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Hur effektiva är våra  
hundar egentligen?
LÄS ROY VEBJØRN KVELIAUNETS UNDERSÖKNING
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Vinbeställning
SÅ HÄR BESTÄLLER DU SSF:S RÖDA VIN UROGALLO

Gå till SSF:s webbplats: ssf-riks.se/butiken
Du 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
- leveransadress

Samköp så blir det billigare! Betala vid beställning till:
SEB Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740.  
Kontoinnehavare är Lita Internacional S.L.

Leverans När pengarna har kommit in på kontot paketeras  
vinet i kartonger inom fem (5) arbetsdagar. Transporten bör  
inte ta mer än max två dagar söder om Sundsvall.

Smaklig middag!

BESTÄLL PÅ: 
SSF-RIKS.SE/BUTIKEN

Snygg t-tröja med SSF:s logga.  
Herrstorlekar S–XXL 
Pris: 150 kr plus frakt 45 kr 

KLUBBTRÖJA SSF I  
ROBUST BOMULLSKVALITÉ

BESTÄLL PÅ: 
SSF-RIKS.SE/BUTIKEN

KLUBBTRÖJA SSF I  
ROBUST BOMULLSKVALITÉ
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Nu är det 
ungefär ett 
år sedan som 
jag bestämde 

 mig för 
att ta över 
ordförande- 
posten för 
SSF och 
precis som 

många möjligen har sagt före mig så var det 
kanske inte ett självklart val,. Å andra sidan 
kände jag att det faktiskt var en utmaning som 
kändes kul och om jag någon gång skulle anta 
utmaningen i den klubb som jag har varit med i 
under så lång tid så var det just nu. Dessutom var 
det avgörande att jag kände jag ett förtroende för 
de andra personerna runtomkring i SSF, som 
kanske inte alltid syns och hörs så mycket, 
men gnetar 
på ändå och 
får saker att 
fungera.

Ifjol firade 
SSF 50 år 
och jag tycker 
att vi har all anledning att tycka att jubile-
umsåret var ett bra verksamhetsår. Inom 
jaktprovsverksamheten genomfördes två 
riktigt bra stortävlingar, där vi bland annat 
lyckades knipa de två främsta placeringarna 
framför de finska och norska deltagarna, vi 
fick en nordisk mästare som var nobs och 
på båda tävlingarna noterades väldigt fina 
resultat – vilket gör att man med fog kan säga 
att dagens hundar presterar bra. Utställnings- 
och jaktprovsverksamheten drog bra med folk 
och allt fler upptäckte hur trevligt det är att ta 
del av arrangemang som SSF ordnar.

Just nu ser vi slutet på säsongen 2017/2018 
med Riksårsmötet och Riksutställningen i 
april som två stora händelser. Lite extra kul 
med årets möte och utställning är att de ar-

rangeras av min lokalklubb SSF Gävleborg. Riks- 
utställningen är en fin gammal utställning som 
ska vara den finaste utställningen av alla att vinna 
och även den utställning som har noterat det 
högsta deltagarantalet någonsin med 146 hundar 
1987. Glädjande i sammanhanget är att den näst 
största utställningen någonsin hölls i Lycksele 
ifjol – 139 hundar. Hur som helst hoppas jag 
att alla som kan kommer och tar chansen: 
Riksutställningen ska vara en folkfest.

Inför säsongen 2018/2019 hoppas jag att vi 
ska se en fortsättning på den goda fågeltillgång 
över lag som vi sett under året. En stark fågel-
stam gör automatiskt att intresset för skällande 
fågelhundar växer och att allt fler skaffar sig en 
finsk spets eller en norrbottenspets. 

Men, oavsett hur fågeltillgången blir, 
fortsätter SSF:s jobb framåt. Som jag berättade 
när jag presenterade mig själv i Ståndskall förra 

våren, ser jag SSF 
som en klubb 
som ska verka 
för att arbeta med 
att få fram dugliga 
jakthundar och 
därför är det viktigt 

att allt arbete som sker inom klubben har 
detta överordnade mål i bakhuvudet. Sen är 
det självklart också så att allt oavlönat arbete 
som ideell verksamhet bygger på måste vara 
kul, därför är det viktigt att vi har en fortsatt 
positiv kultur i klubben.

En klubb som har hunnit bli dryga 50 
år har givetvis en väldig mängd erfarenhet 
samlad. Det syns väl i den verksamhet som vi 
har byggt upp: 10 lokalklubbar som arrangerar 
utställningar och jaktprov, vi erbjuder utbildning 
för nya jaktprovsdomare, avelsrådgivning  
för våra raser, hjälp med valphänvisning,  
vi samarbetar med de norska och finska  
motsvarande organisationerna, ger ut en 
medlemstidning som går ut till drygt 1500 
medlemmar runtom i Sverige, driver en webb-
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“Jag tycker att jakten med 
skällande fågelhund ska ha en 
självklar plats som svensk jakts 

verkliga paradgren...”



ANNONSPRISER	STÅNDSKALL

PÄRMSIDA  1	750	kr
1/1 SIDA 	 	 	 	 1	500	kr
1/2 SIDA 	 	 	 	 1	000	kr
1/4 SIDA		 	 	 	 600	kr
VALPANNONS 	 	 	 450	kr
VALPANNONS	(anvisad	av	avelsrådet)		 150	kr
RABATT	2	införande	25	%,	4	införande	50	%

ANNONSPRISER	HEMSIDA
HELÅR 3-SPALT 	 	 	 2000	kr
HELÅR 1-SPALT 	 	 	 850	kr
Införande	i	tidning	och	webb	ger	50	%	 
rabatt	på	webb.	Länk	till	annonsör	ingår.

ANSVARIG UTGIVARE  
JAN ANDERSSON 
Kaptensgatan	4B,	lgh	1001,	827	92	Ljusdal 
070-597	35	50		|		jaaan@live.se

REDAKTÖR  
KAJ EKROOS
Storsvängen	34,	129	41,	Hägersten 
070-655	67	99		|		standskall.kaj@gmail.com 

Prenumeration ingår i medlemskap i SSF
Omslagsfoto:	SE	UCH	Herröskogens	Pekka 
Fotograf:	Emil	Westling

Grafisk	form:	Flou Illustration & Design
073	579	0445,	sara	@flou.se,	www.flou.se

plats och en Facebooksida där vi erbjuder 
information – för att bara ta ett axplock av 
vad SSF gör. Med denna uppräkning tycker 
jag att man med fog kan säga att vi är den 
enda organisationen i Sverige som kan erbjuda 
det utbud och därför ser jag det som min 
roll – och det tänker jag verkligen göra – 
att arbeta för att allt det vi har uppnått ska 
fungera lika bra även framöver.

Samtidigt som vi arbetar med de 
självklara ”traditionella uppgifterna” inom 
SSF måste vi också hänga med in i framtid-
en. Jag vet ju själv hur min egen arbetsplats 
har förändrats över åren. Ibland hör man 
att det var bättre förr, men jag delar inte 
den åsikten. Jag tycker att det var annorlun-
da. Inte bättre, utan annorlunda helt enkelt. 
Och på samma sätt är det för SSF. Bara 
under det senaste året har jag själv kunnat 
se hur fantastiskt bra till exempel Facebook 
kan fungera när det används som ett verk-
tyg för att locka deltagare till utställningar. 
De som har jobbat intensivt med Facebook 

har onekligen nått resultat. 
Som ni ser när ni läser detta nummer 

av Ståndskall kan ni själva se att vi har inlett 
ett arbete med att försöka orientera oss mot 
nutiden med våra informationskanaler. Vi tit-
tar redan också på hur vi ska kunna förändra 
vår Facebooksida och vår webbplats för 
att serva våra medlemmar och väcka samt 
fånga upp intresset för vår jaktform. 

Jag tycker att jakten med skällande fågel-
hund ska ha en självklar plats som svensk 
jakts verkliga paradgren där samarbetet med 
hunden och jägarens skicklighet sätts på prov, 
samtidigt som du kan ta med kompisen – 
och gör gärna det!  Dessutom utövar vi den 
jaktform med hund – tack vare SSF:s insatser 
– som har de i särklass mest generösa reglerna 
för utövning av jakt och träning av alla.

Ni som kan: använd gärna den tid av 
säsongen som är kvar till skogsträning!

Janne Andersson
Ordförande SSF
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Ny ordförande efter 17 år vid 
SSF Gävleborgs årsmöte 2018!

Den 4 februari höll SSF årsmöte i vanlig ordning i BORAB:s  
lokaler i Bollnäs och trots att uppslutningen var begränsad 
(12 medlemmar) var stämningen på topp och innan mötet  

diskuterades höstens goda fågeltillgång, jaktprov  
samt det allmänna läget i klubben.

Vi kunde summera ett händelserikt år med Skall- 
kungstävlingen som den givna höjdpunkten, som 
kunde genomföras med ett mycket bra resultat och 
alla var eniga att det var en lyckat och väl genom-
fört arrangemang som hade fungerat klanderfritt.
Mötet öppnades och punkt efter punkt avhandlades  
i rask takt utan några större meningsskiljaktigheter.

Till ny ordförande i SSF Gävleborg valdes 
Simon Nordin in eftersom Jan Andersson, klubbens 
ordförande under de 17 föregående åren, har blivit 
ordförande för SSF Riks och därför stigit av ord-
förandeposten i vår lokalklubb. Jan avtackades med 
en liten gåva från oss inom SSF Gävleborg och gåvan 
överlämnades av kassör Karl-Anders Karlsson.

Vi i klubben vill rikta ett stort tack till Jan  
Andersson för allt han gjort för vår klubb under 
dessa 17 år som han varit vår ordförande och 
önskar honom stort lycka till med posten som 
ordförande för SSF Riks!

Vi kunde konstatera att hösten bjöd på god 
fågeltillgång och att många duktiga hundar hade 

presterat bra på klubbens jaktprov. Med sex  
förstapris och en antal andra- och tredjepris kan vi 
blicka tillbaka på en riktigt bra jaktprovshöst.

Den som hade lyckats bäst av alla hundar var 
Häggingåsens Mira med ägare Daniel Byqvist 
och för den insatsen tilldelades hon priset ”Årets 
Skällande Fågelhund SSF Gävleborg”.

Det beslutades om två utlysta prov i Hamra 
till hösten då vi återupptar vårt senhöstprov 3–4 
november som har legat nere något år samt vårt 
förhöstprov som hålls 18–19 augusti. 
Mötet fortsatte med att vi planerade och fördelade 
arbetsuppgifter inför SSF Riks utställning – Riks-
utställningen – som äger rum i Bollnäs den 7 april i 
samband med att SSF Riks håller sitt årsmöte.

Mötet avslutades och det bjöds på fika med 
fortsatta diskussioner  kring våra favoritämnen 
jakt och skällande fågelhundar.

Vi vill tacka samtliga medlemmar som kom på 
mötet och hälsar alla medlemmar välkomna till 
nästa årsmöte.

Styrelsen SSF Gävleborg
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Uppfödaren Daniel Byqvist fick ta emot priset ”Årets  
Skällande Fågelhund Gävleborg” för sin tik Häggingåsens 
Miras prestationer under året.

SSF Gävleborgs omtyckte förre ordförande Jan Andersson med 
kassören Karl-Anders Karlsson till vänster i bild blev avtackad med 
en vacker slidkniv efter 17 år på posten som klubbens ordförande.

Daniel Byqvist med ”Årets skällande fågel-
hund Gävleborg”, Häggingåsens Mira.
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SSF JÄMTLAND/ HÄRJEDALEN

SSF Jämtland/Härjedalens årsmöte hölls 
den 27 januari i Brunflo. Ordförande Anders 
Stensson hälsade medlemmarna välkomna, 
glädjande var att det kom också några nya 
medlemmar till mötet. 

Styrelsen består av ordförande Anders 
Stensson, sekreterare Ewy Carlsson, övriga 
ledamöter Niklas Stöök, Björn Turesson och 
Anna Jönsson. Styrelsesuppleanter, Harry 
Göransson och Therese Halvarsson Adjun-
gerad kassör, Jörgen Jönsson. Utställnings- 
ansvariga, Anna Jönsson och Therese Halvarsson.

Följande priser utdelades  
under årsmötet:

Klubbmästare: Piellovares Jari som tog högsta 

poäng vid årets utlysta prov, 80 p.

ägare Karl-Erik Sivertsson och Pär Nord

Jämtland-Härjedalens Skällande Fågelhund:
Trollfågelns Mercedes, 45 p.

ägare Therese Halvarsson och Jonas Myhr

Östansjöns Pokal, bästa rörliga prov: 
Lappmarkens Nero, 78 p. ägare Daniel Thalin

Utställningschampion: Kvannidalens 

Kompis, ägare John Nyberg

Jaktprovs 1:or 2017: Utlysta prov: Piellovares 

Jari, 80 p. och Kaisa 78 p.

Rörliga prov: Lappmarkens Nero, 78 p. och 

Trollfågelns Mercedes, 77 p.
Diplom utdelades till dem som tagit jaktprovs- 
ettor under året.Efter ”smörgåstårtefika” 
avslutades årsmötet.
Här kommer en kort redogörelse för klubbens 
verksamhet under år 2017

Under året har vi varit värd för 
Riksårsmötet som hölls i Hammarstrand och 
även Riksutställningen. Utställningsdomare 

var Ewa Widstrand och BIS-titeln togs hem 
av Lakansjöbäckens Kirak, ägare Anders 
Bohm och BIS 2:a blev Helena Hanssons  
veterantik Odensalaskogens Cilla. Utställningens 
enda valp var Göran Hoflings norrbotten-  
spetshane Koivunevan Passi som fick hederspris.

Novemberutställningen i Vemdalen 
dömdes av Eva Jönsson. Vinnare och BIS blev 
Kälabäckens Ines, ägare Jörgen Nilsson och BIS 
2:a Häggingåsens Tula, ägare Marcus Hoflin. 
Bästa valp blev Fight For It Bikkja, ägare  
Bo-Rune Runesson.

Våra utlysta jaktprov förlades till Vemdalen. 
Första provet i augusti var ett tredagarsprov 
och tyvärr var vädrets makter emot oss med 
regn och rusk. Sammanlagt startade 29 hundar 
och endast en 1:a togs av Piellovares Jari med 
80 poäng, ägare Karl-Erik Sivertsson och Pär 
Nord. Fyra 2:or och sju 3:or utgick också.

Oktoberprovet hölls också i Vemdalen då det 
var svårt att få tag i provrutor på andra marker. 

Under provets två dagar startade 16 hundar 
och Sture Jonssons Kaisa hade bästa resultatet 
med en 1.a på 78 poäng och även sex 3.or togs.

På våra rörliga prov startade endast elva 
hundar och bäst från vår klubb lyckades 
Daniel Thalin med Lappmarkens Nero som 
skällde ihop ett förstapris, 78 poäng. 

Till Skallkungen var Östbyns Kira och 
Anders Johansson kvalificerad och slutade på 
en femteplats i den hårda konkurrensen.
I Nordiska Mästerskapens vinnande svenska 
lag deltog från vår klubb Anders Häggkvist 
med Tjäderlekens Messi, som också kom åtta 
individuellt med 72 poäng.

Klubben har också deltagit på jaktmässan 
Västgård Game Fair med monter där vi in-
formerade om våra raser och jakt med skällande 
fågelhund och även med hundförare vid Torsa 
Lantbruksgymnasiums jaktdagar.

SSF J/H
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HUNDUTSTÄLLNING 
ÖSTERSUND,	BRINGÅSEN
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning 
för finsk- och norrbottenspets i samarrangemang 
med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen

Lördagen den 19 maj i Bringåsen, 14 km öster 
om Östersund längs väg 87.
Vaccinations- och ID-kontroll från kl. 8.00.  
Utställningen börjar kl. 9.00

Domare: Petra Högberg 

Sista anmälningsdag onsdag 2 maj. 
Anmälan och upplysning: Lennart Jönsson,  
Nyvägen 9, 830 51 Offerdal. Tel. 070-657 67 38. 
E-post: lennartjonsson1956@gmail.com

Anmälan via anmälningsblankett på: 
ssf-riks.se/utstallningar/

PM med tider, nummerlapp och väginformation 
skickas ut under veckan före utställningen. Medtag 
stamtavla och kontrollera i god tid att vaccinationen 
är giltig, inte äldre än fyra år utställningsdagen, enligt 
SKK:s bestämmelser. 

Avgifter: Valpklass 4–9 mån, championklass och 
veteranklass är gratis. Övriga klasser 250 kr.

OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på 
utställningsdagen.

Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens  
pg: 13 70 11-3 och ange hundens reg. nummer.
Inga valpar under 4 månader får vistas på utställnings- 
området enligt SKK:s regler.

Servering finns inom området. 

Varmt välkomna
SSF Jämtland/Härjedalen

Daniel Thalin och Pär Nordh fick ta emot priser Roy höll föredrag om tjäder
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SSF Fullmäktigemöte 2018
LÖRDAGEN DEN 7 APRIL KL. 15.00 PÅ HOTELL SCANDIC BOLLNÄS, STENBOMSGATAN 8.

Rum och mat bokas på Scandic Bollnäs.  
Anmälan via e-post till: meeting.bollnas@scandichotels.com
eller telefon 0278-74 41 41. Ange bokningskod “SSF”

Anmälan ska göras senast den 6 mars.
Anmäl hur många som kommer från respektive lokalklubb och hur ni ska bo och äta.
Anmäl även om ni vill ha med hund på rummet. 
Enkelrum 870 kr/natt, dubbelrum 970 kr/natt. Frukost ingår.
En tvårätters middag serveras på lördagen – 260 kr/person.
Upplysningar: Jan Andersson, 070-597 35 50

SSF Gävleborg hälsar alla  
medlemmar hjärtligt välkomna!

Riksutställningen 2018
Plats: Bollnäs (BORAB), Edsbyvägen 200  
Tid: lördag den 7 april kl. 09.00  
Domare: Arild Berget

ID- och vaccinationskontroll 07.30 till 08.30. Chipavläsare finns.

Anmälan skickas till Emelie Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs. Telefon 073-845 88 31
Anmälan görs via SSF-Riks webblankett eller att man mejlar blanketten direkt till  
emelie.m.nordin@gmail.com samtidigt som du sätter in anmälningsavgiften på  
SSF Gävleborgs Plusgiro 17 43 39-2.

Anmälningsavgifter: Valpklass gratis, övriga klasser 300 kr  

Sista anmälningsdag den 26 mars

Vi lottar ut en hundbur värd 4 500 kr från Alftaburen på startnumret och vinnarhunden  
på Riksutställningen får bland annat en skyddsväst från Dogtech, värd ca 5 000 kr.
Vi har likt tidigare år även ett grymt prisbord på vårt fina lotteri under dagen.
Hamburgare, korv och kaffe kommer att finnas till försäljning vid utställningen.

Mer information om utställningen finns på https://ssfgavleborg.webnode.se/  
(rätt till domarändring förbehålles)

SSF Gävleborg hälsar alla hjärtligt välkomna

WWW.SSF-RIKS.SE
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Utlyst jaktprov 9 –10 december 2017

Till jaktprovet i december var det tre hundar anmälda. 
Två finnspetsar och en norrbottenspets. Tomas 
Salander startade med Predator’s Mikko, under- 
tecknad med Styggberget Zita och Per Hedlund 
med Trollfågelns Isak.

Mikko och Isak skulle starta på lördagen och Mattias 
Kähäri skulle bedöma Isak, men när de kom ut till 
provrutan hittade de spår efter fyra vargar. De  
konstaterade att där ville de inte släppa någon  
hund. De bytte provområde men kunde även där 
konstatera att det var varg på marken och ställde in 
jaktprovet. Undertecknad bedömde Tomas hund 
Mikko. Det var full fart trots en hel del snö. Det var 
skare som bar hunden ibland och ibland inte. Mikko 
hade ett fullt jobb på en tjäder och även arbete med 
orrar på slutet av provet. Mikko fick ihop 70 poäng 
och ett andrapris. 

På söndagen startade undertecknad med Stygg-
bergets Zita med vår nya jaktprovsdomare Torsten 
Karlsson. Zita fick skall på en tjädertupp i slutet av 
provet som resulterade i ett tredjepris på 52 poäng.

Vi kan klart konstatera att det var svåra förhållanden 
med mycket snö och även hårt snöfall på söndagen.

Vi vill tacka Tommy Lannemar från Mellansverige 
som ställde upp som provledare på Mikkos jakt-
prov på lördagen.

SSF Sydsverige har under hösten  
2017 utbildat en ny jaktprovsdomare

Torsten Karlsson har gått flera fingerade jaktprov för 
sin domarutbildning med Tomas Salander och Göran 
Eriksson och deras hundar. Torsten har klarat allt 
utmärkt och är nu ett nytt friskt tillskott som jakt-
provdomare i SSF.

Göran Eriksson, ordförande SSF Sydsverige

Rapportering från 
SSF Sydsverige
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Torsten Karlsson och Styggbergets Lina

 Tomas Salander och Predator’s Mikko
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K STARK EKONOMI – ETT GLATT  
BESKED PÅ SSF VÄSTERBOTTENS  

LAPPMARKS ÅRSMÖTE

Årets årsmöte hölls i Studieförbundet Vuxen- 
skolans lokaler i Storuman. 16 medlemmar 
deltog på mötet, vilket var en minskning mot 
föregående år, då Ulf Ottosson höll ett före-
drag om hundens anatomi. 

Styrelsens sammansättning från föregående 
år blev densamma för 2018 och beskedet om 
klubbens ekonomiska ställning var glädjande 
då vi gick med ett plus på närmare 20 000 kr. 
Det är förstås utställningen i Lycksele som 
gav ordentligt med påfyllning av kassan. 

Det blev ingen förändring av klubbens 
medlemsavgift, men då återstår att se vad 
riksårsmötet säger om Riks andel av avgiften. 
Valberedningen är oförändrad med Mattias 
Åkerstedt som sammankallande.

Protokoll kommer att läggas ut på klubbens 
hemsida efter justering: www.ssflappmarken.se

Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar 
för det gångna verksamhetsåret och hoppas 
på fortsatt gott klubbarbete.

Styrelsen för SSF Västerbottens Lappmark

Statistik jaktprov 2017
  Förstapris  % Andrapris % Tredjepris % Inget pris % Tot.

Utlysta prov 2 3 6 10 14 25 35 62 57
Rörliga prov 7 32 5 23 4 18 6 27 22
Totalt  9 11 11 14 18 23 41 52 79

          

         

Placering  Poäng  Hund   Ägare    

       1  71  Latanjarkas Iza  André Persson    
       2  71  Kiepin Onni  Lars Vikström    
       3  71  Kälabäckens Mysan   Torbjörn Österman    
  

          

Placering  Poäng  Hund   Ägare    

      1  151  Grönbäckarns Missi   Lars Vermelin    
      2  135  Brattstans Krita  Richard Svärd    
      3  130  Latanjarkas Iza  André Persson    
  

Priser klubbmästerskap

Västerbottenpriset

Björn Jonsson tar emot diplom  
för förstapris av mötesordförandeMötesdeltagare årsmöte i Storuman
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Du som har fört din eller någon annans hund 
till pris på jaktprov kan nu gå en teorikurs 
med Kurt Sivertsson eller Ann- Kristine Persson 
som utbildningsledare inom Västerbottens 
Lappmark, eller välja att göra detta inom en 
annan lokalklubb inom SSF. 
För att bli färdig domare går du sedan två 
aspiranttjänstgöringar hos oss där minst ett 

UTSTÄLLNING I 
LYCKSELE DEN  
27 MAJ 2018
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder  
till utställning för norrbottenspets och finsk 
spets söndagen den 27 maj 2018

Plats: Travbanan. Domare: Tomas Eriksson

ID- och vaccinationskontroll kl. 09.00-10.00. 
Chipläsare finns i insläppet. Bedömningen  
börjar kl. 10.00

Skriftlig anmälan skickas till: Per Sjögren,  
Stråvägen 7, 921 92 Lycksele. Tel 070-286 76 91

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

Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se under 
fliken ”Utställning”. 

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN ÄR DEN 20 MAJ 2018

Anmälningsavgift kan betalas via Swish 123 269 43 88 
eller bankgiro 164-0739.

Avgifter: valpklass 50 kr, veteranklass 150 kr och 
övriga klasser 300 kr.

Lägg till 50 kr extra och få en utställningskatalog med 
alla startande hundar. Fina priser som vanligt.

Passa även på att besöka Utemässan i Lappland. 
Hundägare går in gratis medan övriga betalar 
mässavgiften.

Varmt välkomna önskar  
SSF Västerbottens Lappmark!

UTSTÄLLNING I 
ÅSELE DEN 25 
MARS 2018
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder  
till utställning för norrbottenspets och finsk 
spets söndagen den 25 mars

Plats: Ishallen. Domare: Arild Berget

ID- och vaccinationskontroll kl 9.00-10.00. Chipläsare 
finns i insläppet. Bedömningen börjar kl 10.00

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

E-post: tjaderfightens@hotmail.com

Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se under  
fliken ”Utställning”.

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 16 MARS 2018

Anmälningsavgift kan betalas via Swish 123 269 43 88 
eller bankgiro 164-0739.

Avgifter: valpklass 50 kr, veteranklass 150 kr och 
övriga klasser 300 kr.

Lägg till 50 kr extra och få en utställningskatalog med 
alla startande hundar.

Servering finns i Isladans värmestuga och besök 
gärna Åsele vintermarknad.

Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar 
och norrbottenspets och finsk spets på söndag.

Varmt välkomna önskar  
SSF Västerbottens Lappmark!

av proven utgörs av ett fingerat prov med en 
provledare (erfaren domare) och en erfaren, 
meriterad hund. 

För mer info, kontakta:
Kurt Sivertsson, tel: 070-379 57 80 eller
Ann- Kristine Persson, tel: 070-035 88 23

Vill du bli jaktprovsdomare?
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Direkt efter vår hundutställning den 3 februari 
samlades kärnan av klubbens medlemmar 
för årsmöte på SCA:s kontor i Umeå. Trots en 
intressant föreläsning på programmet var det 
många medlemmar som uteblev, vilket är lite 
synd eftersom årsmötet är ett viktigt forum för 
att lyfta frågor om klubbens verksamhet. 

Mötet inleddes alltså med att vi fick en mycket 
intressant föreläsning om fällfångst av Johan 
Glavhammar ”Åseletrappern”. Han berättade och 
visade bilder på olika typer av fällor för bl.a. mård, 
mink, grävling och  kråkfåglar. Ett intressant ämne 
och en bra insats av Johan – tack för det!

Därefter hälsade mötesordföranden Åke Bäckström 
oss alla välkomna och mötesförhandlingarna körde 
igång enligt dagordningen.

Den sittande styrelsen fick förnyat förtroende med 
omval för allihopa.

Klubbens verksamhet 2017 gav ett plusresultat.

Utställningsverksamhet
Vid hundutställningen som vi hade den 4 februari 
på Forslunda Naturbruksgymnasium deltog totalt 24 
hundar fördelade på 9 finska spetsar och 15 norr-
bottenspetsar. BIS blev norrbottenspetsen Odensala 
Skogens Atle (Linus Nilsson från Luleå). Domare var 
Thomas Eriksson.

Jaktprovsverksamhet:
Utlysta prov

 » Länskampen mellan Västerbottens Kustland och 
Västerbottens Lappmark gick av stapeln i Vilhelmina 
den 19–20 augusti. Sex hundar var anmälda och  

av dessa gick 3 till ett tredjepris. Bäst gick det 
för vännäsbybon Daniel Wiklunds Tjäderfjäderns 
H Wilma med 64 poäng. Segrande klubb blev 
Kustlandet med 178 poäng mot Lappmarkens mer 
blygsamma 99 poäng.

 » Klubbmästerskapet i Botsmark avgjordes helgen 
30 sept–1 okt. Där fanns fågel, men de var väldigt 
skygga, så endast en hund gick till ett tredje pris 
under dessa två provdagar – Lillåns Agnes (ägare 
Peter Johansson från Kåge). Därmed blev Agnes 
klubbmästare för år 2017. 

 » På Sävarprovet (eftermiddagsprov) den 22 augusti 
lyckades Roger Karlsson från Flarken bäst och 
vann med Ryggärdans Einar som tog ett förstapris 
på 77 poäng.

Rörliga prov
Totalt 5 rörliga prov har genomförts under hösten,  
varav två gick till pris. Tjäderfjädern Jussi (Stefan 
Eriksson från Vännäs) gick till ett första pris med 86 
poäng och finska spetstiken Minna (Jonas Lövgren) 
gick till ett tredje pris med 60 poäng.

Skallkungstävlingen
Vår representant Roger Karlsson med Ryggärdans 
Einar tog en hedrande fjärdeplats med 71 poäng på 
Skallkungen som arrangerades av SSF Gävleborg i 
trakterna av Sveg

Övrig verksamhet:
Den 16 augusti anordnade klubben en ”prova på 
jaktprov”-kväll i Mickelsträsk. Det var många som tog 
tillfället i akt att komma och det blev ett mycket lyckat 
och uppskattat evenemang.
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ÅSELETRAPPERN 
JOHAN GLAVHAMMAR BERÄTTADE OM FÄLLFÅNGST  

PÅ SSF VÄSTERBOTTENS KUSTLANDS ÅRSMÖTE 2018
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ÅSELETRAPPERN 
JOHAN GLAVHAMMAR BERÄTTADE OM FÄLLFÅNGST  

PÅ SSF VÄSTERBOTTENS KUSTLANDS ÅRSMÖTE 2018

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende och vill tacka 
alla funktionärer, medlemmar och markägare som 
ställt upp i samband med klubbens utställnings- och 
jaktprovsverksamhet och önskar er alla en härlig vår!

 

BIR Jack, BIM Trollfågelns Jonna

BIR Tjäderfjäderns K Idun, BIM Ryggärdans Einar
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Akka 
Foto: Frank Wirén
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2017 SSF Ångermanland

Styrelsens sammansättning 2018
Ordförande: Staffan Jönsson

Kassör: Mikael Olsson

Sekreterare: Terese Sandström

Ledamöter: Peder Ragnarsson, Mats Mattsson och 
Joakim Byström

Suppleanter: Alexander Melander och  
Tobias Mårtensson

Revisor: Göran Jönsson och Lena Jönsson Hjertén
Suppleanter: Jan-Gunnar Jonsson och Örjan Matsson
Valberedning 2018: Göran Olsson (samman-
kallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund.

Jaktprovsverksamheten
De utlysta jaktproven har delats upp på två prov- 
platser, Backe och Näsåker. Valet att förlägga 
proven på två orter är på grund av omfattande 
skogsavverkningar. Sammanlagt med de rörliga 
och utlysta jaktproven blev det hela 44 starter och 
totalt blev det åtta förstapris:

Näsåker 2017-08-17, utlyst:  
SE31510/2012 Pilkalampinoppis Ruff,  
Kjell Jonsson, Sollefteå: 80 poäng 

Näsåker 2017-08-18, utlyst:  
SE29035/2012 Viterlidens Skröder,  
Mikael Jonsson, Ö-vik: 75 poäng

Näsåker 2017-08-19, utlyst:  
SE24513/2013 Åbackens tuffa tjejen,  
Robin Boija i Bollstabruk: 86 poäng

Rossön 2017-08-20, rörligt:  
SE32401/2015 Röjbackens Teko,  
Ulf Jonsson i Backe: 76 poäng 

Herrbodaren 2017-09-02, rörligt:  
SE24452/2015 Häggingåsens Minna,  
Jeanette Börjesson i Själevad: 78 poäng

Lillfängsjön 2017-09-26, rörligt:  
SE17687/2015 Sjuskinnåns Athena,  
Örjan Mattsson i Nordingrå: 76 poäng

Backe 2017-11-01, utlyst:  
SE43568/2014 Röjbackens Aina,  
Anders Griph i Strömsund: 76 poäng

2017-11-24 Rossön, rörligt:  
SE32401/2015 Röjbackens Teko,  
Ulf Jonsson: 77 poäng

Klubben har nu fem nyutbildade jaktprovsdomare:  
Alexander Melander, Staffan Jönsson, Örjan Matsson, 
Christer Norman och Robin Boija.

Skallkungen 2017
Ångermanlands representant i år var Åbackens 
Tuffa Tjeijen, Robin Boija, som kom på en hedrande 
sjätteplats med 62 poäng.

Nordiska Mästerskapet 2017 
Ångermanlands representant i det svenska laget var 
Staffan Jönssons Röjåsens Vilja, som kammade hem 
segern i Nordiska Mästerskapet. Stort Grattis!

Utställning
Under 2017 hölls årets hundutställning i Bredbyn, där 

Årsmötet hölls i Bredbyn den 20 januari.  
Efter att ordförande Staffan Jönsson hälsat alla välkomna  

vidtog mötesförhandlingarna enligt dagordningen.



17

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –   –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –

Rapport för verksamhetsåret 
2017 SSF Ångermanland
Årsmötet hölls i Bredbyn den 20 januari.  

Efter att ordförande Staffan Jönsson hälsat alla välkomna  
vidtog mötesförhandlingarna enligt dagordningen.
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totalt 25 hundar deltog varav 12 norrbottenspetsar 
och 13 finska spetsar. Domare var Ewa Widstrand. 

Nya championhundar
Vi får gratulera två nya championhundar:

SE JCH SE29035, Viterlidens Skröder,  
Mikael Jonsson

SE JCH SE32401/2015 Röjbackens Teko,  
Ulf Jonsson

Årets klubbmästare samt vinnare av Kolåsens 
och Tallparkens vandringspriser 2017 blev 
Åbackens Tuffa Tjeijen, Robin Boija 

Bästa hund rörliga jaktprov: Häggingåsens Minna, 
Jeanette Börjesson i Själevad

Bästa hund utlysta jaktprov: Åbackens Tuffa Tjeijen 
(Robin Boija, Bollstabruk)

Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer och 
markägare som ställt upp och hjälpt till med utställning, 
jaktprov samt under Ramseles jaktmässa. Utan ert 
engagemang skulle dessa aktiviteter inte bli av!

Därmed önskar SSF Ångermanland alla en god vår!

Styrelsen SSF Ångermanland

Årets klubbmästare samt vinnare av  
Kolåsens och Tallparkens vandrings- 

priser 2017: Åbackens Tuffa Tjeijen  
(Robin Boija, Bollstabruk).

Ordförande Staffan Jönsson (till höger) 
delar ut vandringspriser till Robin Boija, 

ägare till Åbackens Tuffa Tjeijen.
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En liten men tapper skara mötte upp på års-
mötet som gick av stapeln 10 februari i byn 
Vaikijaur utanför Jokkmokk. Årets influensa 
har varit hård, vilket också avspeglade sig på 
närvaron. Under mötet delades lokalklubbens 
vandringspris ut och även priserna för bästa 
ekipagen på klubbmästerskapet. Även 2017 års 
flitigaste jaktprovsdomare uppmärksammades 
med ett pris.

Styrelsens sammansättning i lokalklubben  SSF 
Övre Norrbotten 2018 är följande:
Ordförande: Roland Saitzkoff
Sekreterare: Åsa Fjällborg
Kassör : Michael Holmberg
Ledamöter: Kid-Benny  
Eriksson och Jörgen Estholm
Suppleanter : Mats Torneus 
och Ove Sjöström

Efter att förtroendeposterna 
var avklarade var det dags 
för prisutdelning. Lokal- 
klubbens vandringspris gick 
för andra året i rad till Jörgen Estholm med 
finska spetsen Spetsbackens Sigge. Ekipaget 
kammade även hem klubbmästerskapet på 64 
poäng. Jörgen såg synnerligen belåten ut.  
Tvåa på klubbis blev Kaitumdalens Esko  
och trea blev Kronskogens Arja.

Höstens flitigaste jaktprovsdomare var 
Kid-Benny Eriksson som dömt sju jaktprov. 

För detta förärades han med en fin kaffe- 
panna att ta med i skogen.

Antalet jaktprovsstarter i klubbens regi  
minskade till 33 starter 2017 jämfört med 56 
starter 2016. Förmodligen avspeglar det fågel- 

tillgången i klubbens verksamhetsområde.  
Men stamfågel finns det och eftersom det 
verkar vara väldigt lite räv och mård på markerna 
så ser framtiden ändå ljus ut för kommande 
skogsfågelföryngring. Prisfördelningen för de 33 
jaktprovsstarterna var två förstapris, tre andra-
pris och tolv tredjepris. 

I klubben har vi under 2017 fått en ny 
jaktchampion, Jonas Ranners finnspetstik Her-
röskogens Kiva, som skällde ihop sin tredje 
jaktprovsetta på Skallkungen.

Lohikoskis Roja med 
Peter Drugge höll klubbens 
fana högt på Nordiska 
Mästerskapen där de 
kämpade till sig en fin 
andraplacering, endast  
en poäng efter segraren.

Klubben är jätteglad 
över att medlemsantalet 
ökat något. Utmaningen 
framgent är att engagera 
fler medlemmar att bli 

aktiva i klubben och även att fler av klubbens 
hundar startas på jaktprov och utställningar. 
Som ett led i att nå ut till fler medlemmar 
beslutade årsmötet att det ska skapas en  
Facebookgrupp för SSF Övre Norrbotten.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det 
gångna året och vi ser fram emot 2018 års 
verksamheter med utställning, jaktprov och 
inte minst höstens jakt och själv vill jag tacka 
Kent Renlund som tog över pennan på mötet 
jag fick influensan.

Väl mött i skogen!
Åsa Fjällborg

Se kreterare SSF Övre Norrbotten

FRAMGÅNGAR VID NORDISKA 
MÄSTERSKAPEN OCH SKALLKUNGEN 
VAR GLÄDJEÄMNEN VID SFF ÖVRE 

NORRBOTTENS ÅRSMÖTE 2018
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Akiro
Fotograf: Oskar Nordin
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Utställningen i Matfors den  
2 december SSF Medelpad

Med 69 anmälda hundar och regnvarning, tänkte nog de  
allra flesta att ”det här blir en lång dag” när de skrev in sina hundar  

på utställningen i klubbhuset på brukshundklubben i Matfors.

Och mycket riktigt – blev det en lång dag. 
Men samtidigt så himla bra och trevlig dag. 
Med tanke på antalet hundar beslutade våra 
ständigt trogna ringsekreterare Britt-Inger 
Wallin och Eva Löwenstein samt domaren 
för dagen, Petra Högberg, att inte ta någon 
paus. Som tur var så fanns också belysning 
som vi kunde nyttja när mörkret kom. De 
sista hundarna bedömdes strax efter 17 
på kvällen, så det hade blivit svårt utan 
belysning på planen.

Medan hundägarna väntade på sin tur 

att få visa upp sin hund kunde de gå in i 
klubbhuset och få knälederna undersökta på 
sina hundar av veterinär Gunnar Schöbel – 
helt gratis. Det nappade 21 hundägare på och 
alla fick UA, vilket var extra roligt.

Det visade sig att endast två hundar av 
alla hundar hade fått förhinder från att delta, 
så det blev 28 finska spetsar och 39 nobsar 
inklusive valparna som skulle bedömas.

Stort tack till alla sponsorer, funktionärer 
och utställare för en fantastisk dag.

Micke Åsmant

Herröskogens Pekka blev BIR, 
BIM-priset knep Saga

BIR och BIM – Klingermyrans 
Tivo och Kälabäckens Ines

Stora BIS-priset knep Herröskogens 
Pekka före Klingermyrans Tivo 



21

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –   –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –

M
ED

EL
PA

D

SSF Medelpad bjuder in  
till utställning för finsk spets  

och norrbottenspets

UPPFÖDARE – SE HIT!
SSF	erbjuder	de	valpköpare	som	inte	redan	är	medlemmar	ett	kostnadsfritt
medlemskap	för	innevarande	år	vid	köp	av	valp.	För	valpar	som	säljs	från	
den	första	oktober	sträcker	sig	medlemskapet	över	hela	nästföljande	år.

Uppfödaren skickar in följande uppgifter:
1.	Namn
2.	Adress
3.	Postnummer	och	-ort
4.	Personnummer
5.	Telefonnummer
6.	E-post
7.	Vilken	lokalklubb	köparen	önskar	tillhöra

SKICKA UPPGIFTERNA TILL MEDLEMSHANTERARE  
TOMMY LANNEMAR PÅ E-POST: tommy78550@gmail.com

Postadress: Tommy Lannemar  |  Spik Kerstis väg 16  |  785 50 Djura
Tel: 070-574 49 20  |  E-post: tommy78550@gmail.com

Tidpunkt: lördag 21 april 2018
Plats: Västra Medelpads brukshundsklubb
Registrering: kl. 09.00. Utställningen startar 
10.00 med valparna först.
Domare: Rune Tyvold (rätt till domarändring 
förbehålles) SCA sponsrar med två dagars 
jakt med övernattning, som lottas ut på 
startnumret.

Anmälan inkommen senast: 14 april 2018 
ställd till Anita Hästdahl, Parteboda 221, 
841 92 Ånge eller (helst) via e-post till: 
anita.hastdahl@gmail.com

Information lämnas av Anita 070-606 63 06 
eller Cecilia Sjölund  070-661 59 33.
Anmälningsavgiften ska finnas på lokal- 
klubbens bankgiro 5881-7263 senast den 
16 april 2018. Skriv hundens namn och 
registreringsnummer som betalnings-
meddelande.

Avgifter: valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr.
Anmälan går även smidigt att göra direkt 
från SSF Riks webbplats
Vi har servering och anordnar ett lotteri 
med fina vinster!

SSF Medelpad önskar alla varmt välkomna!



22

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –   –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –

Ett välfyllt prisbord

Malin Nordin visade att hon har en duktig tik – 
Brattstans Tyra – som under hösten presterade 

ett förstapris på 79 poäng.

Stark uppslutning  
vid SSF Medelpads  
årsmöte i Sundsvall
Klubbens årsmöte hölls i Sundsvall på  
restaurang Grankotten den fjärde februari. 
Totalt var det 28 medlemmar som dök upp  
till årsmötet där bl a en ny styrelse valdes in 
och en motion behandlades.

Efter årsmötet blev det prisutdelning, där 
prisbordet var mycket välfyllt eftersom många 
hundar hade lyckats på jaktproven under den 
gångna säsongen.

Efter prisutdelningen samlades medlemmarna 
runt en trevlig middag med mycket hundprat 
samt några icke faktakontrollerade referat av  
höstens skogsturer. 

Styrelsen SSF Medelpad
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Domaren Göran Fastén hade 38 hundar att 
bedöma denna kyliga lördag, där 21 var finska 
spetsar och 17 norrbottenspetsar. 

Bästa valp blev nobsen Skogsmylltans Dimma. 

BIS och BIR norrbottensspets Odensala  
Skogens Atle, Linus Nilsson

BIM nobs Kälabäckens Mysan, Torbjörn Österman

BIR Finsk Spets Tjäderfjäderns K Tor,  
Robert Sundvall

BIM finsk spets Alva, Lars Sundvall

Ett stort tack till deltagare, domare, ring- 
sekreterare och klubbens funktionärer som 
bidrog till en lyckad utställning.

 SSF Nedre Ndorrbotten

Intresset för årets senhöstprov i Överkalix, 
helgen den 28–29 oktober, visade sig vara 
mycket stort. Med korta dagar här uppe vid 
polcirkeln i slutet av oktober och provrutorna 
ganska utspridda är det mycket svårt att hinna 
med mer än en start per hund och dag. För 
att lösa domarfrågan och ge så många hundar 
som möjligt möjlighet att starta erbjöds en 
start per hund. Det innebar att tolv hundar kom 
till start jämnt fördelade på de två dagarna.

Förläggningen var som vanligt i Raabgården 
i Nybyn med utmärkt logi och centralt läge i 
förhållande till provrutorna.

De två provdagarna bjöd på två helt olika 
ansikten. Svaga vindar, fuktigt och barmark 
på lördagen och stundtals ganska friska vindar, 
kallgrader och snötäckt mark på söndagen. 

Nedre Norrbottens årliga utställning 
i Luleå 25/11 2017 lockade 38 hundar

NE
DR

E 
NO

RR
BO

TT
EN

Tjärbäckens Nalle tog hem senhöst-
provet i Överkalix

Magnus Lidberg och Tjärbäckens Nalle  
(bilden från förhöstprovet)
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Resultaten blev till slut ändå ganska bra de 
båda dagarna och om inte fågeln över lag 
varit ganska skygg skulle poängsummorna 
i några fall troligen varit betydligt högre. Sju 
hundar gick till pris och ett andrapris på söndagen 
som toppnotering är ändå ganska bra.

På lördagskvällen bjöd Gammelbergets 
jaktlag på köttsoppa till de hundförare och 
domare som så önskade och som vanligt  
pratades det sedan om egna och andras  
hundars företräden och tillkortakommanden 

resten av kvällen.
Provets bästa hund blev Magnus Lidbergs nobs-

hane Tjärbäckens Nalle med 69 poäng. När detta 
skrivs har Nalle dessutom tagit ett förstapris på ett 
rörligt prov och kan nu titulera sig SE JCH – grattis!

Till sist som vanligt vill jag tacka domarna och 
hundförarna för en trevlig helg men jag vill dessutom 
rikta ett tack till de älgjaktlag som ställde sina 
marker till förfogande, trots hårt tryck från 
myndigheter och skogsbolag om att älgbeståndet 
måste decimeras och licenserna fyllas.

Göran Östlund

Elisabet Laestander och Skarjaks Flisa får  
representera hundarna som gick till ett tredjepris.

RESULTAT

Tjärbäckens Nalle (Magnus Lidberg) 69 poäng 

Akroyd’s Kajo (Tommy Nordmark) 64 poäng

Guri mallas Nob Bira (Mats Andersson) 62 poäng

Sorvorttan Perle (Jan Johansson) 60 poäng

Tjärbäckens Quick (Gabriel Emanuelsson) 60 poäng

Runner Up Maya (Mikael Olovsson) 59 poäng

Skarjaks Flisa (Elisabet Laestander) 58 poäng

Kais Vita Björnens Kalla (Petter Bergman) 32 poäng

Rocky (Hans Ström) 26 poäng

Furuhedens Zita (Rolf Henriksson) 8 poäng

Tjärbäckens Neo (Paul Andersson) 7 poäng

Kaitumdalens Athena (Sven Forsberg) 5 poäng

SSF Nedre Norrbotten anordnar teorikurs  
för nya jaktprovsdomare under 2018.

Tid och plats bestäms och meddelas senare.

Domarutbildning inom SSF 
Nedre Norrbotten 2018 ANMÄLAN STÄLLS TILL: 

Daniel Myrestam Tel. 070-274 26 87 
E-post: kassor@ssfnn.se
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Eftersom ekonomin går bra med en vinst från 
årets verksamhet på ca 10 000 kr och med 
pengar sedan tidigare i kassan beslöt vi att 
höja arvodet för jaktprovsdomare till 200 kr/
prov samt provledararvodet till 600 kr/dag.

På SSF Nedre Norrbottens område hade 
vi 81 jaktprovsstarter, vilket resulterade i 11 
förstapristagare.
2017 års utställning arrangerades i Luleå där 
38 hundar samt ett antal valpar ställde upp.

Eftersom både ordföranden och sekreteraren, 
dvs Leif Hedlund och undertecknad, samt  
suppleanten Rickard Öberg hade avböjt omval 
fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Palle Andersson
Sekreterare: Catharina Lundberg
Kassör: Daniel Myrestam
Ledamöter: Lennart Vesterberg och Tord Isaksson. 
Suppleanter: Sandra Laestander och Joakim Resin.

Vid prisutdelningen tilldelades följande hundar 
diplom efter sina förstapris på jaktprov:

Glada besked på SSF  
Nedre Norrbottens årsmöte 2018

Akroyd’s Kiivi 86 p. Rörligt prov Leif Hedlund
Akroyd’s Kajo 83 p. Rörligt prov Tommy Nordmark
Suvi 79 p. Rörligt prov Bernt Nilsson
Tjärbäckens Neo 78 p. Utlyst prov Palle Andersson
Norrspelets Kelli 77 p. Utlyst prov Jonny Nilsson
Tjärbäckens Nalle 77 p. Utlyst prov Magnus Lidberg
Skarjaks Flisa 77 p. Rörligt prov Elisabet Laestander
Fort Hjort Maija 76 p. Rörligt prov Anders Morin
Guri Malla’s Nob Bira 76 p. Rörligt prov Mats Andersson
Tjärbäckens Nalle 76 p. Rörligt prov Magnus Lidberg
Klingsboda Tina 76 p. Rörligt prov Niklas Lundberg

Palle Andersson tar emot diplom av Kjell Sundström.

Till klubbmästare för SSF Nedre Norrbotten 
korades följande hundar:

Jaktprov: Tjärbäckens Neo (78 poäng),  
ägare Palle Andersson
Utställning: Odensala Skogens Atle (BIS), 
ägare Linus Nilsson

Styrelsen för SSF Nedre Norrbotten tackar 
Svenska Jägareförbundet för att vi fick använda 
de fina lokalerna och naturligtvis tack till våra 
medlemmar som gjort 2017 till ett bra år.

Kjell Sundström
Avgående sekreterare SSF Nedre Norrbotten

I år samlades medlemmarna i SSF Nedre Norrbotten  
i Svenska Jägareförbundets lokaler på  Kronan i Luleå. Ett tjugotal  

medlemmar slöt upp och Niklas Lundberg som höll i ordförandeklubban  
skötte sig med den äran och mötet kunde leverera trevliga besked.
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HUNDUTSTÄLLNING I MORA
Det eviga snöandet oroade verkligen inför 
hundutställningen i Mora. Skulle vi hinna 
få bort snön på den nya platsen vid Bruks- 
hundsklubbens område om det höll i sig? 

Jodå, det löste sig bra och snövädret tog ett 
uppehåll dagen före, så området blev både fint 
och nyskottat. Omkring 10–12 minus och en 
svag vind på morgonen och solen som bröt 
fram lite senare under dagen gjorde det till en 
riktigt härlig vinterdag.

Redan vid anmälningsbordet kunde man 
ana vem som skulle dra den längsta stickan 
bland utställarna, men riktigt säker kan man 
ändå aldrig vara då domarna ofta ser sånt som 
en annan inte reflekterat över.

Domare för dagen var Ewa Widstrand. Vid 
sin sida hade hon både en domaraspirant och 
en elev, Anna Törnlöv och Ann Carlström.  
Sekreterarjobbet sköttes med bravur av Anna- 
Carin Rydstedt och Susanne Swedjebrink.

34 hundar (20 finnspetsar och 14 nobsar) 
var anmälda till utställningen. Tyvärr fick fyra 
finska spetsar förhinder och ringde därför 
återbud under morgonen. En liten kamp mellan 
bästa hane och bästa tik i finnspetsklassen 
blev det i alla fall.

Inte oväntat var Herröskogens Pekka och 
husse Emil Westling från Sveg med i kampen 
om de ädlaste valörerna och det fanns stora 
förhoppningar om att han denna dag kunna 
fullborda sitt utställningschampionat med det 
sista certet.

Motståndaren för dagen var den mycket fina 
finnspetstiken Vintuvas Molly som ägs av en 
i våra kretsar välkänd och trevlig herre från 
Idre, Svante Månsson.

Funderingarna från stunden vid anmälnings- 
bordet besannades när domaren utropade Pekka 
som segrare och Emil kunde stolt ta emot rosetten 
som förkunnade att championattiteln var bärgad. 
Grattis Emil och bra jobbat i ringen!

Svante ska också ha all heder för sin insats 
som handler och trots att Molly är av absolut 
yppersta klass så blir det ofta väldigt svårt att 
vinna mot en hane som är så extremt maskulin, 
välpälsad och som utstrålade det lugn och den 
harmonin som Pekka gjorde. Molly som för 
dagen startade i öppen klass och fick ett CK 
kommer med all säkerhet att få sina cert inom 
en snar framtid.

Förutom dessa premier delades det bara ut 
tre stycken Very Good och resten fick Good, 
så det var en tuff dag för utställarna. Bästa 
valp blev Kaunisjärven Cilla, ägare Veine 
Sundqvist. 

Sen kom norrbottenspetsarna in i ringen. 
Domare Ewa var som sagt inte nådig denna 
dag och gillade knappast vad hon såg då hund 
efter hund fick nöja sig med ett Good. Inte en 
enda gick därför vidare till konkurrensklass, 
så några pris kunde därmed inte delas ut. Bästa 
valp blev Fajta, ägare Linnéa Axfeldt.

Till de utställare som blev besvikna över 
dagens resultat, bryt ihop och kom igen för 
det kommer bättre tider!

Vi vill rikta ett stort tack till alla styrelse-
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SSF Mellansveriges årsmöte  
och hundutställning i Mora  

3 februari 2018
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medlemmar som hjälpt till under utställningen 
och ett extra tack till Susanna Vikner som 
fixar och donar och även har sett till att vi fick 
möjligheten att använda oss av Brukshund-
klubbens fina lokaler!

Tack också till våra sponsorer, Djurläkaren i 
Orsa, Dalarnas Försäkringsbolag, Weda Skog 
och SSF Mellansverige.

I klubbstugan kunde man gå in och värma 
sig och där fanns det även kaffe, korv och 
mackor att köpa för den som kände sig sugen.

ÅRSMÖTE SSF MELLANSVERIGE
Direkt efter avslutad utställning gick vi in och 
startade årsmötet. Vi startade med att bjuda den 
samlade skaran på kaffe och smörgås innan 
ordförande Kjell Welam drog igång med de sed-
vanliga mötesförhandlingarna som här redovisas 
i korthet. Protokollet i sin helhet kommer att 
finnas på hemsidan, www.ssf-mellansverige.se

Till mötesordförande valdes Tommy 
Lannemar och han kunde nöjt informera att 
vi är en av de få lokalklubbar som ökat något 
under året och är därmed störst med 276 med-
lemmar. Under året har 62 jaktprovsstarter 
genomförts. Domarstaben är för närvarande 

15 varav tre också är provledare.
Verksamhetsberättelse och ekonomi god-

kändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2018
De som stod i tur att avgå i huvudstyrelsen 
omvaldes men två nya suppleanter valdes in  
så styrelsen blev den följande.
Ordförande: Kjell Welam
Kassör: Tommy Lannemar
Sekreterare: Ronney Skoog
Vice ordförande: Anders Albinsson
Ledamot: Hans Jemth
Suppleanter: Fredrik Palm och Joakim Westling

De flesta punkterna förblev oförändrade och 
några fick mindre justeringar. Punkt för punkt 
klubbades raskt och till slut kom vi till årets priser. 

PRISUTDELNING
Priset ”Årets Skällande Fågelhund” i Mellan- 
sverige är väl kanske den mest åtrådda titeln 
som man kan få inom lokalklubben. Ett citat 
från en gammal vän och legend i nobskretsar 
som beskriver vilka som kan få äran att äga 
en norrbottenspets är passande även här. Jag 

BIS Herröskogens Pekka och Emil Westling
Bror Ragnar Jönsson mottar  

plaketten Årets Skällande Fågelhund Fem av förstapristagarna
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Sen var det dags att dela ut diplom till de 
som erhållit förstapris på jaktprov. Många 
handklappningar blev det då de sex förstapris-
pristagarna ropades fram en efter en.

Finska spetsarna Kvannildalens Lynx 87 
poäng (Bror Ragnar Jönsson, Älvdalen), Tallens 
Chilla 83 poäng ( Johan Nilsson, Storfors) och 
Furuhedens Sirpa 80 poäng (Hans Jemth, 
Mora) samt norrbottenspetsarna Överstjuktans 
Vips 76 poäng, (Fredrik Palm, Gustafs), 
Djurabygdens Meja 76 poäng (Sten Eriksson, 
Orsa) och Lybergets Kelly 76 poäng ( Jonas 
Nederberg, Malung).

Bra jobbat och ett välförtjänt grattis säger 
vi även till dessa ekipage!

Efter det avslutades mötet och vi önskar 
därmed våra medlemmar ett gott och 
framgångsrikt 2018.

Lev väl! 
Ronney Skoog

Se kreterare SSF Mellansverige

säger därför som Martin Markusson brukar 
säga: ”Många äro kallade, men få äro utvalda”.

Den utvalda detta år är glädjande nog ganska 
färsk i sammanhanget och gått som en raket 
senaste året. finska spetsen Kvannildalens Lynx! 
Husse, Bror Ragnar Jönsson från Älvdalen, 
fick stående ovationer när han fick komma 
fram och ta emot plaketten. Du kan vara 
stolt över dina och din hunds insatser och vi 
andra önskar er därför ett stort, stort grattis 
till titeln ”Årets Skällande Fågelhund 2017 i 
Mellansverige”! Denna framgångssaga är bara 
i sin början, så vi kan nog räkna med att få se 
mer av ekipaget i framtiden också.

Andrapristagaren var också en finnspets, 
Tjäderlekens Raiko, ägare Olle Gunnarsson 
från Transtrand.

På tredjeplatsen plats kom så äntligen en 
nobs, Skarnäbbens Taiga, vars ägare Ronney 
Skoog från Mora skickar hälsningen att… 
”nästa år får ni allt huka er, för då jäv**r!”
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Just nu…
… läser du ett nummer av Ståndskall, Sveriges ledande tidning inom jakt med  
skällande fågelhundar.

Förutom redaktören Kaj Ekroos, som så passligt syns extra mycket överallt i tidningen, 
är arbetet med den nya tidningen ett resultat av flera personers insatser och som kanske inte 
syns lika mycket runtom i tidningen. Samtidigt vilar allt på ett arv från tidigare redaktörer och 
tryckerier, inte minst Göran Hellström och Storuman Tryckeri som sett till att nå ut till en bred 
publik, bland annat genom att erbjuda Ståndskall online.

De personer som har tyckt till om färg, form, intresseväckande rubriker och pricksäkra 
formuleringar, rättelser samt förslag till ämnen att skriva om och heter Palle Andersson, Bitte 
Qvarngård och Kim Backlund. Det är också en mängd andra personer som har skickat in 
bilder och erbjudit sin hjälp. Stort tack till er alla!

Självklart är det också på sin plats att tacka grafikern Sara Persson, Flou Design, som 
har lyssnat noga på våra visioner och idéer och fått till en ny bra tidning. Hurra för Sara, nej 
förresten; hurra för alla!

Vill du vara med på tåget och delta i arbetet med vår fina medlemstidning?  
Hör av dig till mig på telefon 070-655 67 99 eller e-post standskall.kaj@gmail.com

Kaj Ekroos  |  Redaktör för (nya) Ståndskall
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Röjans  
vandringspris 

   NYTT PRIS FÖR KVINNLIGA HUNDFÖRARE INOM SSF

I samband med SSF:s riksårsmöte i Hammarstrand 
och att SSF firar 50 år som klubb överlämnade finska 
spetsklubben SPJ:s representant Thommy Svevar en 
gåva som var riktad till gruppen av kvinnliga jägare 
som ägnar sig åt jakt efter skogsfågel med skällande 
fågelhundar. Gåvan var en skulpterad tjäderhöna.

SSF Riks har bestämt att denna skulptur ska utgöra ett 
vandringspris i en tävling som riktar sig till kvinnliga 
hundförare och namnet är ”Röjans vandringspris”. 

Tanken med priset är att kvinnor ska kunna delta i täv-
lingen genom att vara hundförare på ett prov utan att 
nödvändigtvis äga hunden som går provet. Med andra 
ord kan du som vill delta också låna en hund och testa 
att gå ett prov. Går det dessutom sedan riktigt bra – ja, 
då kan du bli inbjuden till Riksårsmötet för att ta emot 
och sedan glädjas över skulpturen ett helt år innan det 
är dags att lämna över den till nästa vinnare. Självklart 
med ditt namn ingraverat på priset. 

Förutom vandringspriset som går vidare får vinnaren 
även en reproduktion av en tavla som konstnären 
Göran Boström har målat.

REGLERNA FÖR TÄVLINGEN ÄR MYCKET ENKLA: 
- Endast kvinnliga medlemmar hos SSF kan delta

- Deltagande på jaktprov ska ske under jaktprovs- 
  säsongen 2017/2018 

- Högsta provresultat vinner

- Resultat ska meddelas senast den 1 april till pris- och       
  marknadskommitténs Anders Lundberg på e-post:  
  anders.lundberg@bahnhof.se

Läs mer på SSF:s webbplats: http://ssf-riks.se/rojans-vandringspris/

Röjans  
vandringspris

Lycka till önskar 
SSF Riks!
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F
inkammar fågelhunden verkligen 
markerna eller är det bara en myt? 
När det gäller tjäder är den uppfat-
tningen dåligt underbyggd. Hösten 

1998 genomförde artikelförfattaren en un-
dersökning i Varaldskogen i syfte att ta reda på 
hur många fåglar den skällande fågelhunden 
finner av de fåglar som är möjliga att hitta. 
Fram till november, när tjädern börjar att beta 
tallbarr, bör resultaten för stående fågelhundar 
vara någorlunda lika som för spetsarna utifrån 
de erfarenheter som finns om hur de båda 
hundtyperna söker av terrängen. Spetshund-
arna brukar dock generellt sett ha ett vidare 
sök än den stående fågelhunden, men resultaten 
från undersökningen visar att detta inte har 
någon signifikant betydelse. För att resultaten av 
undersökningen ska anses vara korrekta har man 
använt sig av radiomärkt tjäder.

Det är mycket som ska stämma
Som bekant finns det ett antal förutsättningar 
som måste uppfyllas för hunden över huvud 
taget ska hitta fågel. Det finns fyra sätt att hitta 
fågel på marken för en skällande fågelhund: 

1) Få vind och känna luftvittring. Vid dåliga 
vittringsförhållanden, eller om den passerar 
fågeln på fel sida i förhållande till vinden, kom-
mer hunden att passera fågeln utan att hitta den. 

2) Hitta löpan och därmed leta sig fram till 
fågeln via markvittring. Vid dåliga vittrings-

förhållanden och i fall där fågeln inte har gått 
runt och betat på marken, kommer hunden att 
kunna passera utan att hitta fågeln. 

3) Hörselkonstaterande – genom att höra 
då fågeln rör på sig eller ger andra ljud ifrån 
sig. Sitter fågeln tyst, kommer hunden att gå 
förbi utan att hitta den.

4) Genom att stöta fågeln av en slump. 
Förutsättningarna 1,2 och 4 kommer att vara 
lika som för de stående fågelhundarna. När 
fågeln sitter i träet finns det två sätt hunden 
kan hitta den:  Vittring. Detta förutsätter att 
vittringsförhållandena är sådana att vittringen  
av fågeln sjunker till marken och inte stiger (av- 
hängigt termiska förhållanden).  När fågeln röjer  
sig genom att avge ljud – till exempel skär näbb.

37 procent
För att undersöka hundens förmåga att hitta 
fågel har 32 linjer markerats med en radiomärkt 
fågel på eller nära linjen. Hundföraren visste 
inte exakt var på linjen fågeln befann sig. Av 
dessa 32 radiomärkta fåglar har hundarna 
hittat 12 fåglar och hundföraren har stött fem 
fåglar. Samtidigt hittades 21 omärkta fåglar, 
men här vet vi inte hur många fåglar det har 
varit möjligt att hitta. Hundarna hittade 18 av 
de omärkta och hundföraren stötte tre av de 
omärkta fåglarna. Antar vi att förhållandet 
mellan fågeln som hittats av hunden och stötta 
av hundföraren är lika för både radiomärkta 

Hur många fåglar hittar egentligen  
de skällande fågelhundarna?

Påståenden om att fågelhundar verkligen finkammar markerna i  
jakten på fågel stämmer dåligt. I en undersökning som g jordes hösten  

1998 visade det sig att hundarna fann 37 procent av fåglarna.
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Hur många fåglar hittar egentligen  
de skällande fågelhundarna?

Påståenden om att fågelhundar verkligen finkammar markerna i  
jakten på fågel stämmer dåligt. I en undersökning som g jordes hösten  

1998 visade det sig att hundarna fann 37 procent av fåglarna.

 “I undersökningen hittade  
hundarna 37 procent av de  
radiomärkta fåglarna som  

var möjliga att finna.” 
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och omärkta fåglar, kan vi säga något om 
hur många möjliga fåglar hunden finner. I 
undersökningen hittade hundarna 37 procent 
av de radiomärkta fåglarna som var möjliga att 
finna. Hundföraren stötte 16 procent. Det inne-
bär att hunden och jägaren har hittat 53 procent 
av fåglarna som gick att finna. Om statistiska 
beräkningar görs på resultatet ser man att 
om man gör om samma undersökning/
försök 100 gånger så kommer man att i 95 av 
undersökningarna hamna mellan 23 och 56 
procent av de fåglar som är möjliga att hitta. 
Hundar och jägare tillsammans kommer i lika 
många fall att hitta mellan 36 och 70 procent. 
Det finns ingen statistisk skillnad mellan 
förhållanden radiomärkt 
fågel som hittats av 
hunden-radiomärkt stött 
fågel och omärkt fågel 
som hittades av hund 
omärkt stött fågel. Jag 
drar därför slutsatsen att 
hunden har gått förbi ca 
20 omärkta fåglar i denna 
undersökning.

Var hittade man fågel?
Tiden för när tjädern 
sitter på marken eller i 
träden delas tydligt upp i två perioder under 
hösten. I augusti och september befann sig 
fågeln nästan uteslutande på marken när den 
hittades. I de två fall där fågeln satt i träd, 
kan det bero på att den hade blivit stött innan 
den blev funnen. I november och december 
satt den främst i träden när den hittades. 
Snömängden under denna period var begränsad 
(0–10 cm) vilket gör att den inte ensam förk-
larar varför fågeln i 71 procent av fallen satt i 
träden. Ett tunt snötäcke stoppar inte tjädern 
från att söka föda på marken. Det händer bara 
när snön har blivit 20 cm djup (inte förrän 
snön har blivit 20 cm djup i norra Finland 
enligt Pulliainen).

200 meter bred korridor
Längs linjen (0 meter) har vi hittat eller stött 

samtliga fåglar. 75 procent av alla funna fåglar 
har befunnit sig inom 100 meters avstånd från 
linjen. Det längsta avståndet från linjen till den 
funna fågeln var 450 meter. Utifrån de upp- 
mätta avstånden från linjen till den punkt där 
fågeln hittades beräknades en effektiv sökvidd, 
vilken i denna undersökning är 97 meter. Detta 
ger en ca 200 meter bred korridor där hunden 
söker av terrängen effektivt längs linjen som 
jägaren följer. Utanför denna korridor minskar 
effektiviteten snabbt. Denna kunskap kan 
användas för att beräkna hur många hundföra-
re man kan låta jaga på en mark, men det är 
viktigt att komma ihåg att det finns många fler 
faktorer som påverkar hur mycket fågel som 

skjuts. Här avgör hundens 
förmåga att producera 
skottchanser för jägaren och 
jägarens förmåga att förvalta 
sina chanser.

Flyr 150–400 meter
Efter att fågeln har blivit 
stött har man mätt flykt-
sträckan och registrerat om 
fågeln sätter sig på marken 
eller i ett träd efter att den 
blivit stött. Resultaten här 
avviker delvis från vad som 

förväntades. Flygavståndet har mätts efter den 
första och den andra stötningen. Man skulle 
kanske tro att det skulle flyga längre andra gån-
gen det blir stött. Men det är tvärtom – efter den 
inledande stötningen är den genomsnittliga 
förflyttningen 341 meter. Efter en andra 
stötning blir förflyttningen 275 meter. Tidigare 
trodde man att fågeln flög längre när den blev 
stött av jägaren än av hunden. Inga noteringar 
har gjorts som indikerar att detta är korrekt. 
Genom att följa en radiomärkt fågel visar det 
sig att det är korrekt att den generellt flyger 
rakt fram efter att ha blivit stött, men det finns 
undantag och det händer att den följer linjerna 
i terrängen.

Ologiskt beteende
Var hittar man fågel som har blivit stött på 
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nytt? Den kan lika väl hittas på marken 
ute i en som i träd i gammal storskog. 
Efter det har blivit stött första gången har 
den satt sig i ett träd i 60 procent av fallen. 
Man kan tro att när den stöttes ur ett 
träd så skulle den flytta till ett nytt några 
hundra meter längre bort? Så är inte fallet. 
Endast i 20 procent av de inspelade fallen 
har fågeln satt sig i ett träd efter att ha 
stötts för andra gången. Detta är överras-
kande. Det är inte lätt att hitta en logisk 
orsak till detta när den har blivit funnen 
av ett markbundet rovdjur två gånger på 
kort tid. Det verkar heller inte som att det 
gör någon skillnad om det är en hund eller 
jägaren som stöter fågeln. Detta beteende 
förklarar dock varför hunden kan ha problem 
med att hitta på en fågel som har blivit 
stött en andra gång. En fågel som sitter 
på marken ger ifrån sig minimalt med ljud 
och ingen löpa för att hunden att reda ut. 
En genomgående erfarenhet av radiomärkta 
fåglar är att de snabbt förändrade beteendet 
när de blev störda många gånger på kort 
tid. De lärde sig snabbt hur man skulle bli 

av med hund och jägare. Så om du ska 
lyckas lura en listig gammal tjäder-tupp 
måste du försöka hitta en strategi som 
tar fågeln helt på sängen. Tänk därför 
i nya banor om du blir lurad av samma 
tupp flera gånger, kanske under flera års tid.

Slutsats
Svaret på den ursprungliga frågan måste 
vara nej. Ingen fågelhund finkammar 
terrängen för att hitta fågel. Hunden 
hittar drygt en tredjedel av fåglarna. Som 
en tumregel kan man säga att om finner 
hunden tre fåglar så har den missat sex. 
Inga tidigare genomförda studier har 
funnit några bevis för att det finns en 
gnutta sanning i påståendet att hunden 
finkammar terrängen. Tar vi också med 
fåglarna som jägaren stöter hittar ekipagen 
tillsammans ungefär 50 procent av 
fåglarna som är möjliga att hitta.

Text & foto: Roy Vebjørn Kveliaunet
Översättning: Kaj E                                                                           

kroos
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MANUSSTOPP FÖR  
STÅNDSKALL 2018

SFF HAR  
FÖLJANDE TILL SALU:

FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WEBBEN ELLER  
KÖPA HOS LOKALKLUBBARNAS KASSÖRER

Injagningskompendium 
Medlem - 100  kr, Icke medlem - 250  kr

Raskompendium 
Medlem - 150  kr, Icke medlem - 300  kr

PORTO TILLKOMMER!

N R        S I S T A  M A N U S D A G

Nr 2          10 maj
Nr 3          10 augusti
Nr 4          10 november

Manus skickas via e-post till Kaj Ekroos:
standskall.kaj@gmail.com  | 070-655 67 99 

Försenat material kan inte garanteras 
plats. Märk filerna med namn.

  

Championgalleri
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Championgalleri

SE UCH SE15520/2014 Brattstans Tyra 
E: SE JCH Tunnersjöbäckens Wille S30987/2007 
U: SE UCH Brattstans Sinja S66422/2009

UPPFÖDARE: Sören Adill, Nordenåsen

ÄGARE: Malin Nordin, Härnösand

UTSTÄLLNING:
2017-11-04: Vemdalen, Cert
2017-12-02: Matfors, Cert 
2018-02-03: Umeå, R-Cert 

JAKTPROV:
2017-10-07: Lögdö Vildmark, utlyst 79 poäng

N
YA C

H
AM

PIO
N

S

NO UCH SE UCH Fort Hjort Raptus NO 43991/15
E. Killamrovas Sami
U. Fort Hjort Hilla

UPPFÖDARE: Tore Bjørnbet, Norge

ÄGARE: Raymond Saur, Norge

UTSTÄLLNING:
207-04-29: Helgeland elghundklubb, CERT
2017-05-28: Hattfjelldalutställningen, CERT
201-07-02: NKK Trondheim, CERT/RES. CACIB
2017-08-17: SKK Svenstavik, CK CACIB

JAKTPROV:
2017-03-11: Lierne (rörligt), 65 poäng

Skicka en fin bild på din hund. Helst ska bilden visa hunden 
från sidan och självklart med hög upplösning. Döp bilden 
efter hundens namn – till exempel ”Urtallens Roxy”. Bifoga 
manus som Wordfil med följande uppgifter:

• Namn på hunden och hundens samtliga titlar enligt     
  rådande standard 
• Registreringsnummer
• Uppfödarens namn och bostadsort (och land)

• Ägarens namn och bostadsort (och land)
• Relevanta utställningsmeriter för championatet (BIS  
   etc har inget med championatet att göra)
• Relevanta jaktprovsmeriter för championatet   
  (Skallkungen etc har inget med championatet att göra)

Mejla bild och manus till: standskall.kaj@gmail.com

Stort grattis önskar SSF Riks!

HAR DIN HUND ERÖVRAT EN CHAMPIONTITEL? GRATTIS – SE TILL ATT ANMÄLA DET!

file:///Users/sarapersson1/Documents/%20Flou_Jobb/Kunder/Sta%cc%8andskall/2018/Nr1%20/Championgalleri/BRATTSTANS%20TYRA/javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$ctl03','')
file:///Users/sarapersson1/Documents/%20Flou_Jobb/Kunder/Sta%cc%8andskall/2018/Nr1%20/Championgalleri/BRATTSTANS%20TYRA/javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$ctl21','')
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SE JCH SE UCH  
Tjärbäckens Nalle
SE26610/2012
E. Odensala Skogens Kasper
U. Tjärbäckens Järva

UPPFÖDARE: 
Rabb Sven Jonasson

ÄGARE:
Magnus Lidberg

UTSTÄLLNING:
2016-05-29: Lycksele,CK Cert
2017-08-12: Överkalix, CK Cert
2017-11-25: Luleå, CK

JAKTPROV:
2016-08-26: Råneå/Överkalix 
(utlyst), 80 poäng
2017-08-18: Råneå/Överkalix 
(utlyst), 77 poäng
2017-11-01: Pålkem (rörligt), 
76 poäng

SE UCH NO UCH 
Korsfjellets Salla 
SE57601/2012
E. Rippeläisen Rosso FIN25726/08
U. FI JCH NO JCH NO UCH SE 
UCH Sikke N17161/07

UPPFÖDARE: 
Bernt-Enge Larsen, Norge

ÄGARE: 
Per-Ove Bergman, Gnarp

UTSTÄLLNING:
2015-03-28: Hedmark, Norge. Cert
2014-04-12: Mora, Cert
2014-04-27: Borgsjö, Cert
2014-12-07: Gudmundsbyn, Cert

JAKTPROV:
2014-03-29: Gnarp, 50 poäng
2017-10-22: Lögdö Vildmark,  
73 poäng

SE JCH SE UCH  
Röjbackens Teko 
SE32401/2015
E. Häggingåsens Dexter

U. Hemvikens Vilma

UPPFÖDARE:
Kaj Ekroos, Hägersten

ÄGARE: 
Ulf Jonsson, Backe

JAKTPROV: 
2016-10-25 Backe/Näsåker,  
77 poäng
2017-08-20 Rossön, 76 poäng 
2017-11-24 Rossön, 77 poäng 

UTSTÄLLNINGAR:
2017-03-26 Åsele, CERT
2017-05-26 Lycksele, CK
2018-02-17 Bredbyn, CERT
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SE UCH  
Herröskogens 
Pekka 
SE39714/15
E. Tallens Siirku
U. Häggingåsens Thai

UPPFÖDARE: 
Thomas & Lotta Schön

ÄGARE: 
Emil Westling 

UTSTÄLLNING:
2017-11-04: Vemdalen, CK
2017-12-02: Matfors, Cert
2018-02-03: Mora, Cert 

JAKTPROV:
2017-08-17: Vemdalen, 
utlyst 65 poäng 

INJAGNINGSKOMPENDIUM
Det 40-sidiga häftet som uttömmande bes kriver 
injagningens alla faser från val av valp till de 
första jaktturerna, har fått lysande recensioner i 
jakttidningarna. 

”En välskriven och instruktiv handbok om 
trädskällaren och jakten med den”, skriver 
Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt. 

Författare är Kjell Rosberg, Jan Domarhed och 
Leif Öhgren. Illustratör: Leif Holmqvist 

Kompendiet finns att köpa 
hos lokalklubbarnas kassörer. 

PRIS: 100  KR
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Svårt att få tag i valp
Ett år efter förlusten av vår förra nobs tyckte 
jag att var det dags att skaffa hund igen. ”Visst, 
men bara om du köper en norrbottenspets”, 
svarade sambon. ”Perfekt”, tänkte jag och 
sökandet började. Jag ringde runt till upp- 
födare som hade planerade kullar men förstod 
fort att det kunde ta ett bra tag innan jag 
skulle få köpa en valp. Eftersom jag har ett 
dåligt tålamod började jag istället fundera på 
alternativa sätt att få tag på en valp.

Hitta valp i Finland
Jag fick kontakt med en finsk uppfödare som 
hade valpar på gång via en svensk Facebook- 
grupp för norrbottenspets. Vi kunde följa kullen 
via bilder och filmer på telefonen och ganska 
snart reserverade vi en av tikarna i kullen. Finska 
Spetsklubben, Suomen Pystykorvajärjestö, har 
tyvärr ingen svensk version av hemsidan, men 

med hjälp av Google translate (eller kanske 
en finsktalande vän) kan man leta sig fram 
till valptorget. Hittar man en valpkull som ser 
intressant ut går det att läsa data motsvarande 
SKK:s Hunddata på Finska Kennelklubbens i 
avelsdatabaser, som även är på svenska. 

Vaccinationskrav, ID-märkning och pass
Hundar som ska resa från Finland till Sverige 
måste vara vaccinerade mot rabies. Vaccina-
tionen görs tidigast vid 12 veckors ålder. 21 
dagar senare får valpen resa till Sverige. Det 
innebär att valpen måste vara minst 15 veckor 
gammal när den förs över gränsen. Dessutom 
ska valpen vara ID-märkt (chippad) och ha ett 
europeiskt pass för sällskapsdjur. I passet ska 
veterinären ha lämnat uppgifter om vaccination 
(rabies och DHPPi). Införsel av hunden ska 
anmälas i tullen.

Valpimport 
från Finland 
HUR MAN HITTAR OCH HÄMTAR HEM EN VALP

Marie Björklund och Vinskin Eira
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(under uppsyn så klart).

Nackdelar med att importera
Att valpen är äldre innebär att präglingen på 
den egna familjen tar längre tid. Dessutom tappar 
man värdefull tid i grundlydnadsträningen. 
Dessa saker går att ta igen, men det kommer att  
kräva mer energi och ta längre tid.

Har man långt till uppfödaren blir hämt-
ningen av valpen kanske första och sista 
besöket. Har man närmre finns så klart bättre 
möjligheter att träffa tiken och valparna innan 
man tingar valpen. 

Prisskillnad? 
Valppriserna är, som jag förstått det, generellt 

sett lägre i Finland, men uppfödaren kommer 
troligtvis höja priset för ökade omkostnader och 
som lön för mödan (dubbelt så lång tid innan 
avhämtning). Därför kan man inte räkna med 
att spara något på att köpa från Finland.

Våga ta chansen
Om jag inte hade fått tag på Eira, hade jag 
fortfarande varit hundlös då? Risken finns, 
och vad är väl ett hem utan en hund?! Jag 
tycker vi hade en otrolig tur som fick tag 
på den här valpen och jag uppmanar fler att 
överväga att importera valpar, dels för sin 
egen skull men också för att bredda avels-
basen för rasen.

Marie Björklund

Övrigt pappersarbete
Finska Kennelklubben har färdiga köpeavtal på 
finska och svenska. Det är lämpligt att använda 
det avtalet eftersom det är ett standardavtal 
och dessutom kan båda parter förstå allt som 
står i kontraktet. 

Om uppfödaren har registrerat valpen 
i Finska Kennelklubben får man en finsk 
stamtavla för valpen. Detta är ett måste om 
man vill registrera sin valp i SKK samt kunna 
ställa ut, gå prov och avla på hunden. När man 
kommit hem skickas den finska stamtavlan till 
SKK tillsammans med registreringsansökan 
för importerad hund. När registreringen är 
klar kommer stamtavlan tillbaka med hundens 
nya svenska registreringsnummer. Nu är allt 
pappersarbete klart och all koncentration kan 
läggas på att lära den nya valpen att familjens 
foppatofflor inte blir bitleksaker.

Fördelar med att importera 
Nytt avelsmaterial förs in, det blir lättare att hitta 
parningskombinationer med låg inavelsgrad om 
man vill avla på sin hund. Detta är ett bra sätt att 
minska inaveln utan att tumma på kvalitén.
Eftersom valpen är äldre vid hämtning får den 
mer uppfostran av tiken och mer tid med kull-
syskon (om det är fler som blir kvar längre hos 
uppfödaren). Detta var mycket positivt för oss för 
vi har småbarn. Valpen hade lärt sig hur hårt man 
kan bita när man busar, så det gick mycket bra att 
låta barnen leka ganska vilda lekar med valpen 

AVELSRÅD  
FINSK SPETS

Har	gemensam	e-post	för	hela	avelskommittén 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Det var sent på den andra hösten som jag och min nya  
finska spets Trixie jagade tillsammans. Förhållandena var inte de  

lättaste då det fallit lite nysnö ovanpå ett äldre isigt snötäcke så det var  
både svårt att röra sig tyst i skogen och även risk för att det kunde  

bli besvärligt för tassarna på henne.



41

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –   –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 1 8   –

Vi hade åkt upp till mina favoritmarker 
tidigt på lördagsmorgonen och skulle vara 
en tre–fyra dagar där uppe. Det gällde ju att 
tillbringa så mycket tid som möjligt i skogen 
med henne nu när det äntligen börjat släppa 
jaktligt för henne.

Det hade synts tjäderspår i nysnön som 
täckte vägen på morgonen längs den smala 
grusvägen som tog oss de sista 45 kilome-
trarna så det var ju lovande. Jag hade också 
konstaterat att ingen annan hade kört här de 
sista dagarna så troligen skulle vi ha markerna 
helt för oss själva, vilket är en av fördelarna 
med att jaga här ute i obygderna.

Senare på eftermiddagen hade vi jagat 
tillsammans hela dagen och hade nu brutit 
en stund innan det började skymma. Ett par 
fågelkontakter hade det blivit men dom hade 
tyvärr suttit dåligt. Väl tillbaka vid bilen fick 
hon som vanligt en bit hundgodis när hon 

Tjäder på övertid
Det var sent på den andra hösten som jag och min nya  

finska spets Trixie jagade tillsammans. Förhållandena var inte de  
lättaste då det fallit lite nysnö ovanpå ett äldre isigt snötäcke så det var  

både svårt att röra sig tyst i skogen och även risk för att det kunde  
bli besvärligt för tassarna på henne.

hoppade upp i buren och jag plockade av 
henne Garminhalsbandet.

En halvtimme senare var vi framme vid 
skogskojan mitt på marken och jag släppte 
som vanligt lös vovven under tiden jag bar 
in prylarna. Hunden brukade inte gå långt i 
de här lägena, oftast snusade hon bara runt 
eldplatsen ute på gården i jakt efter något ätbart. 
Vi hade klivit upp väldigt tidigt och kört 
nästan 20 mil för att ta oss till ”våra” marker 
och jagat i drygt sex timmar, så både jag och 
hunden var slutkörda.

Efter att ha tagit in allt gjorde jag upp en 
brasa i kaminen och rullade ut sovsäcken på 
en av de väggfasta britsarna och började fundera 
att värma lite middagsmat.

Men då insåg jag att det var en bra stund 
sen jag hade sett hunden så jag gick ut på 
gården och tittade mig omkring, men ingen 
hund... Jag provade att kalla på henne men 
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hon kom inte springande som hon brukade göra.
Jag blev stående mitt på gårdsplanen och 

kunde efter ett tag väldigt svagt höra henne 
skälla för fullt! Efter några sekunders tvekan 
rusade jag tillbaka till kojan och rev åt mig 
bössan, ett par skott samt mina hörselskydd 
innan jag hastade iväg längs en stig österut i 
riktning mot skallen!

Några hundra meter in på stigen stannade 
jag upp lätt andfådd och kunde konstatera att 
jag befann mig i ett område med ungskog, 
ungefär fem till sex meter höga granar, tallar 
och björkar – väldigt risigt och med djupa 
markberedningsdiken kors och tvärs.  
”Typiskt”, muttrade jag för mig själv.

”Här har man jagat i 
gammal fin urskog hela 
dagen och så skäller hon 
fast en fågel inne i den 
här eländiga snårskogen” 
tänkte jag. Men det såg 
ut att vara ett lämpligt 
ställe att börja smyga in 
på ståndskallet, eftersom 
jag hade den sjunkande 
solen i ryggen och jag 
fick så bra ljusförhållanden 
som möjligt i riktning 
hunden befann sig. Att 
den eventuella fågeln också fick motljus  
var heller ingen direkt nackdel vid den nu 
kommande ansmygningen.

En Rottweil i kaliber 20 och en RWS 22 
Hornet fann sina respektive pipor och jag 
stängde kombin och lämnade stigen för att 
försiktigt börja smyga i riktning mot den 
skällande hunden.

Jag hade allt blivit lite bortskämd med att 
bara genom att kasta ett getöga på Astron få 
veta avstånd och riktning till hunden. Men nu 
hade hon ju stuckit iväg utan GPS-halsbandet, 
men ett par hundra meter hade jag nog allt 
kvar. Det var ytterst besvärligt att ta sig fram 
här, dels var det ojämnt, snårigt och eländigt, 
men också väldigt svårt att ta sig fram tyst. 
Det isiga underlaget under nysnön gjorde att 

det var som att försöka smyga sig fram på 
gammalt torrt knastrigt knäckebröd.

Trixies ivriga skall hördes allt högre och 
högre i takt med att jag kom närmare, hon 
skötte sig riktigt bra! Jag hade ju ingen aning 
hur länge hon skällt på fågeln men det hade i 
alla fall tagit mig drygt tio minuter att ta mig 
hit från det att jag hörde henne från kojan.

Jag spanade både efter hunden och den 
eventuella fågeln, ja – det kunde ju vara en 
ekorre också, men på skallet lät som om hon 
skällde en fågel. Vi hade inte fått ned så många 
fåglar än, men jag hade ändå börjat få en känsla 
för vad hon skällde på. Älg var det nu i alla 
fall inte. Maken till hund att sprida skräck 

bland älgarna har jag aldrig 
stött på tidigare, dom springer 
för livet med lillskvätten vilt 
skällandes bakom dom! OK, 
de flesta älgar brukar springa 
iväg med alla hundar efter sig 
på de här björntäta markerna 
men dom brukade fullständigt 
skena iväg med just henne i 
hasorna!

Utifrån skallet bedömde 
jag att jag måste vara riktigt 
nära men jag hade fortfarande 
inte lyckats få syn på varken 

Trixie eller någon fågel. Jag stannade upp i 
mitt smygande och hukade mig sakta ned och 
lyckades under grenverket faktiskt skymta 
en finnspetssvans som rörde sig i takt med 
skällandet!

Jag bedömde avståndet till närmare 50  
meter. Någon fågel kunde jag dock inte se 
men hunden verkade stå still och skällde mot 
ett visst träd vilket ingav en viss förhoppning 
om att hon visste var den satt!

Sakta gick jag ned på knä och började ytterst 
sakta ta mig framåt igen och försökte undvika 
att få snö på bössan men hur jag än spejade 
kunde jag inte se någon fågel. Jag hade inte fått 
med mig kikaren när jag lämnade kojan men så 
här pass nära borde jag kunna se fågeln.
Efter några minuters försiktigt kravlande så 
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gled jag sakta ned i ett beredningsdike och 
var nu så nära att jag började se Trixie riktigt 
tydligt, men fortfarande ingen fågel. Det var 
isande kallt för händerna då jag inte tagit med 
mig några handskar i brådskan men det var 
bara att ignorera i det här läget.

Men där! Bara några meter upp i just granen 
framför hunden ser jag plötsligt huvudet på en 
tjäderhöna som sträcker på halsen!

Typiskt nog är det en del grenar mellan mig 
och hönan så jag funderar först på att försöka 
förflytta mig i sidled men slår det snabbt ur 
tankarna. Dels är risken överhängande att 
fågeln märker mig om jag försöker mig på 
det och dels hade jag valt att komma in från 
just det här hållet för att se så bra möjligt i det 
falnande dagsljuset.

Trixie gör i det här läget en kort, kort paus 
i skällandet och tittar rakt på mig i ett par 
sekunder och jag håller andan i hopp om att 
hon inte ska komma kutandes till mig men så 
fortsätter hon att ösa på skall efter skall!

Jag känner att det är nu eller aldrig och lägger 
mig försiktigt ned och tar stöd med bägge 
armbågarna mot marken. Jag söker reda på 
fågeln i kikarsiktet, spänner upp mekanismen 
på kombin och  kramar av hagelpipans avtryckare!

Hönan faller till backen och Trixie kastar 
sig direkt över den så jag skyndar mig fram 

HAR DU BYTT ADRESS?
M E D D E L A  O S S  D I N  N YA  A D R E S S  S Å  AT T  V I  K A N  N Å  D I G

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

Registrera dig som medlem direkt på vår webbplats: 
 ssf-riks.se/bli-medlem/

Bli medlem direkt på vår hemsida.

och tar den från henne men öser beröm över 
henne. Hon får rycka lite stjärtpennor och 
dun från fågeln men låter henne inte behålla 
den då hon vid ett tidigare tillfälle när vi 
fällde en orre satte i sig fågelns ena ben med 
fjädrar, klor och allt.

Nu inser jag att jag inte har någon kniv 
med mig att ta ur fågeln med; det blev ju lite 
hastigt och oplanerat detta – men med ett 
lyckligt slut. Vi vandrar tillsammans tillbaka 
till kojan, jag med ett nöjt leende på läpparna 
och Trixie glatt skuttandes och hoppandes 
bredvid mig. Väl framme hänger jag upp den 
fina hönan på timmerväggen till kojan och tar 
en bild innan jag tar ur fågeln och ger henne 
sin belöning. Vilket slut på dagen!

Vad kunde man lära sig av detta då? Jo, 
att det är aldrig över förrän det är över. Och 
tänk gärna extra mycket på från vilket håll 
du närmar dig hund och fågel i gryning och 
skymning för att se så bra som möjligt.

Det här är en liten del av min kommande bok som 
beskriver alla umbäranden och glädjestunder som 
jag och Trixie har fått uppleva i den norrbottniska 
urskogen, tillsammans med en del tips och mina egna 
erfarenheter invävda. Förhoppningsvis blir boken klar 
senare i år.

Rikard Stenberg
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I Vilhelmina bor nobsägaren Irene Nyberg 
som ville komma igång på riktigt med 
trädskällarjakten och därför bestämde sig för 
att starta en studiecirkel där hon och några 
vänner lärde sig mer om hur jaktprovs-  
och utställningsverksamhet för skällande 
fågelhundar går till. ”En studiecirkel om 
skällande fågelhundar – hur går det till?” 
tänkte jag när jag hörde om detta och ringde 
upp henne för att höra lite mer. 

Jag hörde att du hade varit med på ett jakt-
prov som arrangerades av Lappmarken i 
höstas och där du gick med som åskådare. 
Det låter lite ovanligt – berätta!

Ja, det stämmer. Jag hade sett en annons som 
klubben hade i Ståndskall om ”prova på”-jakt 
där Erik Lindberg var kontaktperson, så jag 
tog kontakt med klubben och hörde mig för 
om jag skulle kunna få vara med på en sådan, 
men tyvärr var det inget som ordnades just 
då. Däremot skulle jag kunna få följa med på 
ett jaktprov för att se hur ett sånt går till och 
blev inbjuden att komma till ett prov som ar-
rangerades i Vilhelmina för att höra om något 
ekipage var villigt att ta mig med ut. Egentli-
gen hade jag och några väninnor tänkt  
starta en studiecirkel inom 
Studieförbundet Vuxen-
skolans regi, men allt rann 
på i en hiskelig fart och vår 
ursprungliga plan att köra 

Nyfikna tjejer i  
Vilhelmina ordnar  
studiecirkel på  
egen hand
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igång med kursen i höstas blev väl lite fel, 
eftersom folk som kunde agera lärare blev 
svåra att få fatt i och dessutom var vi ju själva 
också upptagna med jakten. Vi visste däremot 
att Studieförbundet Vuxenskolan var positiva 
till initiativet och att Ann-Kristine Persson, 
en person med breda kunskaper och lång er-
farenhet inom jakt med skällande fågelhund, 
hade lovat att ställa upp med undervisning. 
Det bidrag som Studieförbundet Vuxenskolan 
bistår med är i ett sånt läge en utmärkt hjälp 
som ersättning för havda kostnader för bil 
och sånt. Nu tar vi väl nya tag och rullar igång 
nu framöver istället!

OK, men berätta om provet där.  
Hur gick det till?

Det var lite svårt att få napp på idén med att 
få gå med i skarpt läge, men då erbjöd sig Kim 
Backlund att få ett extra prov med sin gamla 
tik eftersom det fanns en domare över. När vi 
väl var igång kändes det mycket mer avslappnat 
än vad jag hade trott. Jag vet väl kanske inte 
vad det var som varit skrämmande direkt, men 
det var ju ett nytt sammanhang och det kändes 
väl lite pirrigt kanske. Både Kim och jaktprovs-
domaren Daniel Wiklund visade sig ju vara helt 
ofarliga och det var riktigt kul och lärorikt.

Ja, jag förstod det som att du anmälde 
dig och din egna hund lite senare. Kan du 
säga nåt om det? 

Det var väl egentligen inga större konstigheter. 
Jag anmälde mig sedan till ett rörligt prov 
med Vilya och fick gå med domaren Erik 
Lindberg och även om resultatet inte var 
fantastiskt kändes det som en kul erfarenhet. 
Jag skrev om det på Facebook ”Nu har jag 
första jaktprovet avklarat”. Responsen var 
kanske lite oväntad. Det var väldigt många 
frågor om hur det hade gått med poäng och 
så där, men kanske inte direkt någon fråga om 
hur det kändes. Men det är helt klart något jag 
rekommenderar alla att göra. Nu är jag helt 
klart sugen på fler jaktprov, absolut!

Vad skoj! Men hur kom du egentligen på 

att du skulle skaffa en skällande fågel-
hund? Jag själv är ju uppväxt med finns-
petsar, så för mig var det helt naturligt, 
men hur var det för dig? Var det din 
pappa eller någon annan som inspirerade 
dig till det?

Nej, nej. Inte hemifrån, trots att jag är upp- 
vuxen i ett hem med hundar, fast de var inte 
jakthundar. Däremot bodde jag ihop med en 
kille som först hade en nobshane och senare 
skaffade vi ytterligare en hanhund genom Alf 
Borgström när den gamle blev för gammal. 
Även om jag jagade med nobsarna blev det 
aldrig av att jag kom iväg på nåt jaktprov själv. 
När det tog slut så kände jag att jag ska banne 
mig skaffa mig en egen nobs och på den vägen 
är det. Men det var faktiskt väldigt svårt att 
få fatt på en hund. Jag kontaktade avelsrådet 
som gav mig tips, men tyvärr var alla valpar 
tingade, men efter ett år lyckades jag till slut 
hitta Saxälvens Vilya hos uppfödarna Agnetha 
och Bengt Hamberg. Det var himla skoj. Nu 
har jag skjutit några fåglar för min tik också 
och sen har vi även en finsk spets och en 
irländsk röd-vit setter också, så det blir väldigt 
mycket jakt.

Då så, det låter ju som att du helt klart är 
på banan. Jag får tacka för att du tog dig 
tid och det kommer att bli riktigt kul att 
få berätta din story i Ståndskall. Kanske 
någon ansluter och vill vara med
när ni kör er studiecirkel?

Haha, javisst. Det får du gärna göra. Snart kör 
vi igång! 

Kaj Ekroos
Redaktör
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De nya jaktprovsreglernas 
framkomst och motiv

Jaktproven är ett av våra viktigaste redskap i avelsarbetet med våra raser  
norrbottenspets och finsk spets. Provregelkommitténs arbete med jaktprovsregler bottnar i 
lokalklubbarnas åsikter och uppdateras vart femte år. Nu har första jaktåret med de nya reglerna 

nästan gått och provsäsongen tar slut den 31 mars.

Inom kommittén har vi fullt upp just nu med 
att nu granska protokollen för de hundar som 
gått till pris och vi kommer också att ha ett 
fysiskt möte den 2 februari i Vilhelmina för 
att sammanfatta säsongen så här långt. Nedan 
beskriver jag vad som reglerar 
vårt arbete, samt hur och vad 
vi arbetat med.

Grundförutsättningarna 
är att SKK har bestämmelser 
för utställnings- och prov-
verksamhet för alla raser som 
kan beröras av detta inom 
SKK:s organisation. Dessa 
bestämmelser slår fast att det 
ska vara fem år mellan varje 
revidering. Alla raser med 
bestämmelser för jaktprov 
ska revideras under samma 
femårsintervall. Det finns 
även en begäran från SKK om att vi alla  
special- och rasklubbar ska eftersträva  
samnordiska regler.

Säsongen 2017 fanns det några få special- 
och rasklubbar som inte hade lyckats med att 
färdigställa revideringen. De har fått dispens i 
ett år, vilket gör att de ”tappar” ett år med nya 
regler, vilket innebär att nästa revidering då 
kommer efter fyra år.

Våra förra ”Bestämmelser för Jaktprov med 
skällande fågelhundar” hade giltighetstid 
2012-01-01–2016-12-31. De, likväl som de nya 
reglerna, är under dessa år hela tiden ett levande 
dokument. Med det menar jag att det tillkommer 

tolkningsanvisningar för nya situationer, samt 
tolkningar för vad domare och provledare 
inte har kunnat reda ut och kontaktat oss i 
kommittén om för rådgivning.

Provregelrevidering 2017-01-01–2021-12-31 
har som vanligt utförts av provregel-

kommittén. Den har bestått 
av Ove Sjöström från Övre 
Norrbotten som ersattes i 
halvtid av John Laestander, 
Nedre Norrbotten på grund 
av hälso- och tidsskäl, Kurt 
Sivertsson (sammankallande) 
och Ann-Kristine Persson 
från Västerbottens Lappmark, 
undertecknad Lennart Jönsson 
från Jämtland/Härjedalen samt 
Jan Andersson från Gävleborg. 
Vi har alltså haft en mycket bra 
geografisk spridning över vårt 

verksamhetsområde. Kommittén har också 
hela tiden varit präglad av konstruktiva åsikter 
och diskussioner som hela tiden har lett framåt.

Våren 2014 påbörjade vi arbetet med våra 
nya bestämmelser för jaktprov 2017-01-01–2021-
12-31. Vi hade ett antal telefonmöten och vi 
tog kontakt med våra systerklubbar i Finland 
och Norge. Vidare skickade vi ut mejl till alla 
lokalklubbar samt funktionärer inom SSF Riks 
samt våra motsvarigheter i Finland och Norge 
där vi ställde frågan ”Vad vill ni ändra på i våra 
bestämmelser för jaktprov”? Vi gjorde en grov 
sammanställning av de svar vi fick. Detta gjorde 
att vi kallade in en representant från alla lokal- 
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När du som är hundägare ansöker om ett svenskt 
utställnings- eller jaktchampionat hos SKK erbjuds 
du möjligheten att köpa ett championatdiplom för 
350  kr. Diplomet levereras i liggande A3-format 
och har en bakgrundsbild på stövare tecknat av 
Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett championatdiplom särskilt  
utformat för skällande fågelhundar för 200  kr  
plus porto (12  kr) i A4-format (se bild). På  
diplomet anges hundens namn och vilken  
typ av championat det avser.

Vi behöver följande information:
• Ras: ange ”finsk spets” eller ”norrbottenspets”
• Registreringsnummer: Dvs ”SE12345/2012”
• Titel: svensk utställnings- eller jaktchampion
• Namn: hundens fullständiga namn ”Kottmossens  
  Christina”
• Ägare: förnamn efternamn
• Ägarens bostadsadress: ”Stora gatan 34,  
  123 45 Knutstorp”

Bifoga besked om godkänt championat från SKK:s 
registreringsavdelning som du även når på e-post: 
reg@skk.se eller telefon 08-795 33 11.

Beställning skickas till:
E-post: tommy78550@gmail.com
Postadress: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 
785 50 Djura
Telefon: 070-574 49 20

CHAMPIONATDIPLOM

klubbar till en konferens i ”halvtid” under 
november 2014. 

Uppdraget som vi ställde till denna 
konferens var att ta fram riktlinjer på hur 
vi i provregelkommittén skulle arbeta med 
provregelrevideringen, att utvärdera betydelsen 
av samnordiska regler och att fånga upp vad 
man i lokalklubbarna ville förändra.

Detta utmynnade i ett skarpt förslag från 
oss i provregelkommittén efter samråd med 
Finland och Norge. Finland valde att kliva av  
samarbetet med motiveringen att det fanns 
språkliga barriärer och brist på tid. Norge gick 

med fullt ut, med vissa skillnader inom använd-
ningen av pejl. SPJ i Finland fick ytterligare ett 
år till på sig att gentemot FKK färdigställa sin 
revidering. Vi har förhoppningar på att vi i Sverige, 
Finland och Norge kan komma närmare varandra 
inför nästa revidering 2021.

Det besked som provregelkommittén har fått 
från våra lokalklubbar är att samtliga klubbar 
prioriterar våra regler före samnordiska regler, 
vilket innebär att möjligheterna att genomföra 
internationella jaktprov är oklara i dagsläget.

Provregelkommittén genom
Lennart Jönsson, SSF Jämtland/Härjedalen
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För egen del känns det 
som att den kommande 
jaktsäsongen blir riktigt kul 
och spännande. Valpen 
Elsa har vuxit så det har 
knakat och även om 
hennes självförtroende 
kanske är något större än 
hennes förmåga att hävda 

sig så är hon snart lika stor som gamla tiken Vilma. 
Under hösten tycker jag dock mig ha sett att det 
finns jakt i Elsa också som behöver plockas fram 
och förfinas om det ska bli tjäderstek i grytan någon 
gång emellanåt.

Som ni redan har sett när ni läser detta så har 
Ståndskall bytt skepnad. Det beror på två saker: 
den ena orsaken är att klubben har haft en jobbig 
ekonomisk sits med stora utgifter men lika mycket på 
att jag har varit pådrivande när det gäller att markera 
att vi tar steget in i nutid – inte bara med nya kläder, 
utan också lämnar en del av det gamla tankegodset 
bakom oss. En medlemstidning, som jag ser det, 
måste fylla ett syfte, eller helst flera och där tänker 
jag mig att Ståndskall är en väldigt viktig plattform för 
kommunikation där alla medlemmarna har möjlighet 
att delta, eftersom den går ut till alla medlemmarna. 
Dessutom är ju en medlemstidning en viktig kanal för 
klubbens funktionärer när de ska berätta om vad som 
händer i klubben och visa hur avgiften som med- 
lemmarna betalar används. Här kan det också vara 
på sin plats att även nämna att väldigt mycket arbete 
inom en ideell förening sker UTAN att ersättning 
utgår. Det kan vara viktigt att komma ihåg när man 
blir frustrerad och tänker att NÅGON borde fixa en 
sak som man tycker borde fungera bättre eller på 
ett annat sätt.

I det här numret kan du läsa en rad olika artiklar som 
jag hoppas ska försöka bidra till att SSF kommer att 
engagera och entusiasmera våra medlemmar och 
öka förtroendet för de personer som är funktionärer 
inom SSF: Marie Björklund berättar om hur det går till 
när man köper en hundvalp i Finland och i en intervju 
med Iréne Nyberg kommer det fram att man faktiskt 
kan arrangera en studiecirkel om trädskällarjakt och 
få bidrag för det. Lennart Jönsson, som har lång 
erfarenhet av arbete inom styrelsen och provrege-
lkommittén, berättar om de nuvarande jaktprovsre-
glerna och bakgrunden till dem. Vidare tar Rikard 
Stenberg oss med in mot ståndskallet och trycker av 
en smäll så att dina grannar säkert undrar vad som 
pågår och norske Roy Vebjørn Kveliaunet (tidigare 
Nilsen) berättar om resultaten för sin forskning om hur 
effektiva våra skällande fågelhundar är.

Jag själv jagar för att jag tycker att det är riktigt 
kul och spännande och eftersom jag jobbar rätt hårt 
när jag är på jobbet så behöver jag en distraktion för 
att kunna koppla bort en vardag som stundtals kan 
vara väldigt hektisk och stressig, men som också är 
en angelägen del av livet. För mig som har vuxit upp 
i en familj där hundar alltid har varit en naturlig del av 
vardagen så känns det självklart att göra en insats 
för att se till att det ska vara möjligt att kunna jaga i 
framtiden. Självklart hoppas jag att mina barn även 
de ska jaga, men det får vara ett val de själva gör. Hur 
som helst är det anledningen till att jag är med i SSF 
och deltar i sånt som jag känner att jag har tid och lust 
med – döma jaktprov, vara redaktör och sist men inte 
minst – föda upp jakthundar och vara i skogen.

Mitt mål med det arbete jag utför inom SSF är att 
allt fler personer ska känna likadant som jag och när 
vi når dit så lovar jag att jag ska känna mig nöjd.

Nu skriver vi 2018 och ett nytt kalenderår har börjat.  
Jaktåret däremot följer ju som bekant en annan indelning och det gör ju  

att jaktsäsongen i viss mån fortfarande är igång, och egentligen kan man ju jaga  
året runt numera. Men inte med våra jyckar. Nu är det hundträning och kanske  

nåt jaktprov framöver och sedan tar allt slut vid utgången av april.
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Kaj Ekroos
Redaktör för Ståndskall

TÄCKHUNDSANVISNING  
G E N O M   AV E L S R Å D E T  F Ö R  F I N S K  S P E T S
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Nu skriver vi 2018 och ett nytt kalenderår har börjat.  
Jaktåret däremot följer ju som bekant en annan indelning och det gör ju  

att jaktsäsongen i viss mån fortfarande är igång, och egentligen kan man ju jaga  
året runt numera. Men inte med våra jyckar. Nu är det hundträning och kanske  

nåt jaktprov framöver och sedan tar allt slut vid utgången av april.

SSF:s nya avelskommitté för finsk spets  
arbetar med att flertal frågor. En av dessa  
är att erbjuda hjälp med att hitta en lämplig han-
hund 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.

Vid förfrågan om täckhund från Sverige, Finland 
eller Norge kontaktas Jonas Carlsson, (helst via 
e-post). För att kunna lämna förslag på täckhund 
behövs följande information om tiken:

Patellastatus: 
Tiken ska vara knäledsundersökt (patella utan amärkning 
tidigast vid 1 års ålder). Intyg bifogas förfrågan.

Tandstatus: 
Tiken ska vara undersökt av veterinär och får inte sakna 
fler än fyra tänder. Blankett för tandstatusintyg finns på 

SSF:s webbplats under fliken ”Avelsråd” > ”Till avelsråd 
finsk spets” > ”Blanketter för finsk spets”. Blanketten 
bifogas förfrågan.

Tikblankett ska fyllas i och bifogas förfrågan. Blanketten 
finns på webbplatsen på samma plats som tandstatus- 
intyg – se ovan.

Riskfaktorn för epilepsi får inte vara för hög. Avelsrådet 
beräknar detta utifrån kända uppgifter.

När underlaget är komplett skickas förfrågan vidare till 
täckhundsanvisare Kjell Pettersson och när anvisningen 
är klar återkopplar Jonas Carlsson till tikägaren. 

Det är viktigt att kontakta avelsrådet i god tid före väntat löp.

Avelskommittén för finsk spets 

TÄCKHUNDSANVISNING  
G E N O M   AV E L S R Å D E T  F Ö R  F I N S K  S P E T S

SAMMANKALLANDE/KONTAKTPERSON:

Jonas Carlsson – som nås via e-post: jonascarlsson_@hotmail.com 
eller på telefon 076-841 44 31 (dock efter kl. 17:00 på vardagar).

Täckhundsanvisare: Kjell Pettersson

Övriga ledamöter: Per-Ove Bergman, Anders Morin,  
Egon Rongdén och Birger Backebjörk

Vi har en gemensam e-post 
för hela avelskommittén:

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588. BIC HANDSESS. Org nr: 894701-2806
Adress: SSF Riks c/o Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Webbplats: ssf-riks.se

RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Jan Andersson, Kaptensgatan 4B, lgh 1001, 827 92 Ljusdal. Tel: 070-597 35 50. E-post: jaaan@live.se
Vice ordförande
Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar. 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
Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand. Tel: 070-222 05 32. E-post: niklasstook@gmail.com
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.  
Bengt Persson, Sollefteå och Birger Backebjörk, Hakkas.
Avelsrådskommittéer
Finsk spets: Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall 076-841 44 31. E-post: jonascarlsson_@hotmail.com
Norrbottenspets: Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40 Njurunda. Tel: 076-848 42 03. E-post: goran.hofling@gmail.com 
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Sammankallande: Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall 076-841 44 31. E-post: jonascarlsson_@hotmail.com
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde. Tel: 0691-66 32 20. E-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Sammankallande: Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40 Njurunda. Tel: 076-848 42 03. E-post: goran.hofling@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: 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, Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina. Tel: 073-035 88 23. E-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Kaptensgatan 4B, lgh 1001, 827 92 Ljusdal. Tel: 070-597 35 50. E-post: jaaan@live.se
John Laestander, Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog. Tel: 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, 070-303 73 85. 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, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå. Tel: 073-038 82 03. E-post: torleif.eriksson@gmail.com 



51

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
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Övre Norrbotten  |  Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Roland Saitzkoff, Box 43, 962 03 Mattisudden. Tel: 070-294 45 07. E-post: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekreterare: 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. Tel: 0910-58 05 20. E-post: michael.Holmberg@edskelleftea.se

Nedre Norrbotten  |  Bankgiro: 393-7711
Ordförande: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97 Gunnarsbyn. Tel: 070-317 92 29. E-post:palle@formsmedjan.se
Sekreterare: Catharina Lundberg, Bjurås 2, 942 92 Älvsbyn. Tel: 072-545 38 80. E-post: catharinaselstrom@hotmail.com 
Kassör: Daniel Myrestam, Granträskmarkv 31, 946 40 Svensbyn. Tel: 070-274 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, 905 72 Hörnefors. Tel: 070-269 39 70. 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: ewy.c.vemdalen@gmail.com
Kassör: Jörgen Jönsson, Karbäcken 415, 830 80 Hoting. Tel: 070-257 13 27. E-post: karelarjorgen@hotmail.com

Medelpad  |  Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Cecilia Sjölund, Vallsjövägen 11, 860 41 Liden. Tel 070-661 59 33. E-post: cecilia.sjolund@telia.com
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: 070-263 63 22. E-post: mats@smob.se

Gävleborg  |  Plusgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Simon Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs. Tel: 070 249 36 57. E-post: simon.gg.nordin@hotmail.com
Sekreterare: Martin Karlsson, Skindravägen 14, 822 91 Alfta. Tel: 070-624 60 77. E-post: gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 827 52 Järvsö. Tel: 070-211 08 20. 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: 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: Lars Sjöberg, Borntorpet 2, 739 92 Skinnskatteberg. Tel: 070-588 85 29. E-post: sjoeberg_l@hotmail.com 
Kassör: Liselott Lindqvist, Irsta Prästgård 7, 725 97 Västerås. Tel: 021-221 92. E-post: lottalindqvist@telia.com
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I HÄNDELSE AV OBESTÄLLBARHET RETURNERAS FÖRSÄNDELSEN TILL:  
TOMMY LANNEMAR, SPIK KERSTIS VÄG 16, 785 50 DJURA

B Posttidning
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