med prisutdelning.
Under kvällen kom ett tilltagande regn in som
varade under hela natten, men mot söndag morgon
blev det uppehållsväder men blåsigt. Söndagens
resultat blev blygsamma och efter lunch började
det regna stadigt igen. Söndagens bästa hund blev
Ryggärdans Ronja med 58 poäng och ett tredjepris
och antalet finnandemöjligheter blev 2,83.
Segrande klubb i Länskampen blev Kustlandet med
178 p mot Lappmarkens 99 p. Länskampens bästa
hund blev också Tjäderfjäderns H, Wilma med
64p som vann vandringspriset – tavlan med en
nobs och en finnspets samt ett handmålat glas.

En glad Daniel Wiklund med
Tjäderfjäderns H, Wilma
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Risbäcksprovet
19-20 augusti 2017

Nystarten av Risbäcksprovet lockade tio hundar
som kunde beredas starter. Vädret under helgen
var tidvis blåsigt och regn, men det gick ändå
ut anständiga resultat. Provledningen i form av
Göran Hellström och Peter Persson kunde glädja
sig åt riktigt fina provmarker som markansvarige
Lars Vikström plockat fram. Det fanns gott om
extra provområden om det skulle visa sig att
fåglarna saknades. Kanonjobb med markerna,
tack Lars!
Eftersom Risbäck ligger lite vid vägs ände, hade
SSF Lappmarken grävt djupt i domarpoolen för
att ge alla hundar en domare. Tre av klubbens riktiga slitvargar dömde fyra prov var under helgen i
regn och rusk, så skotorkarna gick på högvarv! Tack
Peter Jonsson, Janne Mattsdal och Mats Byström
för era eminenta domarinsatser!

Risbäcksprovets vinnare Sörlidbäckens Jarmo
med ägaren Björn Jonsson från Barsele

Söndag
Söndagsturerna gav tre pristagare. Dagens finnanden var i samma spann som lördagens, cirka två
fåglar per prov. Risbäcksprovets sista dag gav två
rejäla förstapris. Grönbäckarns Missi, ägare Lars
Vermelin slog till med tre jobb och ett förnyat skall
samt ett finnande i träd. Allt detta skedde i en kull.
Riktigt bra av hunden att sortera ut fåglarna och
skälla ihop hela 82 poäng och ett förstapris!

Lördag
Lördagsomgången renderade i fem pristagare med
Grönbäckarns Missi i topp med 69 poäng. Ägaren
Lars Vermelin har fått fram ytterligare en riktigt
bra jakthund. God tvåa blev Brattstans Krita, ägare
Rickard Svärd i Storuman, med 66 poäng och ett
andrapris. Dagens finnandemöjligheter per prov
slutade på just under två fåglar per prov.

Risbäcksprovets vinnare blev Sörlidbäckens Jarmo,
ägare Björn Jonsson från Barsele. Han klämde till
med tre fulla jobb och ett förnyat i oländig terräng
med regn och blåst. Det hela slutade med ett förstapris på 83 poäng. Riktigt bra jobbat!
Provledningen vill tacka alla inblandade för ett riktigt roligt arrangemang! Vi planerar redan för nästa
års upplaga som vi hoppas ska bli ännu bättre.
Provledningen
Göran Hellström/Peter Persson
SSF Västerbottens Lappmark

HEMSIDA

Grönbäckarns Missi och ägaren Lars Vermelin

12

VÄSTERBOTTENS
LAPPMARK
www.ssflappmarken.se

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

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

Skarjaks Eldar Rönning
Foto Jenny Wiklund

Akka som skolfröken, dotter till Aina.
FOTO: FRANK LAMPA WIRÉN

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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SSF Gävleborgs

hundutställning i Bollnäs
den 25 februari

Nytt för i år var att vi hade Dogtech
och Mithril på plats som visade sina
skydds- och vargvästar. Även Wolf
Proof hade ett visningsexemplar
av sin elväst på plats för demonstration.

Bästa finnspets blev Röjbackens Tania – ägare
Simon Nordin från Bollnäs – och i finalen mellan
dessa två hundar gick Odensala Skogens Loke som
segrare ur striden och blev årets trädskällare. Han
vann, förutom äran och lite smått & gott, även en
Dogtech Pro vargväst från Dogtech!
Efter finalen så delade vi ut priser som drogs på
startnumret. Första priset var ett presentkort på
3 000:- från konstnären My Hansson som är
verksam under namnet ”My Kind of Art”. Vann
gjorde Albin Nordgren (Forsa) som var här med sin
valp Yngvar som tidigare vunnit valpklassen.

Dagen bjöd precis som i fjol på vackert väder:
lite blåsigt och minus 6 grader på morgonen som
sedan steg till plusgrader. Vi slog rekord i antalet
hundar från i fjol med hela 39 anmälda hundar,
25 norrbottenspetsar och 14 finska spetsar och 37
hundar kom till start.

Ett stort grattis till er lyckosamma startande!

Dömde gjorde Arvid Göransson och med sig hade
han Svante Frisk som gick sin sista tjänstgöring
som domaraspirant. Det delades ut totalt sju CK:n
under dagen där ett av dessa gick till Skarnäbbens
Taiga med sin ägare Ronney Skoog från Mora,
som på så vis fick sitt sista CK i jaktklass och blev
därmed utställningschampion.

Till sist vill vi tacka domaren, ringsekreterarna,
alla utställningsdeltagare, sponsorer, funktionärer
och alla besökare för att ni kom till och hjälpte
till med att göra utställningen till ett fantastiskt
arrangemang. Nu hoppas vi på att vi ses igen
på RIKSUTSTÄLLNINGEN 2018 som hålls i
Bollnäs. Missa inte den!

Bästa valp blev norrbottenspetsen Yngvar och bästa
norrbottenspets blev Odensala skogens Loke med
sin gemensamme stolta ägare Anders Nordgren/
Albin Nordgren från Forsa.

Simon Nordin
SSF Gävleborg

Jaktklass NorrbottenspetstikAR
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BIS1 Odensala Skogens Loke, ägare Anders Nordgren
och BIS2 Röjbackens Tania, ägare Simon Nordin

Göran Hallman, Dogtech med Häggingåsens
Dexter

Albin Nordgren, Forsa
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Jaktprovet i Los
19–20 augusti

Samlingen ägde rum fredag kväll
på Svartåvallen som Sveaskog så
välvilligt ställt till vårt förfogande.
Fem hundar kom till start på lördag, men tyvärr
så drog ett regnväder in på morgonen, så det
var blöta gubbar och hundar som kom in efter
förmiddagsstarten. Vi väntade in i det längsta
med eftermiddagstarterna men det var fortfarande
väldigt blött i markerna och svårt för hundarna att
hitta fågel. Antalet fm i snitt på lördagen blev 2,2.
Bästa hund första dagen blev Häggingåsens Nemo,
ägare Stig Johansson, med 61 poäng.
På söndagen såg vädret betydligt bättre ut med
svag till måttlig vind och ca tio grader, så det var
ett gäng förväntansfulla ägare som drog till skogs
med sina hundar på morgonen. Snittantalet fm
på söndagens prov blev 2,0. Bästa hund även på
söndag blev Häggingåsens Nemo som drog till
med ett förstapris på 81 poäng. Stort grattis Stig
Johansson!

lvin Nordin med kartan över provets
förstaprisruta – Svartåvallen

Stort tack Sveaskog som ställde upp med boende
samt fina provmarker och fina priser. De tre bästa
hundarna fick årskort på Hamra kortjaktsområde
som utgör 36 000 hektar!
De tre bästa hundarna:

Fågeltillgången får väl anses vara ganska bra med
ett flertal konstaterade kullar på provet. Riktigt
glädjande var att vi har fått tre nya domare i klubben som dömde sina första prov den här helgen,
vilket ni gjorde riktigt bra! Att dessa domare sänker
medelåldern ganska rejält i klubben gör ju inte
saken sämre.

Häggingåsens Nemo 81 poäng, ägare Stig
Johansson
Uppflogets Aikku 64 poäng, ägare Jan Andersson
Furuhedens Sissi 59 poäng, ägare Bertil Modig
Daniel Byqvist. provledare
SSF Gävleborg

Förläggningen Svartåvallen

16

G ÄVLE BOR G

Häggingåsens Nemo bästa hund på jaktprovet i Los: 81 poäng! Ägare Stig Johansson

Fullt jobb klockat...

Röjbackens Tania vilar upp sig inför en
provhelg i Los

TJÄDERTUPPKYCKLING på ståndskall

17

M EL LAN S VE RIG E

Hundutställning i Malung
den 5 augusti

Domaren Olle Häggkvist hade 27
hundar att bedöma denna regniga
lördag: tolv finska spetsar (en valp)
och 15 norrbottenspetsar (två
valpar).
Bis-1 valp blev Troy se25138/2017, ägare Lars
Östlund.
BIR finsk spets: här tävlade Kronskogens Roger mot
Spetsbackens Aiva och båda två fick sina tredje CK.
Roger blev SUCH medan Aiva måste vänta tills et
andrapris på jaktprov är i hamn för att erhålla titeln.
Tiken van och fick tävla vidare.
BIR Norrbottenspets: här tävlade öppenklass-hunden Bruno mot jaktklasstiken Överstjuktans Vips
som fick sitt andra CK i jaktklass. Bruno vann och
tävlade vidare.

BIS-valpen Troy med ägaren Lars Östlund

BIS final: här vann Spetsbackens Aiva. Stort grattis till ägaren Anna Jönsson, Sveg. Noterbart är
att förra årets BIS-1 i Malung var Aivas kullbror
Spetsbackens Kimo som också blev SUCH den
gången.
Grattis till Spetsbackens kennel!

Kjell Welam
SSF Mellansverige

Så här glad blir Anna Jönsson när tiken vinner BIS-finalen och får sitt tredje CK
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Noppikoski
18–19 augusti 2017

Äntligen var vi framme vid årets höjdpunkt när vi
får släppa våra hundar och veta att vi har full sysselsättning i några månader. Att starta på jaktprov är
för många en ”startmotor” inför höstens alla jakter
och det märks på antalet anmälda. Tyvärr kan man
inte erbjuda alla två starter eftersom det inte finns
domare så det räcker.
13 hundar startade i ett väder som man inte väljer
att gå ut i, regn och hällregn under största delen av
proven.
På fredagen startade 12 hundar och totalt blev
det 31 finnandemöjligheter, 24 finnanden och 14
primärskall. Fyra hundar gick till pris.

Skarnäbbens Taiga skäller orre

På lördagen startade sex hundar på förmiddagen
och totalt blev det tio finnandemöjligheter, nio
finnanden och sju primärskall. Tre hundar gick till
pris. På lördag eftermiddag startade ingen hund
p.g.a. hällregn.
Sammanlagd segrare på provet i Noppikoski blev
Skarnäbbens Taiga med 2 x 69 poäng. Stort grattis
Ronney!
Ett stort tack till Orsa besparingsskog som upplåter
mark och boende utan kostnad för SSF.
Provledarna Tommy Lannemar och Lauri Keränen

Tallens Chilla och Johan Nilsson

Fredag
Skarnäbbens Taiga (N)

Roney Skoog

FM

F

PS

Poäng

Pris

7

7

4

69

2

Furuhedens Sirpa (F)

Hans Jemth

3

3

3

61

3

Kvannidalens Lynx (F)

Bror Ragnar Jönsson

4

1

1

59

3

Tallen Chilla (F)

Jonas Nilsson

3

3

2

59

3

Tjärbäckens Qvittra (N)

Nils Edfalk

3

2

1

47

0

Kolgårdens Birka (N)

Olle Viklund

1

1

1

44

0

Kaunisjärven Benja (F)

Johan Svälas

2

2

2

40

0

Hästtjärns Lina (F)

Torbjörn Andersson

5

3

0

23

0

Sumi (F)

Johan Nilsson

1

1

0

17

0

Överstjuktans Vips (N)

Fredrik Palm

2

1

0

17

0

Kolgårdens Messi (N)

Robert Brockne

0

0

0

8

0

Kaunisjärven Ayla (F)

Veine Sundqvist

0

0

0

8

0

FM

F

PS

Poäng

Pris

3

2

2

72

2

Lördag
Kvannidalens Lynx (F)

Bror Ragnar Jönsson

Skarnäbbens Taiga (N)

Roney Skoog

3

3

3

69

2

Sumi (F)

Johan Nilsson

2

2

2

62

3
0

Kolgårdens Messi (N)

Robert Brockne

2

2

0
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Kolgårdens Birka (N)

Olle Viklund

0

0

0

6

0

Kaunisjärven Bella (F)

Börje Sundqvist

0

0

0

5

0
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FUNDERAR DU PÅ ATT STARTA DIN HUND PÅ JAKTPROV?
Det tycker vi inom SSF är en utmärkt idé. Här kommer nedan kan du läsa om Josefin Gannås lyckade
första jaktprovsstart och hennes tankar om det.
Jaktprov är ett bra sätt att lära känna folk inom SSF och du lär dig mycket nytt om hur man bäst jagar
fågel. Dessutom är resultaten värdefulla för klubben eftersom det ger information om hur våra hundar
fungerar och ger indikationer på hur framtida avelsarbete kan bedrivas.

Mitt och Tuvas första jaktprov
Vårt första jaktprov hade min pappa
anmält oss till i augusti 2015. Jag
hade aldrig gått ett jaktprov tidigare
men hade fått berättat för mig hur
det brukade gå till i stora drag och
tänkte att det inte lät svårare än
en vanlig jaktdag eller promenad i
skogen.

att det skulle vara en nackdel. Vi lottade provrutor
och domare och jag och Tuva skulle gå tillsammans
med Jonas Carlsson. När det var dags att förbereda
sig för att åka så frågade de andra domarna om jag
kanske skulle byta om. Detta förstod jag heller
inget av. Jag hade ju perfekta jaktkläder för det
varma vädret. Alla skrattade gott när de förstod att
jag faktiskt inte hade några andra kläder än de jag
kom i och tänkte gå i pappas 7 storlekar för stora
gummistövlar. ”Äh” tänkte jag! De pratade om
mygg i skogen och att det är bra med långa byxor
så man inte river sig mot kvistar och så vidare men
jag tänkte att de överdriver och är lite klena. Det
hade ju funkat bra hittills när vi jagat att ha kortärmat och stövlar. Varför skulle det inte funka nu?

Provet råkade sammanfalla med en festival i
Göteborg samma helg vilket innebar att jag hade
kört hem till Sundsvall natten innan och vaknade
upp inte alltför pigg på söndag förmiddag. Det var
strålande solsken och jag skulle gå provet på eftermiddagen. Perfekt enligt mig eftersom jag då inte
behövde kliva upp tidigt och det kändes definitivt bättre med sol än med regn när dagen skulle
tillbringas i skogen. Direkt när jag vaknade så insåg
jag att jag var lite sen och att jag inte visste vad jag
skulle ta på mig. Jag letade igenom min brors garderob och hittade både kamouflagefärgade shorts
och en grön t-shirt. Perfekta jaktkläder! Dessutom
hade jag pappas gummistövlar i bilen. Outfiten var
fixad och dagen var räddad. Jag och Tuva satte oss i
bilen och på vägen upp till Lögdö Vildmark laddade vi upp med pizzarester ifrån middagen dagen
innan. Perfekt frukost!

Väl ute i skogen så förklarar Jonas hur lång tid
provet tar och att om den ordinarie provtiden på
tre timmar har gått och vi inte haft tre fåglar för
finnande möjlighet så får vi gå förlängning på 1,5
timme. Jag får också välja om vi ska räkna med
järpe eller inte vilket jag väljer bort eftersom att jag
vet att järpar sällan leder till något bra jobb och
om då en järpe flyger förbi och inte leder till några
poäng så har vi sumpat ett finnandemöjlighet.
Efter detta startar Jonas klockan och provet börjar.
Jag tänker att vi bara ska gå en promenad så som vi
brukar göra när vi är i skogen och Jonas ger mig en
karta som jag kan titta på för att se hur terrängen
ser ut. Jag ser att det rakt in ifrån vändplanen där
vi står ligger en myr och börjar gå emot den. Jonas
går några steg bakom och jag följer efter Tuva som
sätter fart in i skogen. Vi går några minuter och
snart ser jag att träden glesnar och kan ana myren
längre fram. Jag håller höger och tänker mig att vi
ska runda den stora myren. Minns att jag försöker
hålla samma tempo som vi har till vardags. Varken
forcera, vilket skulle kunna leda till att vi stöter
fåglar, eller gå för försiktigt och långsamt, vilket
skulle kunna leda till att Tuva undrade vad jag höll

Väl framme gick jag in för att möta de andra
hundförarna och alla domare som pustade ut
efter förmiddagspasset. De var inte nöjda med
vädret och menade att de var för varmt! Jag fattade
ingenting av vad de snackade om. Det är 26 grader
och sol! Vad mer kan man önska sig. Så här i efterhand så förstår jag att de flesta hundar inte orkar
prestera på topp i så varmt väder men där och då
så fattade jag ingenting. Tuva är van vid att jobba i
alla väder och uppskattar värme så jag tänkte inte
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jag slipper skämmas inför pappa
sedan. Gällande honom så har vi
en liten inbördes tävling mellan
oss. Dagen innan när jag pratade
men honom i telefon och han
berättade att han och Thrax hade
haft bästa poängen den dagen så
svarade jag att ”Vad roligt! Men
var inte för kaxig för imorgon
kommer jag och Tuva och visar
var skåpet ska stå!”. Nu när Tuva
hittat en fågel så kunde jag vara
lite nöjd i alla fall. Men det skulle
visa sig att det fanns fler pippisar
i denna skog och Tuva hittade två
till om jag minns rätt innan de tre
timmarna hade gått. Eftersom att
det var större chans att fågeln satt
kvar om bara en person gick fram
så blev jag lämnad kvar när Jonas
gick mot ståndskallen. Under
tiden åt jag blåbär och plockade
svamp. Efter den sista fågeln och
Josefins första jaktprov blev en fullträff
när provtiden var slut var Jonas
lyrisk. Han hade filmat Tuvas sista
arbete med en tjäderhöna och jag
på med. Det tog lång tid innan Tuva hittade något
fick åtminstone återuppleva det i mobilen. ”Det
som hon började skälla på en bra bit bort längs
här var ju inte så svårt” tänkte jag! ”Enklare än en
myrkanten. Jag minns att jag blev superglad men
promenad eftersom att det är fikapaus mest hela
också spänd och hoppades att det var en fågel hon
tiden!”
hade hittat. Jag och Jonas stod och lyssnade innan
han började gå mot skallet. Han var tvungen att
Väl tillbaka i provlägret så skulle alla provresultat
se och konstatera vad det var
sammanställas. Eftersom jag
för fågel för att det skulle ge
aldrig hade gått något prov
”Enklare
än
en
promenad
poäng och under tiden satte
hade jag ingen aning hur
eftersom att det är fikapaus så
jag mig ned i riset och åt lite
man räknade eller vad som
blåbär medan jag väntade.
krävdes för ett visst resultat.
mest hela tiden!”
Efter vad som kändes som en
Jag kände mig bara nöjd över
evighet så blev det tyst och jag
Tuvas prestation och hade haft
reste mig upp. Jonas visslade på mig efter en stund
en trevlig eftermiddag i skogen tillsammans med en
och jag gick mot ljudet. När jag kom fram sade
ny kompis. Jonas hade varit hjälpsam och kommit
han glatt att det visst var en fågel och att Tuva
med förslag på hur man kan tänka för att hitta de
hade skällt i full tid. Han förklarade också att full
bästa områdena och gett bra tips inför framtida
tid betyder 10 minuter och efter det så försöker
jaktturer. Han var också väldigt pedagogisk när han
han som domare att stöta fågeln så försiktigt som
förklarade provregler och varför vissa saker gjordes
möjligt. Genom att till exempel knäcka en gren
på ett visst sätt. När provresultatet presenterades så
eller så. Tuva hade också förföljt bra och Jonas såg
visade det sig att Tuva hade samlat ihop 84 poäng,
glad ut. ”Toppen” tänkte jag och var överlycklig
vilket var helgens bästa resultat. Tuva hade varit
över att det fanns fågel och att Tuva hade lyckats
bäst av alla, och viktigaste av allt, vi hade slagit
hitta en. Undermedvetet så var det mitt mål och
pappa! Vilken härlig seger!
vad jag hade hoppats på. Åtminstone en fågel så
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...forts. nästa sida»

Så här i efterhand när jag har gått lite fler prov så
vet jag att vi hade flyt som fick ett så bra resultat
på vårt första prov. Det är långtifrån vad jag hade
vågat tro eller hoppas på: ett förstapris första
gången. Även om man har en väldigt bra hund som
man skjuter fågel för så ska det till lite tur för att få
ett förstapris. Med detta sagt så tycker jag inte att
man ska lägga så stor press på sig själv och sin hund
när man ska ut och gå ett prov för allra första gången. Det finns ingenting att vara nervös över och
domaren kommer förklara och guida er så ni får en
härlig upplevelse av provet oavsett resultat. Se det
som en trevlig tillställning där du träffar människor
med samma intresse för att utbyta erfarenheter och
ge varandra tips inför kommande jakter. Det är en
möjlighet att utveckla dig själv och din hund samt

Bli medlem
direkt på
vår hemsida!

Meddela oss
om din adress
ändras så att vi
kan nå dig.

hitta nya kompisar. Domaren som ska bedöma din
hund är där för att dokumentera din hunds bästa
sidor och vill att ni ska lyckas, inte för att stjälpa er!
De lärdomar som kan dras av mitt och Tuvas första
prov är att det inte hänger på klädsel, utrustning
eller väder. Det duger med en pizzakant och att du
dyker upp. Ha låga krav och med en ambition om
att ha roligt så kan du inte annat än att lyckas när
du deltar på jaktprov!
För i det långa loppet så handlar inte jaktprov om
att jaga förstapris utan om att dokumentera hundens jaktegenskaper, vilket är viktigt ur ett avelsperspektiv. Oavsett om du vill avla på din hund
eller inte, så är det intressant att veta hur avelsarbetet som ligger bakom din hund har lyckats.
/Josefin Gannå

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

22

Uppfödare – se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap 2017 för valpar levererade efter 1 oktober 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, tel:efonnr:
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

Sörlidbäckens Mhyr
Foto och ägare: Emelie Ekskär

TJädertupp
foto: Emelie Ekskär

23

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

Kulskytte vid jakt med
skällande fågelhund
Här kommer några tankar och erfarenheter om kulskyttet vid jakt med
skällande fågelhund. Det är det
skyttet jag ägnar mig mest åt och
personligen tycker jag kanske inte att
man behöver hagel för att få skjuta
ned en sittande fågel…

det är knappt mätbart antal skottchanser som jag
”tappar” med 22 wmr även då. Det som jag uppskattar med Quaden är, förutom de egenskaper jag
har nämnt, att den är så pass billig och oöm att jag
med gott samvete kan missköta den fullt ut.
Skyttet är sällan speciellt krävande. Egentligen är
det som regel korta avstånd och utan tidspress.
Men ofta kan det vara svårt att få helt öppna lägen
utan ris och sällan har man helt optimal skjutställning. Jag föredrar att skjuta liggande trots att det
som regel är väldigt korta avstånd i tätare skog där
jag jagar mest. Snittavstånden ligger runt 30 meter,
men målet är rätt litet, och i synnerhet då man vill
sätta kulan så att den dödar perfekt och helst utan
att ens röra bröstköttet. Dvs högt och långt fram
om det handlar om sidoskott, men här är det på
sin plats med en liten varning: ofta är det svårt att
avgöra vinkeln där fågeln sitter. Ett till synes rent
sidoskott kan vara betydligt mer vinklat än man
ser. Alla har nog råkat ut för att man sätter skottet
i den berömda ”vitfläcken” på en fågel som sitter i
45 grader, då det blir nästan ett snuddskott och om
inte vingen knäcks kan det bli en skadeskjutning
där fågeln flyger långt.

Jag föredrar en lätt och oöm bössa då man bär den
betydligt mer än man skjuter, min kravspecifikation blir då en lätt, välskjutande bössa med bra
trycke och i en kaliber med liten rekyl. Jag använder själv en Sako Quad 22 wmr laddad med RWS
blyspets toppad med en Swarovski AV 3-9x36.
Trots att jag är en prylmänniska är denna kombo
något jag verkligen trivs med testat det mesta men
använder sedan 15 år denna till 99 %. Man hör
ibland att 22wmr är för klen och kvistkänslig det
är inget jag märkt av. Jag skulle möjligen fundera
på att välja en annan bössa om man jagar i glesa
tallskogar senare på hösten men jag vill påstå att

Nämner ovan att jag gillar 22 wmr och det är nog
mest för den svaga rekylen. Det är en stor fördel för
skyttet med liten rekyl, speciellt om man inte har
möjlighet att välja optimal skjutställning. Visst hör
man ofta dem som påstår sig skjuta lika bra oavsett
rekyl, men som rätt flitig tävlingsskytt tror jag dem
inte. Jag har ett universaltips vid skytte och det är
att fullfölja skottet. Med det menar jag att man
även efter avfyrning ligger kvar helt avslappnad och
följer vad som händer i kikarsiktet. Här kommer
den svaga rekylen in och den gör det möjligt att se
träffen i kikarsiktet, vilket gör att man inte rycker
och lyfter huvudet för att se om man träffat. Det är
nog det vanligaste felet tror jag.
Sedan är det så klart avgörande att välja rätt läge
att skjuta. Det är lätt att bli ivrig att skjuta då man
väl fått syn på fågeln efter att smugit länge. Det är
dumt att stressa då: förutom att man blir hastig i
rörelserna och kanske skrämmer fågeln så ökar även
riken att misslyckas med skottet. Själv tycker jag
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allra bäst om spänningen som infinner när man får
syn på fågeln och börjar planera för skottet så jag
suger gärna på den karamellen lite grann.

Kalendarium
Utlysta prov

Då börjar jag söka en plats där jag finner stöd för
att skjuta liggande och en lucka för kulan mellan
kvistarna. När man väl hittat det har jag som vana
att rikta in bössan mot fågeln och sedan sänka
huvudet och syfta längs pipan så man inte har
något hinder nära mynningen som lätt missas om
man bara kollar i siktet och med helt säkert förstör
skottet. När väl det är gjort är det ”bara” att andas
några djupa andetag och slappna av och krama
skottet och se några dun ryka i kikare och då
fågeln faller kan man självklart kosta på sig ett litet
”JA!” som belöning.

September
8–10 september, Arvidsjaur
9–10 september, Grängesberg
nationellt
30 sept–1 okt Botsmarksprovet
Klubbmästerskap.
30 sept–1 okt Saxnäs/Stalon
30 sept–1 okt Sveg, Skallkungen
Idre 29–30 sep –1 okt (fre-lör-sön)

Det här får räcka för tillfället för att jag inte ska
börja känna en nästan obehaglig längtan efter att få
titta på en stor tupp i siktet som sitter med sänkt
huvud och följer hunden helt ovetande om min
närvaro och att den strax förvandlas till belöning
för hunden och en god middag åt mig.

oktober
3–4 oktober (tis-ons) Backe/Näsåker
7–8 oktober, Porjus-Jokkmokk
nationellt, KM för lokalklubbens hundar
7–8 oktober Lögdö Vildmark,
Sundsvall/Timrå

Lars Lindgren

7–8 oktober Vilhelmina / Dikanäs
Klubbmästerskap och kval till skallkungen
14–15 oktober, Porjus-Jokkmokk
nationellt
21–22 oktober, Porjus-Jokkmokk
nationellt
23–24 oktober, Vemdalen/Börtnan/
Rätan (måndag–tisdag)
28–29 oktober Råneå/Överkalix

november
1–2 november (ons-to) Backe/Näsåker
4–5 november, Kiruna-Vittangi
nationellt
24–27 november Matfors-Gnarp,
Sundsvall/Nordanstig

December
9–10 december, Björsjö, nationellt

2018
24–25 mars 2018, Saxdalen, nationellt
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Närkontakt med björn
jag på att ta fram mobilen och fotade platsen och
sen ringde jag min man och berättade och fortsatte
till bussen. Jag ringde även en väninna och min
syster medan hunden irriterat skällde nästan hela
vägen. Björnmötet kommer nog att vara i mitt
minne lång tid framöver!

Var med om årets värsta och häftigaste händelse
den 30 maj i år på morgonen 06.35. Så här gick
det till. Jag tog min yngre finnspets hane med ner
till bussen, en promenad på tre km grusväg. Har
inga grannar förrän efter 2.5 km. Husse hade lovat
att hämta hunden vid bussen. 400 m från huset
springer en älg upp plötsligt parallellt med vägen
ca 50 meter in i skogen. Jag hinner bara registrera
att det är en älg så kommer nästa djur efter och
finnspetsen satte ju igång att vrål skälla vid första
kontakten med älgen. Och är det en älg till hann
jag tänka medan djur två kastar om och springer
rätt mot mig!
Nej, tusan! En björn! Och ganska stor. Pälsen
gungar i kapp med språngstegen. Jag stelnade till
men skrek ”nej, nej!” upprepade gånger och viftade
med ena handen och björnen kom allt närmare! 15
meter (har stegat upp avståndet dagen efter) ifrån
mig uppfattade den att det inte bara var en bjäbbig
hund utan även en människa så nallen stannar till
och vi glor på varandra en kort stund. Jag skrek
fortfarande ”nej!”! Då vänder björnen och springer
tillbaka in i skogen. ”Han hade ett väldigt runt
huvud” hann jag tänka. När nallen försvunnit kom

Här fick Margareta och Tommi björnkontakt

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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SSF arrangerar
film- och fototävling 2017!
Tävlingsregler

SSF fyller femtio år 2017 och därför
vill vi utlysa en film- och fototävling
under temat ”Skogsfågeljakt med
skällande fågelhund” som löper
från den 25 augusti fram till årsskiftet. Tävlingen omfattar två klasser:
stillbildsfoto och film (5–30 minuter),
och du kan välja att delta med flera
bidrag i en eller båda klasser.

Tävlingen är öppen för medlemmar i SSF och
pris kan överlåtas på annan medlem i SSF men
inte lösas in mot pengar. För att kunna utnyttja
dagkortet ska giltig vapenlicens uppvisas.
Bidragen bedöms efter kriterierna jaktmässigt
och konstnärligt innehåll och ska förmedla
positiv energi kring skogsfågeljakten med skällande fågelhund.
• Tävlingen pågår från den 25 augusti fram
till den 31 december

Vinnarna i respektive klass vinner en jakthelg
med boende och dagkort på Holmen Skogs
marker.

• Bidragen ska vara tagna/filmade under perioden samt vara digitala.

Resultat meddelas den 15 februari då vinnarna
kontaktas av styrelsen och publiceras på Facebook
samt i Ståndskall och delas ut på Riksårsmötet
2018. Jury i tävlingen utgörs av styrelsen vars
beslut inte går att överklaga och SSF äger rätt att
använda de vinnande bidragen i olika sammanhang
för verksamheten utan att krav på ersättning kan
bli aktuella. SSF förutsätter att personer som syns i
bild godkänner sin medverkan.

• Bidragen får inte visas i andra sammanhang under tävlingsperioden och ska skickas
som bildfil (foto), Youtubelänk till film som
inte är i offentligt visningsläge till e-post:
ssftavling@gmail.com eller lagrat på USBminne till: Niklas Stöök, Kullsta 452, 844 92
Hammarstrand.
• Tävlingsdeltagares namn och adress samt
kontaktuppgifter ska framgå klart och tydligt.
Styrelsen

Vinn en
jakthelg med
boende och
dagkort på
Holmen Skogs
marker!

29

CHAMPIONGALLERI
SE UCH SE26006/2013 Buskuddens Kirro
E: SJCH SUCH Börknäs Kirro S59989/2003
U: SJCH Kaitumdalens Nalli SE21751/2010
Uppfödare/ägare: Lars Lindgren
Utställning
Storuman 2015-11-14 CK
Umeå 2017-02-04 Cert BIR
Lycksele 2017-05-26 Cert
Jaktprov
Dikanäs 2015-10-03 86 p

SE UCH Kronskogens Roger
E. Vackeråsens Rikko
U. Häggingåsens Tess
Uppfödare: Lars-Åke och Susanne Källman
Ägare: Carl-Emil Larsson
Utställning
Matfors 2016-12-04 cert bim
Mora 2017-02-04 cert
Malung 2017-08-05 cert bim
Jaktprov
2016-08-20 los utlyst 71p

S

N
YA
N PIO
M
A

CH

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: 100:30

Vinbeställning

Så här beställer NI 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
Fler än 24 flaskor pris per flaska: 92 kr
Kom ihåg att tydligt ange
✔ namn
✔ telefonnummer och
✔ leveransadress
Samköp så blir det billigare!
Betala vid beställning 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

Äntligen är hösten här igen!
Höstens ankomst innebär att det
också är dags för en ny jaktsäsong
med spännande upplevelser med
våra fyrbenta vänner.

god tid, lämna tiken där och sedan åka tillbaka och
hämta henne. En snabb ansökan om godkännande
av parningen gjordes till svenska avelsrådet som
gav sitt klartecken.
När så löpet kom igång besiktade jag tiken – nio
år är helt OK med SKK om valpkull har tagits före
sju års ålder och tiken är i god kondition – och
avmaskade henne under veterinärens överinseende.

För egen del har
säsongen inte
riktigt börjat från
”pole position”
sett ur jaktlig
synvinkel. Men nu
har alltså valparna
hittat nya hem,
förutom lilla Elsa
som stannar kvar
hos oss. Hon är en
tuff och nyfiken
liten finnspetstik
som barnen och
frugan älskar och som undertecknad tror kan
bli nåt riktigt, riktigt bra.

Flyget till Rovaniemi tog ca tre timmar och sedan
ytterligare två timmar med hyrbil. Jag bodde över
hos familjen som var väldigt hyggliga och gästfria.
Någon vecka senare kom beskedet ”nu händer
det” och några dagar senare gjordes samma tur till
Finland igen. En ToR med Norwegian kostar ca
3500-4500 kr beroende på dag plus 500 för hund
och är en otroligt snabb och smidig lösning.

Den 29 juni föddes Vilmas valpar. Efter fem hanar
på raken kom den sista, sjätte valpen, lilla Elsa.
Allt har gått bra och det har varit både härligt och
lite vemodigt att se Vilma som är världens snällaste
finnspetstik ta sig an sina
skyddslingar. Med pigga lilla
…som en resa på kamel Elsa vet jag dock att Vilma
kommer att finnas med oss
längs Sidenvägen…
länge, länge efter att hon inte
längre finns till.

Eftersom den här kullen
som just har försvunnit ut
genom dörren är Vilmas
tredje och sista kull, så hade
jag tidigt bestämt mig för
att prata ihop mig med
Thommy Svevar i Finland, som är en god vän
till familjen. Utgångspunkten vara att försöka
hitta en intressant hanhund med friskt nytt
blod och som skulle passa Vilma. ”OK” sade
Thommy. Jag fick två namn som han tyckte
kunde passa riktigt bra och valet föll på en
hanhund som fanns i Salla, i femton mil öster
om Rovaniemi, intill ryska gränsen. På kartan
kändes resan Stockholm-Salla som en resa på
kamel längs Sidenvägen och därför kikade jag
på olika alternativ. Ett alternativ var insemination, vilket innebär att man tar sperma
och skickar den med bud till den veterinär i
Sverige som utför sådant. Den operationen
ska enligt uppgift lyckas i 80 % av fallen.
Personligen tror jag mer på ”riktig parning”,
så därför bestämde jag mig för att flyga dit i

Jag tycker att du som har en
bra jakthund och lägger ned tid på att meritera
den bör fundera på att göra din hund tillgänglig
för avel. Nya, bra och spännande namn behövs i
våra hundars stamtavlor för att motverka utarmning i den genetiska banken. Topphund och
topphund i kombination kan kännas enkelt och
smidigt för att säkerställa bra resultat, men är en
solklar fara för raserna i längden. Jag vet att det
idag till exempel görs en del parningar som går
avelsråden förbi. Det är synd för det är viktigt att
den kompetens som finns om avel används och jag
hoppas på att kunna bjuda på en djupdykning i
information om vilken hjälp du kan få från avelsråden som uppfödare här i Ståndskall.
Den senaste tiden har jag fått in rapporter från
höstens jaktprov. Det ser ut att bli en riktigt,
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riktigt bra höst och vi kommer att se flera nya
spännande hundar ta ett kliv framåt och nya stjärnor födas. Vem vet vad som väntar dem framöver?
Kanske ett VM för skällande fågelhundar där vi
öppnar dörren för nya spännande samarbeten över
gränserna?

/bilder till:

Maila in manus

gmail.com
mn!
standskallm.kedaj@
innehållets na
Märk filerna

Kaj Ekroos

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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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: jaaan@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: 070-657 67 38, e-post: 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: 0923-133 90, 070-575 93 90, 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 076-841 44 31, e-post: 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: 0691-66 32 20, 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
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 57 80, e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 070-657 67 38, 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, e-post: christina.hedlund@pitea.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: 070-294 45 07, e-post: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekr: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden, tel: 070-346 43 96, e-post: asa.fjellborg@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv. 56, 936 31 Boliden 0910-58 05 20, e-post: michael.Holmberg@edskelleftea.se
Nedre Norrbotten
Bankgiro: 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: 073-520 24 06, e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Daniel Myrestam Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-247 26 87, e-post: kassor@ssfnn.se
Västerbottens Kustland
Plusgiro: 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: 070-668 05 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel: 070-920 62 05, e-post: peter.persson@storuman.se
Ångermanland
Bankgiro: 263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele, 070-622 31 77, e-post: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Terese Sandström, Fanbyviken 129, 896 91 Husum, 070-111 20 00, e-post: teresesandstrom@hotmail.com
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 891 92 Örnsköldsvik, 070-298 59 58, e-post: mikael.olsson@strangbetong.se
Jämtland/Härjedalen
Plusgiro: 13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen, tel: 070-615 10 60, e-post: 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
Plusgiro: 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, tel: 070-624 60 77, e-post: 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 20, e-post: tommy78550@gmail.com
Sydsverige
Plusgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74, e-post: styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41, e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist, Irsta Prästgård 7, 725 97 Västerås, tel: 021-221 92, e-post: lottalindqvist@telia.com
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Posttidning

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

Tuppkam selfie, Frank lampa wirén

storuman Tryckeri & Reklam AB

Fin höna, Emelie Ekskär

Uppflogets Wipp på sommarsemester längs Tindevegen i Jotunheimen. foto: Peter Wallin

36

