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Spekad tjäder  
– en riktig toppfågel!
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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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Hej alla  
medlemmar!

I skrivande 
stund har våren 
gjort entré på 
riktigt  
i Hälsinge- 
skogarna och i 
vanlig ordning 
funderar alla på 

hur kommande fågelföryngring kommer att 
bli. Det är ett säkert vårtecken. Hursomhelst 
har i alla fall jag sett mycket av gnagarnas 
framfart under snötäcket på de hyggen som 
blivit snöfria. Hoppas att gnagartillgången 
håller i sig långt fram under sommaren så vi 
får samma goda förutsättningar för jakt och 
jaktprov i höst som ifjol. För några veckor 
sedan hölls Riksårsmötet som i år var förlagt 
till Bollnäs och med SSF Gävleborg som 
värd. Även Riksutställningen gick av stapeln 
samma dag och båda dessa tilldragelser kan 
ni läsa mer om i tidningen. När jag åkte hem 
på söndag förmiddag från Bollnäs så kändes 
det jättebra inombords. En väl genomförd ut-
ställning, ett trevligt och sakligt årsmöte som 
hade flera trevliga inslag i positiv bemärkelse.

Det är just det jag inledningsvis tänkt skriva 
om, att vi som förening bör ha en positiv 
och optimistisk anda i allt vad vi företar oss, 
allt för att locka till oss nya medlemmar som 
dessutom gärna får vara yngre. Eller för att 
vända på det hela: för att inte skrämma bort 
unga killar och tjejer som funderar på att 
skaffa sig en skällande fågelhund och får höra 
att en skällande fågelhund för det mesta är 
knäpp i huvet, några fåglar att jaga finns inte, 
skogen är slut och alla som håller på med att 
föda upp hundar är oseriösa skojare. Ser man 
bakåt förstår man att allt arbete inom SSF inte 
har flutit på helt utan kontroverser och gnäll 
och jag tror att det är hög tid att göra halt. 
Åtminstone i de fall då klagan har blivit till 

ett mantra, rentav en skön trudelutt att hänga 
upp tillvaron på.

Inte sällan har det varit auktoritära människor 
som fastnat ihop, ibland om rena rama prestige- 
frågor. Och vad vann vi på det? Ingenting faktiskt, 
absolut ingenting som förening.

Viktiga frågor bör diskuteras och det 
är en självklarhet att var och en kan få ha 
avvikande åsikter men för att komma framåt i 
beslutsfattandet måste man fatta demokratiska 
beslut och uppnå en överenskommelse, där 
man släpper det egna ställningstagandet och 
inordnar sig i det gemensamt fattade beslutet 
och uppnår konsensus. Vi har både en rad 
arbetsuppgifter som vi har försummat och 
ligger efter med samt andra uppgifter som 
kommer att bli aktuella framöver i vårt arbete 
som vi behöver ta tag i och vårt fokus bör 
vara att komma framåt.

Jag är ju självklart inte så naiv så jag tror att 
allt är eller kommer vara gnisselfritt, men slår 
ändå ett slag för att vi håller oss till en positiv 
och optimistisk anda i alla led inom SSF. En 
vanlig klyscha man hör är att allt var bättre 
förr. Det är helt FEL: det var mycket annor-
lunda förr, och det är en viktig skillnad.

Jag sitter och tänker att mina döttrar skulle 
vika sig dubbla av skratt om dom läste att jag 
propagerar för att vara positiv och optimistisk. 
Inte riktigt likt farsan, som enligt dom är både 
pessimist och målar fan på väggen vad gäller 
det mesta. Men jag tänker i alla fall ändra på 
det och slå ett riktigt slag för att vi alla hjälps 
åt i en öppen och trevlig anda att föra SSF:s 
arbete framåt i såväl styrelsearbete som i kom-
mittéerna och lokalklubbarna.

Jag vill också som tidigare uppmana alla 
som är intresserade av att utbilda sig till jakt-
provsdomare att omgående ta tag i den biten. 
Hör av er till den lokalklubb ni tillhör och se 
till att dom ordnar utbildning eller hänvisar 
till någon kurs på gång. Blir någon bemött av 
att det inte är möjligt av olika anledningar så hör 
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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: Predator’s Mikko – Årets Skällande  
Fågelhund och vinnare Rahans vandringspris 2017 
Ägare/fotograf: Tomas Salander

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

av er till mig så kommer jag att elda på under 
fötterna på berörda. Det är jätteviktigt att vi 
löpande får en påfyllning av nya domare.

Sen finns det för övrigt alla möjligheter 
att bidra med arbete på alla positioner inom 
klubben. Jag tänker på engagemang som 
redaktör för Ståndskall, sekreterare eller kassör 
i första hand eller varför inte att dela på dessa 
sysslor som ett team. Om du känner att du 
vill bidra eller känner någon som skulle passa, 
tveka inte att höra av er till någon i styrelsen! 
Vi är tacksamma för förslag.

Jag kan intyga att under året som gått 
har mycket arbete gjorts som fört verksam-
heten framåt. Det känns att vi verkligen är 
på väg åt rätt håll med mycket av vår verksam-
het och det är något vi ska fortsätta med.

För att knyta ihop säcken så skrotar vi 
inställningen från gnällbältet (Örebro med 

omnejd): ”Det går aaaaaaaldrig” eller ”Idag 
är det fint väder” – ”Ja, idaaag, ja!” (hoppas 
nu bara att ingen medlem från Örebrotrak-
ten hoppar av…).

Vi kör mycket hellre på ett favorituttryck 
av en viss tjej med efternamnet Långstrump 
istället: ”Det här har jag aldrig gjort förut, det 
kommer säkert att gå bra!!”

Och lägg varken tid eller energi på saker du 
ändå inte kan påverka, t ex väder, fågeltillgång 
eller virkesköpare som förändrar landskaps-
bilden. Välj hellre att jaga mycket och länge, 
starta på jaktprov och ställ ut din hund med 
en positiv inställning.

Ha en riktigt skön sommar!

Janne Andersson ( f.d. pessimist)
Ordförande SSF Riks
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Lördagen den 7 april var det dags för SSF Riks årliga 
stora utställning, Riksutställningen. I år arrangerades den 
av SSF Gävleborg i Bollnäs. Utställningen hölls, precis 
som de senaste årens Gävleborgsutställning på BORAB, 
Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB:s anläggning. 
Dagen var gråmulen och sval med lite inslag av lätt snöfall 
på morgonen och på eftermiddagen tittade solen fram. 
På plats på dagen med en monter var Slagugglan.se. 
Fantastiskt roligt att kunna ha möjlighet att ha så fina 
produkter för försäljning på plats och vi ser fram emot att 
kunna samarbeta fler år. De hade bland annat med sig 
vargvästar från DogTec och mycket annat som rör hundar, 
jakt och friluftsliv. På plats var även tidningen Ljusnan och 
gjorde ett fint reportage. 

Av 38 anmälda hundar kom 37 för bedömning. För-
delningen mellan raserna var 17 norrbottenspetsar och 
21 finska spetsar. Jag måste säga att jag blev väldigt glad 
av att se att så många som en tredjedel av de anmälda 
finska spetsarna, åtta stycken, ställdes ut i jakthundsklass. 
Att allt fler och fler tar sig tid att starta sin hund på jaktprov 
och ställer ut den för en exteriör bedömning ger oss en 
bra grund för dokumentation av rasernas hälsostatus. 
Detta ger oss chansen att kunna bedriva en bättre avel 
med friska, starka och bra jakthundar. Nästa år hoppas 
jag även på att få se fler norrbottenspetsar i jakthunds- 
klassen. Ytterligare en bra grej att göra för att främja en 
bra avel är att göra en patellaundersökning på sin spets. 
Därför valde SSF Gävleborg att erbjuda en gratis patella- 
undersökning i samband med utställningen och det var 
den legitimerade veterinären Gunnar Schöbel som utförde 
undersökningarna. 13 hundar undersöktes under dagen, 
vilket känns väldigt roligt tycker vi.

Tjänstgörande domare för dagen var Arild Berget från 
Norge och först ut var norrbottenspetsarna. De som 
gjorde upp om BIR – Bäst I Rasen var Jack och Odensala 
Skogens Cilla. Bäst i rasen blev veteranen Jack, ägare 
Göran Hofling. Sen var det dags för de finska spetsarna. 
Där gjorde Lappskansen Kirpi och Herröskogens Pekka 
upp om vem som skulle bli bäst i rasen. Peter Stiernmans 
Lappskansens Kirpi gick segrande ur den striden och 
blev bäst i rasen. Hundarna som blev BIR och BIM fick 
bland annat en prenumeration på tidningen Allt om Jakt & 
Vapen, foder från Hill’s och lite annat smått och gott. 

När den bästa hund inom respektive ras var utsedda var 
det så dags att utse dagens bästa hund. BEST IN SHOW 
och Riksutställningsvinnare blev till slut Lappskansens Kirpi, 
som fick ta emot priser från både SSF Riks, finska SPJ 
och norska spetsklubben. Kirpi fick även en vargväst 
från DogTec, en transportbur från Agria och en rejäl 
fodersäck från Hill’s.

Ett stort grattis till både Lappskansens Kirpi och Jack för 
era fina resultat.

När fotograferingen var avklarad var det dags för 
dragningen av lotteriet på startnumret där vinsten var en 
fin hundbur från Alftaburen. Vinnarduon som fick åka hem 
med Alftaburen blev Simon Nordin och Röjbackens Tania.
Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla tjänst-
görande funktionärer, utställare, sponsorer och BORAB 
för att ni varit med och gjort detta till en fantastisk dag!

Emelie Nordin 
Utställningsansvarig, SSF Gävleborg

TUFF JAKTHUNDKLASS  
FÖR FINNSPETSTIKARNA PÅ  

RIKSUTSTÄLLNINGEN
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Riksutställningsvinnare Lappskansens Kirpi

Röjbackens Tania, vinnare AlftaburenSponsorer
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I år gick Riksårsmötet av stapeln i Bollnäs 
lördagen den 7 april med SSF Gävleborg 
som arrangör.

Mötet inleddes med ett välkomnande av  
undertecknad och en hjärtlig välkomsthälsning 
till bägge norska deltagarna Renate Sørensen, 
kassör i NSFN och ordförande Tom Lund 
som tackade och önskade oss övriga ett bra 
möte. Tom överlämnade också en vacker glasvas 
från NSFN till de utställningsansvariga för 
Riksutställningen. Ingen representant från 
Finland hade möjlighet att delta, dock  
fick vi från dem en vacker silvertallrik från  
deras 80-årsfirande som även den blev  
ett pris på utställningen.

Innan årsmötesförhandlingarna började 
hedrade vi minnet av hedersmedlemmarna Nils 
Jonsson från Sysslebäck och Ingrid Frohm från 
Tärnaby som lämnat oss med en tyst minut. 
Vi böjer våra huvuden och skänker en tanke 
till de bägge och tackar för allt arbete dom har 
bidragit med för SSF:s räkning. Vila i frid i den 
oändliga skogen där trädkronorna alltid kommer 
att viska era namn!

Därefter fick vi en förhandstitt av filmen 
”Om Norrbottenspetsen” som firat 50-årsju-
bileum som ras. Det var verkligen uppskattat 
och den slutliga filmen ska bli ett sant nöje att 
få se – och visa.

Så var det dags för sedvanliga årsmötesför- 
handlingarna. SSF Gävleborg hade föreslagit 
Björn Gadestedt som tillhör vår klubb som ord-
förande för mötet, vilket också godkändes. Som 
kuriosa kan nämnas att Björn som varit medlem 
sedan mitten på 70-talet fick använda den ord- 
förandeklubba han själv tillverkat och skänkt 
klubben 1980! Han har alltså varit medlem i ca 
drygt 40 år. Det kändes som att cirkeln slöt sig. 
Tack Björn för väl genomfört ordförandeskap 
för mötet!

Själva årsmötesförhandlingarna tänker jag 
inte skriva om. Däremot tycker jag att varje 
medlem ska gå in på vår hemsida och under 
fliken om oss finns fullständigt protokoll  
att läsa. Gör det så får alla en bättre inblick  
i verksamheten.

Däremot vill jag med stort nöje berätta om 
utmärkelsen SSF:s guldnål som i år utdelades 
till Ewy Carlsson från Vemdalen. Hon tillhör 
lokalklubben Jämtland/Härjedalen och hennes 
engagemang och massor av ideella timmar 
ned- lagda för klubbens räkning gör henne till 
en högst värdig guldnålsägare. Extra roligt var 
också att Ewy inte visste av utmärkelsen, utan var 
mest fundersam vem det kunde vara när Anders 
Lundberg läste upp motiveringen. Vi tackar dig 
Ewy och även din livskamrat Nisse Söderberg för 
allt väl utfört arbete ni gjort för SSF.

Rapport från  
Riksårsmötet i Bollnäs 2018
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Middagen avnjöts under glada former och jag 
tror många ståndskall och jakturer berättades 
runt borden.

Efter middagen avtackades Anders Morin, 
Lennart Jönsson och Mattias Kähäri som alla 
suttit med i SSF Riks styrelse. Ingen av dessa 
herrar kunde närvara, men uppmärksammades 
med minnestavlor. Vi tackar även er för väl 
utfört arbete.

Under kvällen delades även en rad priser  
ut och tillställningens tungviktare var 
självklart Tomas Salander från SSF Syd som  
tog hem utmärkelsen Årets Skällande Fågel- 
hund och Rahans vandringspris i sällskap 
med Daniel Byqvist som blev årets uppfödare  
för sjätte gången.

Sedan fortsatte kvällen i gemenskapens 
tecken och vi hade en trevlig kväll tillsammans 

med naturligtvis massor av hundsnack och jakt 
samt även ett och annat förtroligt samtal.
Som sammanfattning vill jag pusha för några 
saker till alla medlemmar i SSF. Se till att ställa 
ut era hundar på nästa Riksutställning och gör 
den till en riktigt stor fest. Det har varit allde-
les för få hundar de senaste åren! Sen vill jag 
slå ett slag för riksårsmötet. Det är INTE bara 
valda delegater som har rätt att delta. ALLA 
medlemmar är välkomna, dock utan rösträtt 
om man inte är vald delegat. Det blir ännu 
roligare om vi är en större skara både på själva 
mötet och efterföljande middag. 

Nu blickar vi framåt och jag hoppas att ni 
startar era hundar på jaktprov i höst.

Janne Andersson
SSF Gävleborg

Ordförandeklubban
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Pristagare 

Årets Skällande Fågelhund 2017
1. SE36263/2012 Predator’s Mikko, 78,33 poäng. Ägare: Tomas Salander

2. SE22499/2013 Häggingåsens Mira, 71,75 poäng. Ägare: Daniel Byqvist

3. SE42082J2014 Grönbäckarns Missi, 70,66 poäng. Ägare: Lars Wermelin

Kennel Rahans Vandringspris 2017
1. SE36263/2012 Predator’s Mikko, 235 poäng. Ägare: Tomas Salander

2. SE2249912013 Häggingåsens Mira, 224 poäng. Ägare: Daniel Byqvist

3. SE4208212014 Grönbäckarns Missi, 212 poäng. Ägare: Lars Wermelin

Unos Minne 2017
1. Häggingåsens Kennel, 21 poäng. Uppfödare: Daniel Byqvist

2. Trollfågelns Kennel, 10 poäng. Uppfödare: Göran Hofling

Röjans Vandringspris 2017, årets kvinnliga hundförare
1. Malin Nordin, Brattstans Tyra SE15520/2014

2. Jeanette Börjesson, Häggingåsens Minna SE2445212015

3. Elisabet Laestander, Skarjaks Flisa SE1112412014

Flest dömda jaktprov 2017
1. Örjan FjelIner, JämtlandIHärjedalen, 17 prov

2. Jonas Carlsson, Medelpad, 13 prov

3. Egon Rongden, Medelpad samt Lars Vikström, Västerbottens Lappmark, 10 prov
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JAKTPROV SSF  
GÄVLEBORG 2018/2019
UTLYSTA JAKTPROV:
Hamra 18–19 augusti (lördag–söndag)
Provledare: Karl Anders Karlsson,  
Bränna 8, 820 40 Järvsö
Tel: 070-609 42 64  
E-post: ka.karlsson@hotmail.com

Hamra 3–4 november (lördag–söndag)
Provledare: Lauri Keränen,  
Mossbo 622, 822 91 Alfta
Tel: 070-564 95 84  
E-post: lauri.mossbo@gmail.com

För ordinarie prov gäller följande: 
Anmälan gör på blankett från SSF Riks 
webbplats. Blanketten ska vara komplett ifylld 

(bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter godtas 
inte som anmälan).

Anmälan till respektive mottagare ska vara 
inkommen senast 14 dagar före start (för sent 
inkommen anmälan beaktas inte).

Anmälan är bindande och startavgiften krävs 
vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl före-
ligger. Har hunden insjuknat eller om tik har 
börjat löpa styrks detta med veterinärintyg. 

Avgiften återbetalas om plats inte kan beredas.

Avgiften 300 kr per start sätts in på  
PG 17 43 39-2 vid bekräftelse av start. Ange 
namn och provplats vid inbetalning. 

Vi kommer att ha förläggningen vid Svartåvallen 
där boende och plats för husvagn kommer att 
erbjudas i mån om plats.

Läs mer på: https://ssfgavleborg.webnode.se/
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Rörliga jaktprov 
16 augusti 2018–28 februari 2019 
Anmälan: Anmälan görs på blankett från 
SSF Riks webbplats. 
Provledare: Daniel Byqvist,  
Blomstervägen 69, 821 40 Bollnäs 
Tel: 070-3529538 
E-post: danielbyqvist@hotmail.com 

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

Startavgift 200 kr sätts in på PG 17 43 39-2  
när domare och hundägare fastställt provdatum.  
Domaren betalas med 100 kronor + ev. rese- 
ersättning vid jaktprovet. Avgift för outnyttjad 
start återbetalas endast mot veterinärintyg.

Turordning ordinarie och rörliga prov:
Lokalklubbens hundar har förtur, därefter hundar  
från andra lokalklubbar och slutligen från 
 övriga nordiska länder. Vid alla jaktprov gäller  
turordning efter anmälningens ankomstdag. Jakt-

provsdomare som anmält start av hund garanteras  
en start per dag. 

Vandringspris för medlemmar i SSF Gävleborg
De hundägare som vill tävla om klubbens vandrings- 
pris ”Årets trädskällare Gävleborg” ska skriftligen 
meddela klubben de tre bästa jaktprovsresultaten  
under året. Skicka din skrivelse tillsammans med 
kopior på provprotokollen till klubbens sekreterare 
före den sista december 2018.

Kvalificering till Skallkungstävlingen inom  
SSF Gävleborg

Kvalificering sker genom bästa enskilda resultat på 
ordinarie eller rörliga prov inom den egna lokalk-
lubben som uppnåtts två veckor före föregående års 
Skallkungstävling fram till två veckor före inne-
varande års tävling. I övrigt se regelpärmen.

Vi kan dessutom stolt meddela att vår samarbets- 
partner Sveaskog kommer att sponsra de tre bästa 
resultaten i Hamra 18–19 augusti med ett årskort 
vardera på småvilt på Sveaskogs marker i Hamra på 
ca: 36 000 hektar (Hamra kortjaktsområde).
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Utlysta prov
Vemdalen/Hede 17–19 augusti  
(fredag–söndag)
Anmälan: Roger Hedlund,  
Sjövägen 152, 834 34 Brunflo 
Tel. 070-358 12 13
E-post: pauliden@hotmail.com

Lidsjöberg/Strömsund ”Vattudalsprovet” 
29–30 september (lördag–söndag)
Provet kommer att genomföras i samarbete 
med SSF Ångermanland
Anmälan: Anders Griph,  
Öhn 325, 833 92 Strömsund 
E-post: griph.anders@gmail.com 
Frågor besvaras av Anders Griph, 072-705 39 70 
eller Kåre Persson, 070-287 57 78.

Vemdalen/Börtnan/Rätan 22–23 oktober 
(måndag–tisdag)
Anmälan till Ewy Carlsson,  
Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen  
Tel. 073-042 45 50 
E-post: ewy.c.vemdalen@gmail.com

Utlysta prov är kvalificerande till Skallkungen.

J/H:s Klubbmästerskap 2018: Den hund 
som tar högsta poängen under något av våra 
utlysta jaktprov under året blir klubbmästare. 
Vid eventuellt lika resultat vinner den yngre 
hunden. Man kan anmäla sin hund till de 
tre utlysta jaktproven, men bara det högsta 
resultatet gäller.

För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för J/H:s lokalklubbs 
egna hundar är gratis. Lokalklubbens egna 
medlemmar har förtur i händelse av över- 
anmälan till ordinarie prov.

Vid vissa prov kan provtiden komma att be-
gränsas till 3 timmar (meddelas vid bekräftad 
start). Ej utnyttjad start vid hunds sjukdom 
återbetalas endast mot veterinärintyg. 

Löpande tik får inte startas – gäller både  
ordinarie och rörliga prov.

Anmälan till utlysta prov:
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, skall vara 
anmälningsmottagaren tillhanda minst 14 dagar 
före start. Använd blanketten som finns på SSF 
Riks webbplats. Startavgiften 350 kr betalas på 
plats och domararvode 250 kr ingår.

Bekräftelse om start:
Bekräftelse om start och övrig information 
om respektive jaktprov görs av anmälnings- 
mottagaren på det telefonnummer eller den 
e-postadress hundägaren har uppgivit vid 
anmälan. Om meddelande gällande start 
lämnats på mobilsvar eller e-post, vänligen 
bekräfta omgående annars kan den upplåtna 
platsen gå till nästa hund.

Rörliga prov 16 augusti 2018–31 mars 2019
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, sänds 
minst 3 dagar före beräknad provdag till 
Karl-Erik Sivertsson, Skucku 226, 840 40 
Svenstavik, 070-285 30 17 
E-post: kela@skucku.se 

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

Domararvode 250 kr plus ev. reseersättning 
betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd blanketten som finns på SSF Riks 
webbplats.

Varmt välkomna önskar  
SSF Jämtland/Härjedalen!

JAKTPROV SSF  
JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2018
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SLUKHÅL STAL  
SHOWEN I BORGSJÖ
21 april var det åter dags för Medelpads utställning 
i Borgsjö och när klockan slog tio hälsade Cissi 
alla välkomna och berättade om sponsorerna 
som gör såna här arrangemang extra trevliga. 
Vem vill inte vinna en tvådagars jakt i fantastiska 
Lögdö Vildmark som SCA sponsrat med till 
exempel? Jajamensan – fint ska det vara, och det 
sparas inte på krutet när det gäller priser.

Det hela flöt på väldigt smidigt och den nor-
ske domaren Rune Tyvold tog god tid på sig med 
bedömningen av de 29 hundarna. Superkul är att 
se nya hundar som aldrig tidigare ställts ut och 
är ”okända”. Den här dagen var det fem helt nya 
individer som alla klarade sig bra i ringen.

I uppgörelsen om finnspetsarnas BIR mellan 
mellan Lappskansens Kirpi och Spetsbackens 
Rapp blev det lite för spännande. Ett sus 
gick genom publikhavet när domaren Rune 
backade ifrån hundarna och försvann ner i ett 
vattenfyllt slukhål mitt i utställningsringen. 
Rune kom upp oskadd för egen maskin och 
bestämde efter en stunds funderande att Kirpi 
skulle segra. Eftersom ingen hann med att få 
någon bild på Rune i slukhålet så försökte vi 

förmå honom att hopp ner igen, vilket han 
avböjde. Tur att det var nära BIS-finalen för 
han blev hyggligt blöt om byxbenen, lyckligtvis 
fick vi bild på hundarna efter incidenten i alla fall.

Bland nobsarna var det ungdomarnas dag: 
de två juniorerna Akira blev bästa hane och 
Kälabäckens Mysan blev bästa tik och dessutom 
BIR, men vägde dock för lätt mot Peter  
Stiernmans merittyngda finnspetstik Kirpi, 
som har en mycket imponerande segersvit.

Det är alltid lika trevligt att träffas i dessa 
sammanhang och få snacka hundar och jakt 
med likasinnade, SSF Medelpad tackar alla 
sponsorer, utställare och funktionärer för en 
mycket lyckad utställning och hoppas att vi 
snart ses igen.

Micke Åsman 
SSF Medelpad

BIM och BIR Akiros ägare Oscar Nordin och  
Kälbäckens Mysan ägare Thorbjörn Osterman

BIM och BIR Lappskansens Kirpi ägare med Peter Sternman  
och Spetsbackens Rapp  med ägare Mikael Rydén
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Jaktprov i SSF  
Medelpad 2018–2019
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i 
höst/vinter enligt nedanstående planering. För 
medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 
100 kronor (har din hund aldrig startat ett 
jaktprov är startavgiften gratis). Domararvodet 
uppgår till 100 kronor. Vi välkomnar självklart 
också medlemmar från andra lokalklubbar i 
mån av plats – startavgift: 250 kronor.

Startavgiften (ej domararvodet) ska vara 
insatt på SSF Medelpads BG 5881-7263 före 
provstart. Skriv jaktprov och hundens regis-
treringsnummer på inbetalningen.

Ordinarie prov
17–19 augusti: Lögdö Vildmark, Sundsvall/
Timrå. Anmälan till Egon Rongdén.

6–7 oktober: Lögdö Vildmark, Sundsvall/
Timrå. Anmälan till Jonas Carlsson

Rörliga prov
Vill du starta din hund på dina egna marker vid 
tidpunkt som passar dig mellan den 16 augusti 

och den 31 mars? Anmäl dig då till ett så 
kallat rörligt prov. I bästa fall kanske klubben 
kan hjälpa dig så att du får låna en mark om 
du själv inte har någon på vårt område.

Provledare för de rörliga proven är  
Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.

Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälnings- 
mottagare/provledaren tillhanda senast två 
veckor före provet. Vid rörligt prov ska anmälan 
vara inne minst tre dagar innan provdag. 

Egon Rongdén,  
Berglundav 1, 860 30 Sörberge.  
E-post: egon.rongden@facipen.se 
Tel. 0705-131 433

Jonas Carlsson,  
Nackstavägen 19 A, 853 51 Sundsvall.  
E-post: jonascarlsson_@hotmail.com 
Tel. 076-841 44 31

Per-Ove Bergman,  
Öster Grängsjö 168, 820 77 Gnarp.  
E-post: perovebergman@outlook.com  
Tel. 070-361 12 94

M
ED
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D

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
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Jaktprov Mellansverige 
2018-2019 
Noppikoski 17–18 augusti (fredag–lördag
Anmälan och upplysning: Hans Jemth  
Lillebovägen 10, 794 97 Mora.  
Tel. 070-242 78 04   
E-post: hans.jemth58@gmail.com

Malung 1–2 september (lördag–sönda
Anmälan och upplysning: Kjell Welam,  
Stensbo 12, 780 54 Äppelbo.  
Tel. 070-261 95 67 
E-post: kjell.welam@appelbo.net

Sälen 28–30 september (fredag–söndag)
Anmälan och upplysning: Kjell Welam, 
Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. 
Tel. 070-261 95 67 
E-post: kjell.welam@appelbo.net

Rörliga prov 16 augusti–31 mars 
Anmälan och upplysning se, ”Rörliga  
jaktprov” i denna annons. 

Gratis startavgift vid första starten på jakt-
prov för klubbens medlemmar. Om första 
starten sker på utlyst prov får hundägaren 
reducerad startavgift med 200 kr.

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

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

Använd blankett som finns att hämta för ut-
skrift på SSF Riks webbplats: www.ssf-riks.se

Vid anmälan av hund som har utländsk far 
eller mor ska stamtavla bifogas anmälnings-
blanketten.

Startavgift
Vid start i utlysta jaktprov betalas 200 kr/
provdag till BG 5261-2942. Därutöver ska 
100 kr/provdag i domararvode betalas till 
provledare vid ankomsten till provplatsen. 
Deltagare från annan lokalklubb betalar 250 
kr/provdag. I övrigt som ovan.

Vid eventuell domarbrist 
SSF Mellansverige förbehåller sig rätten till 
förtur på egna medlemmars hundar.

Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren bekräftar start samt 
tid för lottning via e-post eller telefon.

Kaffepaus med Siri.  
Foto: Roland Saitzkoff

mailto:hans.jemth58@gmail.com
mailto:kjell.welam@appelbo.net
mailto:kjell.welam@appelbo.net
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GEBetalning av jaktprov
Betalning ska göras då anmälningsmottagare 
meddelat deltagaren plats ca 10 dagar före 
prov. Anmälan till jaktprov är bindande och 
återbetalning av avgift sker endast då synnerliga 
skäl kan påvisas.

Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.

ID-märkning är obligatorisk (chipläsare finns)

Rörliga jaktprov
* SSF Mellansverige har beslutat att: för 
kvalificering till Skallkungen räknas resultat 
vid ordinarie och rörliga prov inom den egna 
lokalklubben. Kvalificeringstiden räknas till och 
med helgen 14 dagar före Skallkungstävlingen. 
Prov som går därefter är kvalificerande till 
nästa års Skallkung.

Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemma- 
marker. Om du inte har lämpliga marker 
kanske domaren har? 

Startavgift
Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 
18,50 kr/mil betalas direkt till domaren.
Vid annan klubbtillhörighet betalas dessutom 
100 kr in på BG 5261-2942 vid anmälan.

Anmälan
Hundägare som önskar prova sin hund på 
rörliga jaktprov anmäler sig senast tre dagar 
före tänkt provdag. Detta görs skriftligen 
till provansvarig för rörliga jaktprov, Anders 
Albinsson Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm.  
Tel. 0563-236 60 och 070-205 35 14 samt 
e-post: albin.anders@spray.se
Anmälningsblankett, kan hämtas på  
www.ssf-riks.se

Vid anmälan av hund som har utländsk far 
eller mor ska stamtavla bifogas anmälnings-
blanketten.

Har domare kontaktats, anges domarens namn 
på anmälan. Provdag ska fastställas senast dagen 

före avsedd provdag vilket meddelas provan-
svarig. Blir prov inte genomfört ska anmälan 
om ny provdag göras omgående per telefon. 
Provledaren utser alltid domare.

Välkommen att starta din hund i höst!
SSF Mellansverige

SSF MELLANSVERIGES 
HUNDUTSTÄLLNING I 
MALUNG
Den 29 juli 2018 arrangerar vi utställning för 
finsk spets och norrbottenspets på Malungs 
Kennelklubbs anläggning vid Buan i Malung.

ID- och vaccinationskontroll. kl. 09.00. 
Bedömning: kl.10.00.
Domare: Britt-Marie Nordqvist.

Anmälningsmottagare och information: 
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. 
Tel: 070-261 95 67,  
e-post: kjell.welam@appelbo.net

OBS! Kontrollera att du fått en bekräftelse 
från anmälningsmottagaren, annars hör du  
av dig till oss.

Anmälningsavgift: valpklass (6–9 mån) 100 
kronor, övriga klasser 300 kronor.
Anmälningsavgiften insätts på SSF Mellan- 
sveriges BG 5261-2942 vid anmälan.

Anmälningsblanketter finns för utskrift på 
SSF Riks webbplats: www.ssf-riks.se

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

Anmälan till hundutställningen ska vara 
inkommen senast 22 juli, 2018.

Kontrollera att din hund har föreskriven 
vaccination!

Välkommen till Malung!
SSF Mellansverige

mailto:arne.ahs@telia.com
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En annan nyhet var också att utställningen 
hölls inomhus i Eukanuba Arena som är en 
mycket fin lokal i en tidigare nedlagd konsum-
butik som inretts speciellt för utställningar och 
andra hundaktiviteter.

Domare för dagen var Aina Lundmark, 
som förvånande nog aldrig tidigare dömt på 
Kalixutställningen, trots att hon varit flitigt 
anlitad och dömt under många år. Startfältet 
bestod av 35 hundar fördelade på 11 nobsar 
och 24 finska spetsar.

Först ut var nobsarna. Bland hanarna 
segrade junioren Raste i hård konkurrens. Det 
var fyra mycket fina hanar som radade upp sig 
när den bäste hanhund skulle koras. Raste blev 

även BIR före Tjärbäckens Queen som var 
enda tik som fick CK.

Bland finnspetsarna var konkurrensen ännu 
hårdare. Tolv av hundarna tilldelades CK och 
det var vackra representanter för den finska 
rasen i både hanarnas och tikarnas slutup-
pgörelser. Bästa hane blev till slut den finska 
hunden Kontiokummun Tuure och bästa tik 
blev junioren Akroyd’s Bellis som dessutom 
blev BIR.

Sedan återstod bara att utse årets segare 
på Kalixutställningen och det var alltså två 
juniorhundar som ställdes mot varandra och 
sedan domaren funderat en stund blev det 
nobsen som vann och matte, som visade upp 

Kalixutställningen tillbaka!

Domaren Aina Lundmark flankerad av dagens BIS (t.v.) och BIS 2 (t.h.).

Lördagen den 3 mars var det åter dags för hundutställningen i Kalix.  
Efter att lokalklubben NKI lades ner har utställningen varit borta ett par år,  

men nu var det dags igen och den här gången i Nedre Norrbottens regi.

Jaktprov SSF  
Nedre Norrbotten 2018
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hunden bröt ut i ett glädjetjut och visade upp 
en rejäl segergest. Det korades dessutom en 
champion bland de finska spetsarna, det var 
den finskägda tiken Kekkeruusin Vieno som 
nu kan titulera sig champion i Finland, Norge 
och Sverige.

Domarens kommentar efteråt var att hon 
var mycket nöjd med kvalitén på startfältet, 
där fanns många fina nobshanar och bland 
finnspetsarna var det hög klass på både tikar 
och hanar.

Något som gladde lite extra var att så 
många hundägare och åskådare valde att 
stanna kvar under hela utställningen. Kanske 
det berodde på den trevliga lokalen där alla 

kunde sitta bekvämt och där fikat fanns tio 
meter från ringen. Det vanliga brukar annars 
vara att det nästan bara är funktionärer och 
berörda hundägare som finns kvar när Best in 
Show ska koras.

Slutligen vill vi rikta ett tack till domaren, 
domaraspiranten och ringsekreteraren för väl 
utfört arbete och till hundägarna som skötte 
sina hundar föredömligt och kunde undvika 
”olyckor” inne i lokalen. Vi tackar även klub-
bens egna funktionärer och till sist men inte 
minst, Kalix Kennelklubb för att man ändrade 
i sitt program så att vi kunde använda lokalen.

Göran Östlund för SSF Nedre Norrbotten

Utlysta jaktprov
17–19 augusti i Boden/Sörbyn  
(max 2 starter/hund)
Anmälan till: Anders Morin 
Majorsvägen 10, 95263 Kalix. 
E-post: amorin@live.se,  
Tel: 070-575 93 90

18–19 augusti i Arvidsjaur/Reivo 
Anmälan till: John Laestander 
Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog. 
E-post: john.laestander@skelleftealven.se,  
Tel: 070-649 17 16

8–9 september i Arvidsjaur/Reivo 
Anmälan till: Kjell Sundström, Sjöträsk 24, 
933 99 Arvidsjaur. E-post: kjell.sm24@gmail.com 
Tel: 073-520 24 06

27–28 oktober i Överkalix 
Anmälan till: Göran Östlund 
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix.  
E-post: gk.ostlund@gmail.com 
Tel: 070-631 94 61

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

Startavgift: Medlem i SSF/NN 300 kr,  
övriga 400 kr.

OBS! Nya rutiner rörande betalning för 
jaktprov! 

Efter bekräftad start från provledaren så ska 
jaktprovet betalas antingen via bankgiro eller 
Swish. Betalningen måste märkas med namn, 
hund och datum för att vara giltig. Kvitto på 
genomförd betalning visas upp för provledare 
på plats innan start. Bekräftelse om start sker per 
telefon eller email. Medlem i SSF/ NN vars hund 
gör sitt första jaktprov betalar ingen avgift.

Bankgiro: 393-7711, Swish: 123 527 64 72
Vid utebliven start på ett prov ska läkar-/veteri- 
närintyg uppvisas för återbetalning av startavgift.

Jaktprov SSF  
Nedre Norrbotten 2018
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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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Upplysningar om samlingsplats och tidpunkt 
för lottning erhålls i samband med bekräftelse 
om start. Lokalkubbens egna medlemmar har 
förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa 
prov kan provtiden begränsas till tre timmar 
om arrangören finner det lämpligt på grund 
av för kort dagslängd.

Rörliga jaktprov
ÖSTRA OMRÅDET – ÖVERTORNEÅ, 
ÖVERKALIX, HAPARANDA, KALIX, 
LULEÅ, BODENS KOMMUNER 

Anmälningsmottagare & provledare: 
Göran Östlund  
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix.  
E-post: gk.ostlund@gmail.com 
Tel: 070-631 94 61

VÄSTRA OMRÅDET – PITEÅ, ÄLVSBYN, 
ARVIDSJAUR, ARJEPLOGS KOMMUNER

Anmälan till: Kjell Sundström 
Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur.  
E-post: kjell.sm24@gmail.com 
Tel: 073-520 24 06
Provledare: John Laestander 
Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog.  
E-post: john.laestander@skelleftealven.se 
Tel: 070-649 17 16

OBS! Nya rutiner rörande rörliga jaktprov.

För rörliga prov ska anmälan vara anmälnings- 
mottagaren tillhanda senast 3 dagar före 
provdagen. Använd blanketten på SSF:s 
hemsida, www.ssf-riks.se. Skriv gärna i e-post 
adress på anmälningsblanketten. Hundägaren 
måste själv kontakta provansvarig för att få 
domare fastställd. Provansvarig utser alltid 
domare. Provdag fastställas senast dagen före 
start vilket meddelas provansvarig. 

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

Medlem i SSF/ NN vars hund gör sitt första jakt-
prov betalar ingen avgift, men milersättning.

Startavgift rörliga prov: Medlem i SSF/NN 
betalar 300 kr, och övriga 400 kr på klubbens 
bankgiro 393-7711 eller Swish 123 527 64 72 
efter det att provledare tilldelat domare. Kvitto 
på betalning ska uppvisas till domaren före 
start. Startande ekipage är även skyldig att till 
domare betala reseersättning med 18,50kr/
mil, vilken erläggs vid jaktprovsstarten.
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Grängesberg 8–9 september (nationellt)
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson,  
Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen
Tel: 076-104 86 40, e-post: styggberget@hotmail.com

Björsjö 8–9 december (nationellt)
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 Ludvika
Tel: 070-658 7305.  
E-post: tomas.salander@skogssallskapet.se

Anmälan ordinarie prov
Blankett från SSF Riks webbplats skickas med post  
eller e-post till anmälningsmottagaren per brev och  
ska vara framme senast 14 dagar före provdatum. 
300 kr betalas på plats. 

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

Anmälan rörliga prov
2018-08-16 till och med 2019-03-31
Blankett från SSF Riks webbplats skickas med post  
eller e-post till anmälningsmottagaren per brev och  
ska vara framme senast tre dagar före provdatum.  
300 kr (reseersättning för domare ingår i beloppet)  
betalas på plats. Anmälan ska vara anmälnings- 
mottagaren per brev eller e-post tillhanda senast  
3 dagar före provdatum. 

Anmälningsmottagare: Göran Eriksson, 
Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen
Tel: 076-104 86 40, e-post: styggberget@hotmail.com

Första start för SSF Syds medlemmar är gratis. 
Gäller både ordinarie och rörliga prov.

Samtliga jaktprov är av lika värde för kvalificering 
till skallkungstävlingen samt eventuella andra  
tävlingar. Samtliga ordinarie jaktprov kan bli  
flyttade till annan ort på grund av vargförekomst.

Deltagande hundar behöver inte vara ID- 
märkta i örat. Chipläsare finns.

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna till jaktprov!

Mycket snö på vårprovet!
Till SSF Sydsveriges ordinarie jaktprov i Saxdalen 
den 24–25 mars var det fyra hundar anmälda – 
två finska spetsar och två norrbottenspetsar.

På grund av att det var massor med snö kvar 
i skogen kom dock endast en hund till start. Det 
var Tiurbakkens Sisko med hundföraren och 
ägaren Kent Støkket från Norge.

Sisko arbetade på ett utmärkt sätt. Hon var 
vidsökt och höll bra fart trots det besvärliga 
föret. Till att börja med höll skaren, men efter-
hand blev det varmare så skaren höll inte för vare 
sig hund eller skidor. 

Sisko hade flera skall där fåglarna inte ville 
sitta tillräckligt länge för att vi skulle hinna fram 
och konstatera markring. Vid slutet av provet som 
varade i fyra och en halv timme fick Sisko tag i en 
tjäderhöna som satt länge under ståndskallet. Det 
blev ett fullt jobb på den hönan.

En mycket arbetsvillig och envis tik trots det 
svåra föret. 

Göran Eriksson
SSF Sydsverige

Kent Stökket med Tiurbakkens Sisko

Jaktprov SSF Sydsverige 
2018–2019



22

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

Utställningen i Ställdalen den 17 februari 
genomfördes i strålande vinterväder med  
några minusgrader och solsken blev en stor 
framgång för Göran Eriksson, Styggbergets 
kennel, som även tävlade i uppfödarklass.

Det hela började med att finnspetsen SUCH 
Styggbergets Rikki blev bästa hanhund och 
fortsatte med att Styggbergets Zita fick sitt 
första CERT och blev bästa finnspetstik.  
Rikki blev sedan BIR. Tvåa i finnspetsarnas 
hanhundsklass blev Tass som även han fick 
CERT och han blev därmed SE UCH till 
ägaren Sven Wådells stora förtjusning  
– stort grattis!

Göran presenterade sedan en fin uppfödar-
grupp med SE JCH SE UCH Styggbergets 

Kaaksi, SE UCH Styggbergets Rikki, SE UCH 
Styggbergets Tassa och unghunden Styggbergets 
Zita med första- och hederspris som resultat.

Bästa norrbottenspetsen Kälabäckens Ines var 
den enda nobs som fick excellent men inget 
CK. Glädjande var att det fanns tre nobstikar 
med i jaktklassen vilket är ovanligt inom SSF 
Sydsverige. Ingen av dem räckte dock till att få 
CERT den här dagen, vilket gjorde att Stygg-
bergets Rikki kunde defilera hem även BIS.

Domare var Nina Karlsdotter som gjorde en 
noggrann och bra bedömning av samtliga 
hundar med välfyllda kritiklappar.

Tomas Salander

RINGRÄVEN GÖRAN  
DOMINERADE STORT
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Sävarprovet 16 augusti (eftermiddagsprov)
Vilhelminaprovet 18–19 augusti – Länskampen. 
Samarrangemang med SSF VL.

Botsmarksprovet 12–13 samt 19–20 september 
(eftermiddagsprov och klubbmästerskap)

Anmälan till samtliga prov skickas till: 
Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. 
E-post: mats_256@hotmail.com.  
Telefon: 070-579 7105.

För samtliga prov gäller
Anmälan görs på blankett från SSF Riks webb- 
plats och kan skickas via e-post eller med reguljär- 
post till anmälningsmottagaren och vara denne 
till handa senast 14 dagar före start. Vid händelse 
av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.

Anmälan är bindande, dvs startavgift tas ut 
om inte giltigt skäl för att inte delta föreligger, 
dvs om hunden har insjuknat eller om tik har 
börjat löpa styrks detta med veterinärintyg.

Observera att bristfälligt ifyllda anmälnings-
blanketter ej godtas som anmälan.

Skriv gärna i e-postadress på anmälnings- 
blankett för bekräftelse av start och mottagande 
av övrig info.

Startavgift: 400 kr/start. 200 kr vid första 
provstart för lokalklubbens medlemmar.

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

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i 
Lappmarken och Kustlandet kan anmäla sig. 
Antalet starter kommer att fördelas lika mellan 
Lappmarken och Kustlandet båda dagar. 
Ett tävlingsmoment ingår som avgör vilken 
lokalklubb som blir länsmästare. 
Välkomna!

Jaktprov Västerbottens  
kustland 2018

Testa på hur ett jaktprov går till!
Onsdagen den 22 augusti anordnar SSF Västerbottens 
Kustland ”prova på”-kväll för dig som är nyfiken på vad 
ett jaktprov är för något för medlemmar i klubben.

Ta med din eller en kompis hund så får du följa med  
en jaktprovsdomare under två timmar för att se hur  
ett jaktprov går till. Vi kommer att använda oss av 
Sävarprovets provytor.

Samling: Mickelträsk Bygdegård

Tid och datum: 22 augusti klockan 15:30

Anmälan (senast den 2 augusti) till: Erik Lindberg, 
telefon 070-369 62 56, e-post: knaveln@hotmail.com

Varmt välkomna!
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Storuman 16–17 augusti 
Anmälan: Göran Hellström,  
Ringvägen 23, 923 32 Storuman.  
Tel: 072-233 06 39
E-post: ghellstrom@me.com

Vilhelmina 18–19 augusti Länskampen. 
Anmälan: Roger Eriksson,  
Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina.  
Tel: 0940-129 97 eller 070-266 30 68  
E-post: roger.eriksson@vilhelmina.se

Skallkungen 29–30 september

Vilhelmina 6–8 oktober klubbmästerskap och 
kval till Skallkungen (begränsad provtid till 3 tim)
Anmälan: Kurt Sivertsson,  
Byavägen 19, 923 96 Barsele.  
Tel: 070-379 57 80
E-post: kurt.sivertsson@it4unet.se

För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagare 
senast 14 dagar före start. Gärna via e-post. 
Använd blanketten på SSF:s webbplats: www.
ssf-riks.se Bekräftelse från anmälningsmot-
tagare kommer att ske vid anmälan genom 
e-post. Får du ingen bekräftelse – hör av dig.

Vid händelse av överanmälan ges klubbens 
egna hundar förtur. Anmälan är bindande, och 
startavgiften erläggs vid utebliven deltagare, om 
inte giltigt skäl föreligger, dvs att hunden har 
insjuknat (styrks med veterinärintyg) eller att tik 
börjat löpa. 

Observera att bristfälligt ifyllda anmälnings- 
blanketter ej godtas som anmälan. Skriv gärna 
i e-postadress på anmälningsblankett för bekräftelse 
av start och info.

Startavgift: medlem i lappmarken 350 kr, övriga 
450 kr. Inbetalas på klubbens BG 164-0739 före 
start. Du kan även swisha till 123 269 438 8

Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea: 

A-K Persson, Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina  
Tel: 073-035 88 23 
E-post: akpersson@live.se

Anmälan prov Vilhelmina, Storuman,  
Sorsele och Malå:Roger Eriksson 
Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina 
Tel: 0940-129 97 eller 070-266 30 68 
E-post: roger.eriksson@vilhelmina.se 

Anmälan ska ske senast tre dagar före prov. 
Använd blanketten på SSF:s webbplats: www.
ssf-riks.se, som kan skickas direkt. Anmälan  
är giltig när man fått bekräftelse från A-K eller 
Roger genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring 
den ni skickade anmälan till. 

Startavgift för rörliga prov: medlem i lapp- 
marken 150 kr, övriga 200 kr, inbetalas på 
klubbens BG 164-0739 före start. 200 kr betalas 
direkt till domaren. Eventuell reseersättning till 
domare gäller samtliga 18,50 kr/mil. 

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

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

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där lapp- 
markens och kustlandets hundar har företräde. 
Antalet starter kommer att delas mellan lapp- 
marken och kustlandet. 

I länskampen tävlar de båda lokalklubbarna 
om att bli bästa klubben i länet och en hund 
blir länsmästare. Välkomna!

Thomas Jonsson

SSF Västerbottens lappmark

Jaktprov Västerbottens  
lappmark 2018
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Åseleutställningen är en utställning som 
arrangeras tillsammans med älghundsklubben. 
Vi fick ihop 28 startande hundar; 13 norrbotten-
spetsar och 15 finska spetsar och 5 CK delades 
ut i vardera ras. Domaren Arild Berget gjorde 
som vanligt en bra bedömning och fick god as-
sistans av de båda duktiga ringsekreterarna Berith 
Johansson och Susanne Olsson.

Peter Stiernmans tik Lappskansens Kirpi 
knep BIR:et före Robert och Anita Lövstedts 

Sobol-R och blev BIS i mötet med Ken och 
Maria Olofssons nobshane Krutuddens Bacco, 
som dessförinnan blev BIR mot Nina Nilsson 
och Jesper Mikaelssons Luspnäsets Shakira,

Jag vill å Lappmarkens vägnar rikta ett stort 
tack till alla er som hjälpte till med att göra ut-
ställningen till ett trevligt och välfungerande 
arrangemang.

Thomas Jonsson
Västerbottens Lappmark

JÄMNT I TOPP PÅ  
ÅSELEUTSTÄLLNINGEN

AVELSRÅD  
FINSK SPETS

Har gemensam e-post för hela avelskommittén 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Lördagen den 5 maj höll SSF Västerbottens 
Lappmarker teorikurs för blivande jaktprovs- 
domare i vuxenskolans lokaler i Vilhelmina. Nio 
fågeljägare med olika ålder och bakgrund fick en 
bra grund på vägen mot domarkortet tack vare 
den kunniga läraren Ann-Kristine Persson. 
 Ann-Kristine som även sitter i SSF Riks 

provregelkommitté lät eleverna ta del av  
de senaste uppdateringarna av tolkning-
sanvisningarna, bland annat för momentet 
lyssnande. Hon förklarade på djupet varför 
momenten ska bedömas på ett visst sätt när  
det uppstod frågor eller diskussioner. 

Rickard Svärd från Storuman som startade 
sin norrbottenspetstik framgångsrikt på prov 
under hösten 2017 gick kursen för att själv kunna 
vara med och bidra inom klubben framöver. 
- En bra kurs med värdefulla diskussioner  
som uppstod när frågor ställdes i gruppen, 
säger Rickard.

Bra uppslutning på domarkurs

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
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Utlysta prov
Backe/Näsåker: 16–19 augusti
Backe/Näsåker: 5–7 oktober
Backe/Näsåker: 1–2 november

Anmälningsmottagare utlysta  
prov i Näsåker: Peder Ragnarsson,  
Movägen 10, 880 30 Näsåker. 
E-post: 062210858@telia.com  
Tel: 0622-108 58

Anmälningsmottagare utlysta  
prov i Backe: Ulf Jonsson,  
Silsjönäs 115, 880 50 Backe.  
E-post: ulfochsonia@outlook.com  
Tel: 070-342 57 87

Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14 
dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast 
bekräfta start till hundägare som lämnat 
fullständig anmälan via blankett som finns 
på SSF Riks webbplats. Bekräftelse sker per 
telefon under förutsättning att hundägare 
är anträffbar. Vid vissa prov kan provtiden 
begränsas till 3 timmar om arrangören finner 
det lämpligt på grund av kort dagslängd. Vid 
konkurrens om proven äger den egna klubbens 
hundar företräde. Bokning av rum kan göras 
vid anmälan.

Rörliga prov på skilda platser:
Anmälan görs på blankett från SSF Riks 
webbplats till: Ulf Jonsson 
Silsjönäs 115, 880 50 Backe.  
E-post: ulfochsonia@outlook.com 
Tel: 070-3425787

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

Startavgift
Startavgiften 250 kr betalas till provledaren vid 
utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 50 kr till 
bg: 263-4749 och domaravgiften 200 kr samt 
eventuell reseersättning (18,50 kr/mil) direkt  
till domaren. Vid utebliven bekräftad start är 
hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.

Välkommen med din anmälan!
SSF Ångermanland

Jaktprov SSF  
Ångermanland  
hösten 2018



28

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

GE
RM

AN
LA

ND

Den 17 februari arrangerade SSF Ångermanland utställning i Bredbyn. 22 hundar var 
anmälda – 10 finska spetsar och 12 norrbottenspetsar. Domare var Petra Högberg. Bland  
finska spetsarna tog Lappskansens Kirpi hem BIR och BIM gick till Kolåsens Ruff. Av 
norrbottenspetsarna blev Klingermyrans Tivo BIR och Mestosforsens Zelda BIM. Stort  
grattis! BIS för dagen blev till slut Lappskansens Kirpi till ägaren och handlern Peter  
Stiernmans stora glädje. Nedan följer en fullständig resultatlista.

Vår utställningsgrupp ska ha en stor eloge som återigen ordnat en trevlig och väl 
fungerande utställning!

Styrelsen SSF Ångermanland

BIS-utmärkelse  
med mersmak i Bredbyn

RAS       NR               HUND            REG NR           KLASS    KV    KK     BH    BT       HP, CK, CERT, BIR & BIS

NS 1 Akiro SE37726/2017 Junkl E 1 2 CK

NS 2 Tunnersjöbäckens 
Forest SE25133/2017 Junkl G

NS 3 Klingermyrans Tivo SE51131/2015 B/J kl E 1 1 CK, CERT, BIR

NS 4 Lybergets Ville SE16499/2011 B/J kl V 2

NS 5 Klingermyrans Kiras SE51132/2015 Ökl V 1

NS 6 Lycksmyrans Akka SE52771/2016 Junkl V 3

NS 7 Lycksmyrans Nasti SE57270/2016 Junkl E 2

NS 8 Vinskin Eira SE46551/2017 Junkl E 1

NS 9 Luspnäsets Shakira SE55334/2014 B/J kl E 2 3 CK, CERT

NS 10 Trollfågelns Jonna SE31655/2015 B/J kl E 1 2 CK

NS 11 Lyckmyrans Norma SE40883/2012 ÖKL V 1

NS 12 Mestosforsens Zelda S31507/2008 Vet. E 1 1 CK, BIM

FS 13 Grönbäckarns Pekko SE25401/2017 Junkl E 1

FS 14 Kolåsens Ruff SE57488/2016 B/J kl E 1 1 CK, CERT, BIM

FS 15 Röjbackens Teko SE32401/2015 B/J kl E 3 3

FS 16 Tjäderfjäderns Jussi SE37420/2015 B/J kl E 2 2 CK, R-CERT

FS 17 Grönbäckarns Zigge SE28617/2016 Ökl V 1

FS 18 Lakansjöbäckens Iris SE30536/2016 DELTOG EJ

FS 19 Grönbäckarns Missi SE42082/2014 B/J kl V 3

FS 20 Häggingåsens Minna SE24452/2015 B/J kl V 4

FS 21 Lappskansens Kirpi SE27393/2015 B/J kl E 1 1 CK, CERT, BIR & BIS

FS 22 Tjäderfjäderns Idun SE20796/2016 B/J kl 2 2 CK, R-CERT
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Utlysta prov
18–19 augusti: Porjus-Jokkmokk nationellt 
Anmälan: Pl Ove Sjöström Illråhedsvägen 
100, 945 93 Sjulsmark
E-post: ove.sjostrom62@gmail.com

6–7 oktober: Kiruna-Vittangi nationellt, 
KM för lokalklubbens hundar
Anmälan: Pl Stefan Stålnacke, Parakkagatan 
14, 980 10 Vittangi
E-post: s.stalnacke@hotmail.se

13–14 oktober, Porjus-Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Jörgen Estholm, Åkaregatan 15, 
983 33 Malmberget
E-post: estholmjorgen@gmail.com

20–21 oktober, Porjus-Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Kent Renlund, Abborrvägen 5, 
983 34 Malmberget
E-post: kent.renlund@outlook.com

27–28 oktober, Kiruna-Vittangi nationellt
Anmälan: Pl Mats Thornéus, Malmbergsga-
tan 4A, 981 36 Kiruna
E-post: mats.thorneus@hotmail.com

3–4 november Porjus-Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Jan Engman, Forsvägen 48, 945 
91 Norrfjärden
E-post: anna-karin.engman@telia.com
Skriftlig anmälan gjord på blankett från SSF 
Riks webbplats skickas till anmälningsmot-
tagaren via e-post eller postas senast 14 dagar 
före provets första dag!

Rörliga jaktprov
Medlem i SSF som vill starta sin hund på 

rörligt jaktprov tar kontakt med lokalklubbens 
anmälningsmottagare och koordinator för vi-
dare information, Kid-Benny Eriksson, Lång-
gatan 39, 960 30 Vuollerim, tel: 070-3189831 Han 
utser domare och datum för det rörliga provet!
OBS! Endast skriftliga anmälningar per post!
Provledare för de rörliga proven är Jörgen 
Estholm och Kent Renlund.
För samtliga prov – utlysta som rörliga – 
gäller följande: Startavgiften är 400 kr per 
jaktprovsstart på utlysta prov. Vid anmälan 
betalas 300 kr in på bg 5937-0841, dock senast 
14 dagar före första provdag. Startavgiften är 
350 kr för ett rörligt prov. 250 kr av beloppet 
betalas vid anmälan bg 5937-0841, dock senast 
tre dagar för provdagen. 

De sista 100 kr på startavgiften betalas 
alltid på plats.

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

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas 
eller att hunden blivit sjuk, då veterinärintyg 
erfordras. Vid outnyttjat erbjudande om start 
vid rörligt jaktprov tas en administrativ avgift 
på 100 kr/prov ut. För att få innestående 
avgift återbetald ska kontakt tas med kassören 
före 13 december 2018, annars tillfaller start- 
avgiften lokalklubben.

Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare ska i samband med 
anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer 
så att arrangören kan bekräfta om start eller ej.

Jaktprov 2018 SSF  
Övre Norrbotten
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Turordning vid utlysta och rörliga prov.

1. Lokalklubbens egna hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar i mån 
av plats. Lokalklubbens egna hundar har 
företräde och går i första hand vid eventuell 
”överanmälan” (domarbrist). Aktiv jaktprovs-
domare inom vår lokalklubb som anmält 
starthund, garanteras en start per dag.

OBS! Vid rörliga prov åligger det hund-
ägaren att ha jakträtt eller att ha löst tränings- 
kort inom provområdet och på provdatumet. 

Vid vissa prov kan provtiden begränsas 
till 3 timmar/prov om arrangören finner det 
lämpligt på grund av för kort dagslängd.  
OBS! KM har tretimmarsprov.

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

Vid temperatur av minus 20 grader och 
kallare inställs all provverksamhet!

OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt 
eller att ha löst träningskort inom provområdet 
och på provdatumet.

Orrtupp.  
Foto: Lars Staffansson

Anslut till SSF Övre  
Norrbottens Facebookgrupp!
Passa på att gå med i SSF Övre Norrbottens Facebookgrupp där 
du hittar aktuell info om vad som händer inom lokalklubben efter-
som webbplatsen inte längre uppdateras löpande.

Ha en riktigt skön sommar så syns vi i skogen i höst!

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN
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SSF 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!

MANUSSTOPP FÖR  
STÅNDSKALL 2018
N R        S I S T A  M A N U S D A G

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.
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Bakgrunden till att Nordiska Samarbetsgrup-
pen bildades och att ett avtal undertecknades 
(2009-10-30, uppdaterat 2015-04-13) mellan de 
tre klubbarna, var att man ville gynna gynna 
avelsarbetet inom finsk och norrbottenspets i 
enlighet med rasstandarder och avelsstrategier.

Ambitionen var även att få en mer effektiv 
bekämpning av ärftliga sjukdomar genom 
utbyte av information mellan klubbarna i 
respektive land samt att öka rasernas genpop-
ulation genom att främja avelssamarbete över 
gränserna mellan uppfödarna i respektive land.

Avtalets ändamål var också att parterna 
ska sträva efter att ha likhet i jaktprovsregler 
och värderingsgrunder för bruksegenskaper i 

Finland, Sverige och Norge samt öka antalet 
startade hundar på jaktprov. Dessutom bör 
parterna främja utbyte av jaktprovsverksam-
heten över gränserna samt bevara traditionen 
med ett nordiskt Mästerskap. 

Rapport nordiska samarbetsgruppens 
arbete januari–maj 2018
Arbetsgruppen har jobbat med att ta fram 
underlag för att få en övergripande nuläges-
beskrivning för rasen finsk spets i de tre nor-
diska länderna Finland, Sverige och Norge. Vi 
har tagit fram data och sammanställt gällande 
rutiner för avelsarbetet.
1. Registreringar

Nordiska  
Samarbetsgruppen  
informerar

FI31605/15 Kotirovan Velmu
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Registreringstalen har en vikande trend i alla de 
tre länderna, vilket är en allvarlig utveckling för 
rasen och hotar dess framtid. I Finland registre-
rades 588 valpar, varav 2 importer (586), i Sverige 
136, varav 17 importer (119) och i Norge 27 
valpar, varav 2 importer (25). Totalt föddes 730 
valpar i Norden. 

I Finland arbetar man med att skicka ut 
brev till tikägare med uppmaningen att de bör 
överväga möjligheten att låta sin tik gå i avel.

Birger kommer att ta upp detta inom den 
svenska avelskommittén för diskussion om 
man ska prova sam-
ma förfarande även i 
Sverige.
Knut kommer att 
kartlägga de tikar i 
Norge där det kan 
tänkas vara aktuellt att 
på samma sätt ta kon-
takt med ägaren.

2. Inavelsgrad 
Inavelsgraden är inget 
problem idag. Medelvär-
det kan anses ligga inom rimliga nivåer.
Finland: 2013: 2 %, 2014: 1,97 %, 2015: 1,91%, 2016: 
1,87 %, 2017: 1,82 % på 7 led – medelvärde 1,91,
Sverige: 2013: 1 %, 2014: 1,5 %, 2015: 0,6 %, 2016: 
0,9 %, 2017: 1,6 % på 5 led – medelvärde 1,12.
Norge: 2013: 0,6 %, 2014: 0,7%, 2015: 0,7%, 2016: 
0,5%, 2017: 0,2% på 6 led – medelvärde 0,54.

3. Avelsunderlag (effektiv population)
Den beräknade avelsbasen (effektiva popu-
lationen) avser inte antalet faktiskt använda 
avelsdjur. Beräkningarna utgår i stället från 
den faktiska ökningen av inavelsgraden i den 
stam av hundar man faktiskt har. Däreft-
er beräknar man hur stor en slumpmässigt 
parad population med lika antal hanar och 
tikar skulle behöva vara för att inavelsstegrin-
gen skulle bli densamma som i den verkliga 

hundstammen. Det antal man då får fram är 
måttet på den effektiva populationen, eller 
avelsbasen. Den effektiva avelsbasen beskriver 
således hur närbesläktade de avelsdjur är som 
kommer till användning och vilken effekt den 
släktskapen får på förlusten av ärftlig variation 
i djurstammen. Normalt räknar man med att en 
ras eller art befinner sig i allvarlig fara för svåra 
genetiska skador när avelsbasen (den effekti-
va populationen) underskrider nivån 50. Den 
eftersträvade nivån för Ne bör vara minst 100. 
Vid värden under 50 är rasens vitalitet allvarligt 

hotad på grund av allt-
för snabba genförluster. 

I dagsläget ger 
beräkningsvärdena ett 
stabilt förhållande. Men 
med vikande registre-
rings- 
tal ökar problemen med 
att bibehålla den 
ärftliga variationen

Talen för Ne är 
framtagna via datap-
rogrammet Genetica 

i Sverige, Koiranet i Finland och i Norge har 
man gjort en egen manuell beräkning gjorts 
med formel från NKK.

För populationen i Finland ligger det 
beräknade antalet på 558, i Sverige på 100 och i 
Norge på 55,92.

Den manuella beräkningen för popula-
tionen i Norge ger dock ett lågt tal, men efter-
som man använder mycket hanar i avel från Sver-
ige och några från Finland plus några importer 
varje år också så räknar vi inte detta som fullt så 
allvarligt. För Sveriges del borde man arbeta med 
att öka den ärftliga variationen. För Finlands del 
är detta okej och därmed kan den utnyttjas som 
genbank inom Norden.

4. Far/mor-talet på parningar 
Far/mor-talet på parningar är en faktor som 

Nordiska  
Samarbetsgruppen  
informerar
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påverkar inavelsgraden och den effektiva popu-
lationen. Det optimala värdet här är 1,0, dvs att 
man till varje tik använder olika hanar. Ser man 
till den senaste 10-årsperioden har utvecklingen 
gått mot att fler olika hanar använts till tikarna 
som gått i avel, vilket är en positiv trend. 
Finland 2017 = 0,87
Sverige 2017 = 0,91
Norge 2017 = 0,89

5. Hanar och tikar använd i avel (i % till rasen)
För Finlands del är detta som är något väldigt alar-
merande. Man har alltså under mycket lång tid (25 
år) använt ca 23 % av sin tikpopulation i avel, samt 
11 % av sin hanhundsbas. Inom dessa procenttal så 
finns det också många helsyskon och kusiner.

För Sverige och Norge finns det inget verktyg som 
räknar detta, men man torde nog ligga på samma nivå.

6. Procent av parningar som går genom avelsrå-
det i förhållande till registrerade kullar
Finland: 2015: 73 %, 2016: 78,4 %, 2017: 75,2 % 
(75,5 %)
Sverige: 2015: 66,9 %, 2016: 116,6 %, 2017: 35,1 
%, (71,7 %)
Norge: 2015: 100 %, 2016: 85,7 %, 2017: 85,7 %, 
(90,5 %)

En del rekommendationer görs i slutet av året men 
valparna föds och registreras året därpå. Därav 
kan procenttalet per år bli något missvisande i 
förhållande till ett medelvärde över några år.

Det är glädjande att så stor andel av tikägar-
na tar kontakt med avelsråden inför planerad 
parning. Avelsråden kan då ge en bra information 
om kända egenskaper vid val av hanhund och vad 
som är viktigt att tänka på för rasen.

7. Rutiner för avelsarbete i varje land
Rutinerna för avelsarbete skiljer sig något men de 
i stora drag ganska lika. Däremot är det önskvärt 
med en översyn för komma fram till om det går 
att synkronisera rutinerna. De största olikheterna 
mellan länderna är friskhetsundersökningarna. I 
Finland tillåts en parning utan föregående kontroll  
av ögon och knäleder, men från den andra valp-
kullen ska detta vara gjort för att få valpkullen 
registrerad hos FKK.

I Sverige har man krav på att knäledsunder- 
sökning för att få en rekommendation, men inga krav 
på undersökning av ögon. För registrering ställer 
SKK inga krav av denna typ alls.

I Norge krävs att man kollar ögon och knäleder 
för att få rekommendation. För registrering har 
NKK inga krav på denna typ. 

Den stora utmaningen för rasen i Norden
Inom den nordiska samarbetsgruppen anser vi att 
det mest alarmerande för rasen är den vikande tren-
den för registreringar, dvs att det föds för lite valpar.
En annan aspekt som man också borde beakta 
inom alla de tre länderna är vilka hundar som an-
vänds i kombination. Trots att man idag använder 
olika individer i avel är de tyvärr ofta släkt.

Vad vill man uppnå med nordiska samarbetet?
Vi kommer att arbeta vidare på att hjälpa fler tikägare 
att använda obesläktade hanar genom att para över 
landsgränserna. En annan sak är att så långt möjligt 
ha samma krav på hälsostatus för hundar i avel. 

I dagsläget kan vi säga att nordiska samarbetet 
fungerar mycket väl, med öppen dialog och saklig 
kommunikation blandad med lite humor 

Sommarhälsningar från Knut, Birger och Thommy – 
Nordiska Samarbetsgruppen för finsk spets
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Jaktprovsverksamheten inom SSF styrs av Svenska 
Kennelklubbens regelverk. Det är Svenska  
Kennelklubben centralstyrelse som fastställer 
reglerna som låses i perioder om fem år och jakt-
proven är i första hand ett verktyg för avelsarbetet 
– tävlingsbiten får inte bli det primära.

Provregelkommittén består för närvarande 
av fyra personer, som är valda av riksstyrelsen. 
Vi har protokollförda möten tre-fyra gånger 
varje år och däremellan via telefonkontakt.

Provregelrevidering. I uppdraget ingår revi- 
dering av reglerna för jaktprov med skällande 
fågelhundar vart femte år. Inför senaste 
revideringen samlades representanter från alla 
lokalklubbar i Östersund för en god förankring av 
provreglerna. Jaktprovsåret med de nya reglerna 
har fungerat utmärkt och de flesta verkar nöjda 
med nuvarande provregler.

Tolkningsanvisningar. Årligen går kommittén 
igenom alla jaktprov som gått till pris för att 
se hur provreglerna fungerar och för att göra 
proven mera lika i bedömningen. I tolkningsan-
visningarna samlas de regelfrågor som kommit 
in till kommittén under provsäsongen.

Tolkning av provreglerna. Kommittén hjälper 
provledarna under provsäsongen med 
frågeställningar runt provreglerna.

Provregelkommitténs medlemmar är:
- John Laestander bor i Arjeplog tillsammans med 
Elisabet och har haft finska spetsar sedan 1988. 
Han är inne på sin nionde finska spets och ut-  
bildade sig till jaktprovsdomare 1995 och har  
sedan dess varit aktiv inom jaktprovverksamheten.

- Ann-Kristine Persson bor i Stornäs i vackra  
Vilhelminafjällen, har två finska spetsar och 
utbildade sig till jaktprovsdomare 1988 och har 
hållit på med trädskällarjakt sedan början av 80-talet.

- Kurt Sivertsson bor i Barsele, har haft 
trädskällare sedan 1974 och har i dagsläget en 
tvåårig finnspetstik. Kurt har varit jaktprovs- 
domare sedan 1980.

- Janne Andersson bor i Ljusdal, är trogen finn- 
spetsrasen sedan 1985 och har en hanhund för 
tillfället samt är jaktprovsdomare sedan 1988.

PROVREGELKOMMITTÉN

John Leastander med Skarjaks Guld-Stina
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Hej!
Jag heter Berith Johansson och bor i Åsele. Jag 
är uppvuxen med hundar och jakt, framförallt 
älgjakt. Under min uppväxt fanns det oftast 
fyra-fem jämthundar hemma. Pappa visste 
att jag var väldigt nyfiken på fågeljakt, så min 
första finnspetstik fick jag av honom pappa 
med orden ”nu har jag köpt en finsk spets till 
dig, så nu är de bara att du jagar in den.” Jag 
hade inte en aning om hur man jagade fågel, 
men jag tog min bössa och min röda och vi 
tillbringade många timmar ihop i skogen. Min 
första fågel för den då fem månader gamla 
Ritza glömmer jag aldrig: jag kan fortfarande se 
fågeln och höra hunden under trädet. Min fina 
Ritza – som lärde mig allt om fågeljakt! Hon 
gjorde verkligen att jag fastnade för fågeljakten 
och har fått mig att lägga ned många timmar 
i skogen och lyckats köra fram fyra tikar till 
dubbelchampion. Jag brukar säga ”det finns 
inga hundar som ärver titlarna i en stamtavla – 
de måste man jobba dit själv. Jag tycker att både 
utställningar och jaktprov är intressanta så jag 
har passat på och utbildat mig till jakprovs-

domare, provledare, ringsekreterare och  
utställningsgarant.

Jag registrerar in utställningsresultat till SKK.  
Jag får in resultatlistor från de utställnings- 
ansvariga för de olika utställningarna och  
dessa registrerar jag hos SKK. Vad många  
kanske inte känner till är att man måste lämna 
in en kopia på originalstamtavlan för utlands-
registrerade hundar som ska delta på utställning. 
Det fungerar inte att använda utskrifter från 
något hundregister. Jag scannar in dessa 
stamtavlor åt SKK som sedan registrerar 
hundens uppgifter. Ett annat vanligt fel som 
man får vara observant på är att det händer att 
resultat registreras på fel rad. Sånt kan jag inte 
ändra på själv utan att ha kontaktat den ansvariga 
ringsekreteraren, så ett tips är att man checkar 
av detta extra noga innan det skickas till mig. 
En sista sak att vara observant på är att ut-
ländska domare som dömer i Sverige för första 
gången måste vara registrerade hos SKK så att 
de har ett svenskt domarnummer.

Lycka till med jaktproven och utställningarna 
– och skitjakt på dig!

Berith Johansson

RESULTATANSVARIG FÖR  
UTSTÄLLNINGAR – BERITH JOHANSSON
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Som ansvarig för utställnings- och exteriör- 
kommittén i Riksklubben vill jag presentera 
mig själv lite grann och berätta vad det är jag 
gör inom SSF. Mitt namn är Christina Hedlund, 
jag är 56 år och jag bor i Piteå med min man 
Leif samt fyra hundar (två finska spetsar och 
två långhåriga normaltaxar) och vårt kennel-
namn är Akroyd’s Kennel.

Jag arbetar på Grans Naturbruksgymna-
sium och som ni förstår så pratas det mycket 
om hund och andra djur som finns på skolan. 
Intresset för hundar har jag haft med mig 
sen barnsben då det alltid fanns djur i mitt 
barndomshem men när Leif köpte en tax till 
mig 1980 så började det riktiga intresset för 
utställningar att ta fart och sedan så har det 
bara fortsatt.

Det är alltså jag som registrerar utställningarna 
som lokalklubbarna vill arrangera till SKK och 
tittar på länsklubbarnas arrangemang så att det 
inte kolliderar med deras utställningar. Jag vill 
gärna att man i så god tid som möjligt skickar 
sina önskemål till mig för att registrera dessa, så 
inför nästa år vill jag passa på att påminna om 
deadlinen 1 augusti 2018. 

Jag vill gärna slå ett slag för att ställa ut våra 
hundar, både på våra specialutställningar och 
på SKK:s utställningar.

Har exteriören någon betydelse?
Ibland så kan man höra människor säga att 
det inte har någon betydelse hur hunden ser ut 
eller att utställningar saknar betydelse.

Vi måste komma ihåg att man måste ha 
en anatomi som är anpassad för det arbete man 
ska utföra och en del anser att det alltid har med 
jaktlust att göra, men som för oss människor så 
sitter inte allt i huvudet utan man måste kanske 
ha en fungerande kropp för det också.
Varje hundras är anpassad efter vissa användnings- 
områden och förhållanden, och en felaktig 
kroppsbyggnad kanske gör att hunden i riktigt 
orkar med sin uppgift, eller om vi har otur, 
kan skador uppstå som i värsta fall gör så att 
hunden inte går att använda i t.ex. jakt, så vi 
måste kanske ha anatomins betydelse i samman- 
hanget klar för oss.

Christina Hedlund

UTSTÄLLNINGS- OCH EXTERIÖRKOMMITTÉN  
– CHRISTINA HEDLUND
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Championgalleri

E: Tunnersjöbäckens Walle  
U: Skarnäbbens Sippa

UPPFÖDARE:  
Grete Waltoft, Flateby, Norge

ÄGARE:  
Terje Holden, Bjørkelangen, Norge

UTSTÄLLNING:
13-11-16: Lilleström, CERT/CACIB
14-03-23: Trøndelag, CERT

14-04-12: Mora, CERT
14-05-10: Kongsvinger, CERT
16-07-30: Ransäter, CERT/CACIB

JAKTPROV:
15-08-29: Gösjön (utlyst), 80 poäng
16-09-03: Rena (rörligt), 85 poäng
17-09-25: NM Idre (utlyst), 80 poäng
17-11-11: Grue (utlyst), 79 poäng

N
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SE UCH KYROS-ONNI
SE38800/2014

E. Kaitum Dalens Fox
U. Tjäderfightens Foxy Lady

UPPFÖDARE:  
Cecilia Sjölund, Liden

ÄGARE:  
Cecilia Sjölund, Liden

UTSTÄLLNING:
17-02-18: Bredbyn, CK/CERT
17-04-01: Hammarstrand, CK
17-04-22: Ånge, CK

JAKTPROV:
16-10-02: Lögdö vildmark 
(utlyst), 85 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!

CIB NO UCH NO V-13 SE JCH  
SE UCH BG Wilma
NO35804/12BG Wilma
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SE UCH TASS
SE20490/2015

E. Viterlidens Sacko
U. Vardos Tepi

UPPFÖDARE: 
Pontus Klar, Tallåsen

ÄGARE: 
Sven Wådell, Fluren

UTSTÄLLNINGAR:
17-11-04: Vemdalen, CK/R-CERT
17-12-02: Sundsvall CK/R-CERT
18-02-17: Ställdalen CK/CERT

JAKTPROV:
17-08-30: Gebbaren, 75 poäng

SE49062/2012 SE JCH

E: SE UCH Spetsgårdens Riiku
U: SE JCH Taiga

UPPFÖDARE:  
Sven Kinnunen Nordmaling

ÄGARE:  
Jonny Nilsson Tvärån

JAKTPROV:
14-09-21: Arvidsjaur, 81 poäng
15-09-02: Tjadnes, 83 poäng
17-08-19: Råneå-Överkalix, 77 poäng

SE20796/2016

Far: Tjäderfightens Roy
Mor: Svea

UPPFÖDARE: 
Stefan Eriksson 

ÄGARE: 
Berith Johansson

UTSTÄLLNING
17-02-18: Bredbyn, CK
17-04-01: Hammarstrand, CK

18-02-04: Umeå, CK/CERT
18-02-17: Bredbyn, CK/R-CERT
18-03-25: Åsele, CK

JAKTPROV
17-10-26: Åsele, 72 poäng
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SE JCH NORRSPELETS KELLI

SE UCH TJÄDERFJÄDERNS K IDUN
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SE31655/2015 

E Pohjanukon Aapo
U. Trollfågelns Aya

UPPFÖDARE: 
Göran Hofling 

ÄGARE: 
Göran Hofling 

UTSTÄLLNING
18-02-17: Bredbyn, CK
18-02-04: Umeå, CERT
17-12-02: Matfors, CK/R-CERT

JAKTPROV
17-11-18: Lögdö, 80 poäng

INJAGNINGSKOMPENDIUM
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver 
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

SE UCH TROLLFÅGELNS JONNA
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Besök i storstan

Hej alla trädskällarvänner!
Den 15 december bar det av till Stockholm igen för att sitta i rasmontern och visa upp  

och informera om norrbottenspetsen på årets upplaga av Stockholms Hundmässa. På fredagen  
var vi, Anders och Christina, och ställde i ordning montern inför mässdagarna på lördag  
och söndag. Och denna gång hade vi tryckt upp en affisch med texten ”norrbottenspets”  
och en bild med två norrbottenspetsar samt SSF:s logga.

Montern bemannades i år av Anders, Christina och Joel Ingve samt Jan och Sigge Stark med 
hundarna Freja, Idun och Solo. I år hade vi med oss ett informationsblad att dela ut som Micke 
Åsman hade skrivit ihop och så visade vi även i år bröderna Almespångs film ”Trädskällarjakt” 
på datorn. Även i år var det stort intresse för både norrbottenspets och trädskällarjakt och folk 
kom med frågor om hundarna och fågeljakt. Vi fick även lite frågor  
av folk som var intresserade av att jaga klövvilt med hundarna. Vi träffade även på folk som  
man känner sen förr och från sociala medier som kom förbi för en liten pratstund. 

Hundarna skötte sig som vanligt exemplariskt och det var väldigt trötta hundar som  
man fick med sig hem när dagen var slut. På lördagen gick Christina och Idun i rasparaden  
och på söndagen gick Joel med Freja. 

Vi vill passa på att tacka Micke Åsman som hjälpte oss med informationsbladet och bröderna 
Almespång för att vi får använda deras bilder.

Christina Ingve och Anders Jonsson
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I samband med Riksårsmötets supé till- 
kännagavs namnen på de två lyckliga 
vinnarna i fotoklassen i SSF:s jubileums- 
tävling – Kaisu Pulju från Sodankylä i 
Finland (nobs) och Svante Månsson  
(finsk spets) i Idre. 

Juryn beslutade alltså att dela ut två priser 
i stillbildsfotoklassen eftersom inga tävlings- 
bidrag i filmklassen deltog. De båda 
vinnarna är inbjudna till jakt och boende 
på Holmenskogs mark i Härjedalen, vilket 
kan bli några riktigt fina jaktdagar.

Boendet ligger i Våndtjärn eller Dalsvallen, 
beroende på var björnjakt bedrivs vid 
samma tidpunkt.

Datum för jakten är 25–26 augusti 2018. 
Undertecknad är kontaktperson och jag 
kommer även att delta och ordna med 
det praktiska.

Välkommen till ett par dagar med trevlig 
samvaro och jakt!

Janne Andersson | Ordförande SSF Riks

SSF 50 år
F O T O T Ä V L I N G
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Speking är en gammal konserveringsmetod 
för att bevara kött och fisk över tid längre tid. 
Färska fördärvas dessa råvaror snabbt men med 
hjälp av salt, nitrit, lufttorkning och önskade 
mjölksyrabakterier så kan man få produkter 
som, förutom att de har lång hållbarhet, även 
smakar fantastiskt. I Sverige har detta varit till 
stor del bortglömda produkter sen vi fick kyl-
skåp och moderna frysar. I stora delar av Europa 
har det hela tiden funnits en levande kultur för 
dessa lufttorkade produkter. Exempel på detta 
är salami från Italien, Ungern och Spanien, 
parma- och bayonneskinka men också den tyska 
schwarzwaldskinkan som ligger närmare vår  
egen tradition p.g.a. att den är rökt. 

Speking finns också i Sverige, bland annat 
som spickekorv. Det är dock inte vanligtvis 
en så extremt salt produkt som man talar om 

när man talar om spekade matvaror. Det som 
reglerar salthalten vi önskar är två saker; dels ska 
salthalten skydda mot oönskad bakterietillväxt, 
exempelvis av e-coli eller listeriabakterier, dels 
ska salthalten inte vara så hög att den förhindrar 
“goda” mjölksyrebakterier från att växa. Dessa 
goda bakterier gör det svårare för sjukdoms- 
alstrande bakterier att växa, då de sänker 
pH-värdet i matvaran och så ger de även de 
smaker och aromer som vi önskar.  
När en gör lufttorkad salami är det vanligt att 
man köper kommersiella bakteriestammar för 
att få önskad smak och syrlighet.

Traditionen vid spekning i Sydeuropa är 
orökta produkter och i norra Europa så har 
både korvar och kött varit kallrökta. Varm-
rökning är något helt annat och ger en tillagad 
produkt med begränsad hållbarhet. Kallrök-
ningen skall inte ge temperatur i köttet som 

Spekat  
skogsfågelbröst
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går över 28° C, det är då en del proteiner 
börjar tillagas. Rökningen i sig bidrar inte 
till att ge längre hållbarhet utan orsaken var 
ursprungligen helt praktisk. Det går inte så bra 
att torka kött vid de temperaturer som råder 
stora delar av året i skandinavien - köttet är ju 
fryst. Därför fick köttet hänga till tork i rök 
från eldstäder, exempelvis i samernas kåta. 

Jag har här valt att speka både tjäder- och 
orrbröst. När man väljer kött till spekning ska 
det helst inte ha hängmörats, då det utsätter 
köttet för oönskad bakterietillväxt. När man 
saltar sitt kött finns det flera olika sätt och det 
jag valt att göra är att salta med önskad salthalt 
i vakuumpåse. Det ger garanterat ett önskat 
resultat till skillnad från saltning i saltlake 
som alltid blir en chansning. Den salthalt som 
rekommenderas är att minst ha 3 % av köttets 
vikt och jag har valt att hålla mig där. Hälften 
av saltet var vanligt finkornigt havssalt och 
hälften nitritsalt som används av industrin och 
korvtillverkare. Det ger en nitrithalt i produkten 
som håller sig inom de normer som satts upp 
för av Eldrimner certifierat mathantverk (en 
certifiering bland mathantverkare i Sverige), 
d.v.s. att man får en produkt som är trygg att 
äta men inte tråkig och slätstruken som en 
industriprodukt. Man kan räkna med att saltet 
tränger in 8 mm per dygn i köttet, d.v.s. en bit 
på 2,5 cm ska ligga två dygn (saltet tränger in 
från båda hållen). Det kan ligga längre, det gör 
inget, men man märker snabbt när saltet har 
trängt in ordentligt; köttet förändrar färg p.g.a. 
tillsatt nitrit och även konsistensen förändras. 
Köttet känns lite stumt när det är färdigsaltat.

Kallrökningen har jag gjort i ett plåtskåp. 
Just det här är köpt som Dororöken men vilket 
skåp som helst eller till och med en pappkartong 
duger fint. Till själva rökningen har jag använt 
spån från al och bok och det har fått pyra i en 
rökspiral från en tysk firma. Det finns dock 
en mängd olika spiraler, så märket är inte det 
viktiga. De finns även att köpa i Sverige. Se 
dock upp med alltför grova spån, försök hitta 
spån mindre än 1 mm, annars glöder de dåligt. 
En möjlighet är att först torka de lite grövre 

spånen extra i mikrovågs- eller vanlig ugn. 
För att få en produkt som inte är gästvänlig för 
oönskade bakterier så måste den torkas. När 
vi uppnått en torkningsgrad på 30 % så har vi 
fått en trygg produkt och sen är det bara en 
fråga om smak hur torr man vill ha den. I mitt 
fall har jag valt att kallröka i omgångar några 
timmar och sen låtit köttet torka i skåpet tills 
det förlorat ungefär 50 % av sin vikt. Hos mig 
tog det ungefär en vecka vid temperaturer mellan 
0 och 20 grader. Sen kan man vakuumpacka sin 
köttbit så att den inte torkar ytterligare eller 
stoppa den i frysen även om det strängt taget 
inte är nödvändigt. Den här metoden kan 
användas på i princip vilken köttbit som helst 
bara man tänker på några grundläggande saker:

- Helst inte hängmörat kött

- Salta med minst 3% av köttets vikt

- Använd hälften havssalt och hälften  
färdigt nitritsalt

- Använd bara förstklassigt kött (skottskador, 
blodsprängt kött, föroreningar från tarmar, 
fjädrar och marken ska man inte använda) 

- Salta i vakuumpåse, räkna 8 mm per  
dag i inträngning

- Torka till minst 30 % viktförlust, det innebär 
att varje köttbit ska vägas minst två gånger, först 
vid saltningen och sen för att avgöra om den är 
tillräckligt torr

- Anteckna vad du gör och vilka kryddor du  
använder. Det behövs både när det går bra och 
när det går dåligt. Det går att krydda med en 
mängd olika kryddor men undvik färska blad- 
kryddor som basilika och timjan då de inte är  
att betrakta som tillräckligt rena

- Rök med det spån du själv gillar men tänk på 
storleken på spånet, finare spån slocknar inte så 
lätt. Schwarzwaldskinka röks exempelvis över 
granspån. Rök inte över öppen eld, antänd spånet 
direkt i en spånhållare av något slag, en nätsil 
duger fint om man inte har en riktig rökspiral

Kim Backlund
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Hur står det egentligen till med tjäderstammen 
idag? Jag har snackat med en som har koll – 
Kurt Olof Edström i Åsele som under drygt 
tjugo års tid studerat tjäderspel i framförallt 
Åseletrakten men även kring Hoting-Strömsund 
åt Sveaskog.

På senare år har han dock fortsatt att studera 
fåglarna av eget intresse för fåglarna.

Hur hittar han alla dessa spelplatser? Oftast 
får han tips som han följer upp. Han åker dit 
och undersöker platserna genom att titta efter 
tex. släpspår efter vingar mm. Visar det sig så 
att han bedömer att det kan vara en spelplats 
så riggar han upp nån typ av gömsle så han 
kan studera fåglarna.

I månadskiftet april-maj infaller högsäsong 
och då är bra väder då det är stilla och lugnt i 
skogen bra förutsättningar för ett fint tjäderspel.

Utvecklingen rent allmänt sedan han började 
studera spelplatser kring 1997 så tycker han 
sig kunna se att stammen totalt sett över hela 
området verkar vara i nedåtgående trots att det 
på vissa spelplatser har varierat över åren med 
sämre och bättre år beträffande både föryngring 
och överlevnad hos ungfåglarna. I år tex. ser 
han att många unghönor från föregående år 
klarat sig bra och visar sig på spelplatserna. 
Han tror att det tjocka lösa snötäcket som inte 

töat och skapat lager av skare gjort att fåglarna 
har haft ett bra skydd där de isoleras och  
klarar sig bra. Det här lovar gott inför hösten 
och han tror på bra höst med mycket fågel i 
skogarna i år.

Däremot minskar antalet äldre speltuppar 
vilket han ser som bekymmersamt för fram-
tiden och ställer sig därför lite frågande till 
toppfågeljakten som uteslutande inriktas på 
just dessa fåglar. Och där har ju vi som jägare 
förstås ett ansvar. Om man som tex. jag själv 
tycker om att skida och leta tuppar i topp så 
kommer jag efter denna info att tänka på det 
faktum att det blivit sämre med tuppar på 
spelplatserna.

Även när man tex. jagar in sin unghund kan 
man tänka på att det är bättre för fågelstammen 
att skjuta en eller ett par ungfåglar ur en kull 
än att skjuta nån av föräldrarna då de äldre 
fåglarna tryggar en högre överlevnadsgrad hos 
avkommorna än unga föräldrafåglar.

Tack Kurt-Olof för intressant information om 
tjäderstammen. Jag hoppas kunna återkomma 
till honom fler gånger för att hålla lite koll på 
tjäderleken.

Rickard Berggren och Krutuddens Sako,  
Västerbottens Kustland

Tjäderleksrapport 2018

Foto: Carl-Johan Rådström
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Hårigt
Scrollar igenom Instagram.

Ser en massa kända och okända som  
skanderar med håriga armhålor och ben.

Alla gör väl som de själva vill. 
Men våra två spetstikar har dessvärre inget 
val – Furminator är ett absolut måste.

Våren har kommit på allvar. Snön har smält.
Hundarna börjar släppa päls. Dammsugar- 
säsongen har börjat. Grus och päls överallt.

Försöker få lite inspo – som det så fint  
heter – från maken. Jag ska snart till frisören.
Är lugg inne? Passar jag i page? Tänk om jag 
skulle permanenta håret?

Han slår dövörat till. Som han ofta gör. 
Svarar osammanhängande. Inte lika kapabel 
som jag att diskutera tre olika ämnen samtidigt. 
Rakning, pälsfällning och min nya frilla.
“Gör som du vill”.
”Ska jag raka hunden?” undrar jag retsamt.
”Ta ett varv med Furminatorn... så kan jag 
dammsuga ikväll” mumlar han flera minuter 
efter att jag ställt nästa fråga.

”Just snyggt!” tänker jag. Jag vill ju inte få 
tunnare hår. Har han aldrig hört talas om 

volym?! Karlslok som är totalt icke-modemed-
veten. Han kan bara matcha gröna nyanser. 
Och kamouflagemönstrat.

Kvällen går.
Vid läggdags scrollar jag Instagram igen.
Vissa kvinnor klär verkligen i helrakat.  

Men jag kör nog på ett säkert kort. Lite lagom  
i topparna. Det sitter ju ändå dagligen fast  
i en tofs på huvudet.

Innan jag släcker lampan frågar jag om  
han dammsög.

”JAPP! Bägge två!” säger han nöjt.
”Stövaren gillade inte dammsugaren och 

hennes päls fastnade bättre i en lätt fuktig 
trasa”, lägger han till.

Varför göra det idag som man kan lämna 
ogjort även imorgon? Nå, jag hinner dra igenom 
bägge hundarna med Furminatorn senare i 
veckan. Nånstans mellan småbarnsliv, jobb  
och frissa ska det väl finnas några minuter över.

För i denna fråga har de (hundarna) ingen 
talan. Än så länge.

/Mamma, maka, hårboll
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Det var det 3:e oktober hösten 2015. Jag och 
familjen var uppe på Svedjan och självklart så 
ville jag till skogs och jaga en sväng. Jaktlyckan 
hade det väl varit lite si och så med tidigare 
under hösten. Ni vet: halvskralt med fågel och 
svag föryngring och då är det svårt. Det var 
väl inte totalt eko i frysboxen, men närapå. 
Och det var ju ingen skallkung direkt som 
satt där i köket och kikade på husse medan jag 
packade ihop jaktprylar och fika. Men jaktlus-
ten och framförallt jaktglädjen bara sprudlade 
där i hans mörkbruna ögon. Nog talade han 
också muntligen om att han ville iväg också. 
Han är ju gudbevars en finnspets. Bredvid 
stod Jonas snart fyra år och pladdrade. Han 
ville ju också följa med pappa och Jocke till 
skogen. Och självklart så skulle grabben med! 
Måhända inte optimalt ur jaktlig synvinkel för 
mig och hunden. Men i denna sönderstressade 
tid där allt ska vara så perfekt och effektivt 

så glömmer vi lätt bort att allt måste ha en 
början, misstag måste göras och besvär måste 
övervinnas. För att vi ska föra vidare vår kun-
skap, vår jaktglädje och kanske också för att vi 
själva ska utvecklas.

I bilen på väg mot skogen sitter det två 
småpojkar och pladdrar i mun på varandra. 
Det blir svårt att lägga upp en bra rutt för en 
jaktglad och vidsökt hund som också passar en 
liten pojke med korta ben. Speciellt när man 
ska svara på tusen frågor som man inte riktigt 
hör för finnpetsgurglet där bak. Och ett, tu, 
tre – så står bilen på vändplan längst upp i 
Hovidsdalen. Jo, det får bli släpp här helt en-
kelt. Vi gör oss i ordning och börjar gå stigen 
västerut. Jocke sticker som en raket och Jonas 
stövlar på framför pappa. Fortfarande plad-
drande. Ja, ja, det får bli som det blir. Vädret 
är i alla fall riktigt behagligt. Klockan är säkert 
10 på förmiddagen och frosten håller på att 

På jakt med barn
Det var det 3:e oktober hösten 2015. Jag och familjen var uppe på Svedjan  

och självklartså ville jag till skogs och jaga en sväng. Jaktlyckan hade  
det väl varit lite si och så med tidigare under hösten.
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På jakt med barn

släppa också i skugglägena. En lätt bris smeker 
trädtopparna, men nere hos oss där vi strävar 
framåt i blåbärsriset är det lugnt. Ett och annat 
löv singlar ner. Men annars är det stilla. Så 
stilla att också min son till slut tystnar.

Men så river Jocke i. Femhundra meter 
framför oss kommer fyra heta skall. Upp med 
pejlen och den visar att det går undan och 
det går fort som bara den. Ned mot en liten 
sumpskog i kanten på ett stort hygge. Där stan-
nar han upp och börjar snurra runt med några 
spridda skall. Och tiotusen frågor börjar om 
på nytt. Gud vilken tur att man har pejl så man 
kan hålla koll på hunden 
utan att behöva sin egen 
hörsel. Jag inser fort att det 
blev nog inget av det där och 
snart så börjar hunden slå 
tillbaka mot upptaget. Och vi 
smyger på mot den myrfläck 
där upptaget kom ifrån. Vi 
hinner nog bara några meter 
innan en järpe bullrar upp 
och slår inom perfekt skot-
thåll. Helvete också ska jag 
skjuta eller inte? Jag älskar 
att äta järpe och skjuter dom 
gärna men ogärna med hund 
och aldrig för hund. Men det 
är ju ett perfekt skottläge och grabben är ju 
med? Och den tvekan avgjorde mitt vägval, ty 
jag fick inget att göra. Den bullrade vidare och 
tackade med en vissling. Ja, det blev väl bra 
ändå i alla fall. Och strömmen av frågor från 
den lilla munnen framför mig ökar på.

”Är det inte dags för fika nu?” frågar 
ätteläggen när vi når fram till myrfläcken som 
är vårt mål. En snabb koll på klockan och – 
tja – varför inte? Vi har förflyttat knappt en 
km och varit ute en timme ungefär. Jovisst, nu 
tar vi och fikar och vi bäddar ner oss bredvid 
ett vindfälle. Jocke har varit till oss några 
gånger och vi har hört några skall upp emot 
en hyggeskant nordost om oss. Vi kom bara 

halvvägs dit innan jag avskrev den möjlighet-
en. Troligen järpe eller några orrar som dragit 
iväg över storhyggena norr om oss. Det finns 
fågel ändå trots allt! Men det är svårt att hänga 
med i svängarna när man har en liten grabb 
som sätter tempot. Så mackor och den första 
festisen slinker ned. Men tvåan lägger han till-
baka i ryggsäcken. Den ska han minsann spara 
till nästa fika. 

Jocke har inte tid eller lust att fika bort 
dagen och jag slänger ett getöga på pejlen lite 
nu och då för att se hur cirklarna blir vidare 
och vidare. Till slut så står han still uppe vid 

Mellanflon. Avståndet är 
nästan en km söderut och 
visst kan jag förnimma skall 
där långt borta. Men han rör 
sig lite grann så inte är det 
blockstånd och min gissning 
är felmarkering eller falsk-
skall. Efter en stund slår han 
ut runt myren och vinklar av 
mot nästa. Ännu längre bort 
ifrån oss! Så vi packar ihop 
och drar oss söderut mot 
hunden. Känns lite surt för 
vi har en stor sönderblåst ku-
perad 40-årig contortaplant-
ering mellan oss. Men det är 

bara att börja gå. Och klättra, snava och svära. 
Jag beundrar grabben som tålmodigt krälar 
sig fram. Jag lyfter och jag bär, jag tröstar och 
jag peppar. Av förklarliga skäl så släpper jag 
fokus på hunden. Han har förresten försvunnit 
från pejlen så jag antar att han fortsatt vidare 
söderut. Vi tar sista branten och kommer upp 
på platån strax nedanför Mellanflon. Och där 
brister det: fördämningen rämnar, tårarna 
sprutar, och ett svall av gråt väller upp ur min 
son. Hur tänkte jag egentligen? Och ska jag 
knäcka min egen son så tidigt? Han är ju inte 
ens fyra år fyllda. Tankarna virvlar och en 
molande värk av dåligt samvete stiger upp i 
mitt huvud. Det som skulle bli så bra slog så 
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fel. Fan också!! Och det är ju precis lika långt 
tillbaka och detta kommer inte heller att gå 
mor i huset förbi. 

Det är bara att börja tänka ut en bra reträtt. 
Smidigaste vägen ur vindfällehelvetet borde 
bli österut? Hålla höjdkurvan och komma ut 
på vägsticket upp mot Sjöflon. Förvisso längre 
att gå, men hellre en km extra marsch på väg. 
Allt för att minimera klättrandet. En koll på 
pejlen för att lokalisera hunden. Han ska ju 
också med hem på något vis. Jaha, ja – han är 
tillbaka norr om oss. Vi den lilla myren där  
dagens första upptag kom. Jag undrar jag var 
han är när vi når bilen jag och Jonas? Han 
gråter fortfarande kraftigt men det hörs som 
det är på avtagande. Men det är nog bäst att 
avvakta en stund till innan vi beger oss. Tittar 
på pejlen och ser att Jocke går på maxfart 
österut, tvärstannar och står still några minut-
er. Gör en ny rusning österut och stannar. Och 

står still, väldigt still. 
Avståndet till hunden är 750 

meter och hans ettriga skall 
hörs svagt genom den klara 
höstluften. Och Jonas sny-
ftningar är på väg att avta.  
Äntligen går det att få kontakt 
med barnet och jag försöker 
uppmärksamma honom på att 
Jocke skäller. Men han är fort-
farande stum av förtvivlan så 
det blir till att avvakta tills han 
landar och det går att resonera 
med pojken igen. Så där 
sitter jag med ett riktigt hett 
ståndskall att gå på och väntar 
på min son. Det tar säkert 10 
minuter och det första orden 
som kommer ur ungen är, 
”pappa vi kan väl fika igen?” 
Så då gör vi väl det då och 
klockan går och Jocke öser på. 
När vi fikat färdigt så påbörjar 
vi det mödosamma återtåget 
genom contortan. 
Alternativet närmsta vägen 
hem har lagts åt sidan. Vi kan 
ju inte lämna Jocke skällandes 

på skogen. Han är ju vår kompis så vi går så 
snabbt som pappa törs under rådande läge. Jonas 
provar att sitta på pappas axlar också men det 
var ingen hit. Ja, vi provar nog alla möjliga 
bärtekniker men till slut är vi överens om att 
det är bäst att gå själv. Sakta men säkert så hörs 
Jockes skall allt högre och högre. Vi är på väg 
och vi kommer närmare för varje steg vi tar. 
Contortan tar slut och en gammal granskog tar 
vid. Vi finner till och med en stig som styr rätt 
mot skallet. Jag börjar känna att det här kan ju 
gå hela vägen! Också Jonas taggar upp då han 
hör sin kompis Jockes skall är så tätt och så in-
tensivt. Han smyger tyst och jag svär likaledes 
inombords över den röda älgjaktkepsen som 
sitter på hans huvud. Ja, jag gav med mig i den 
diskussionen i morse. Av det enkla skälet att 
han varit med och jagat älg och då förklarade 
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Om du byter adress måste du kontakta vår medlemshanterare Tommy Lannermar.  
Mejla ny adress och medlemsnummer till: tommy78550@gmail.com

jag att man måste ha en röd keps. Så ”pappa 
jag ska ha min röda jaktkeps” sa min son och 
så blev det. 50 meter kvar och jag kan skönja 
en lucka i skogen framför mig och Jocke borde 
stå i kanten av den. Snabb koll på klockan och 
jag konstaterar att han skällt drygt en timme 
nu. Det är lite svag utförsbacke och jag ser 
inte hunden men nu är det hett. Och jag borde 
kunna lämna grabben i kanten på luckan och 
åla vidare utan att han tappar ögonkontakt 
med pappa. Jag styr instinktivt in bakom en tät 
gran och hukar mig ner. Det här kan gå vägen! 
Jocke öser på tätare och högre när han hör 
husse komma. Väl framme vid granen ser jag 
svansen på hunden och vänder mig om mot 
pojken. ”Stanna här Jonas så ska pappa smyga 
fram och skjuta” viskar jag spänt. Grabben 
svarar högt och ljudligt. ”Pappa, jag är kissis!” 
Fan också! Den där jävla festisen förstås och 
det är bråttom – det ser jag på hans ansikte. 
Och då hans bälte är lite krångligt så är det 
bara att hjälpa till och få ner byxorna. Och när 
det är klart, då kliver grabben resolut fram i 
luckan och låter det strila. Jag kan inte tro det 
jag upplever; det är inte sant! Jocke öser på och 
jag ålar så fort jag kan förbi Manneken Pis-fig-
uren krönt med en signalröd keps där mitt i 
luckan. Jag ser hunden, jag ser röjan och hur 

hon gungar fram och tillbaka och så har jag 
så in i helvete med ris i vägen. Jag ålar några 
meter till mot en liten sten och chansar på att 
det är fritt att skjuta. Jag når fram och vrider 
upp bössan, kornar in och kramar av skottet 
med hårkorset mitt i hönans bröst.

När knallen från 22:an tonat ut och hönan 
rullat ner så går jag upp på knä och vänder mig 
om mot Jonas. Han står kvar mitt i luckan med 
byxorna i knävecket. Han håller fortfarande i 
snoppen och ler lite avvaktande. Vi drar upp 
brallorna och går ner till Jocke och fågeln för 
att få en stund för oss själva som själsligen 
kändes högre än Nirvana. Det går nog inte 
att förklara riktigt, men det var som om tiden 
stannade av. För en kort stund var vi tillvar-
ons mittpunkt: jag, Jonas, Jocke och vårt byte. 
Tiden och tillvaron graviterade runt oss. 

Jag är säker på att om jag så får tusen 
likadana jaktsituationer så kommer det inte 
att lyckas hela vägen fram en gång till. Och 
av alla mina tusentals naturupplevelser, fällda 
byten, fångade fiska, fantastiska hundarbeten, 
odugliga sådana också för all del så finns det 
ingen som berört mig lika mycket som denna. 
Och jag kommer att fortsätta att sträva efter 
fler. Både med och utan ungar.

Andreas Edholm

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

Målet de flesta har när de tränar sin hund, och 
detta gäller för all form av träning, är en god 
kondition och bra uthållighet. 

Oavsett om hunden ska jaga eller användas  
för en annan aktivitet så ökar hundens förut- 
sättningar att lyckas på träning eller tävling om  
den är i bra kondition och är tränad för ända- 
målet, och dessutom ger du även din hund 
ett bra och välmående liv.

När jag pratar om konditionsträning menar 
jag all typ av träning som avser att förbättra 
hundens syreupptagningsförmåga för att kunna 
utföra ett långvarigt arbete i varierad terräng 
och i olika typer av väder. Hundens kropp ska 
bli bättre på att transportera syre till musklerna 
och musklerna ska ta upp syret bättre. Är inte 
hunden tränad för det arbete den utför blir 
syretillförseln sämre och då måste musklerna 
använda lagrad energi som bränsle istället för syre. 

Energilagret finns bara i en begränsad mängd 
och hunden orkar inte hålla uppe tempot.
Tips på bra uthållighetsträning är simträning, 
joggning, cykling, skidåkning eller en vanlig rask 
promenad. Låt hunden jobba i varierad och ibland 
kuperad terräng med tempoväxlingar. Hundens 
kropp och muskler behöver också tid att återhämta 
sig, vilan är lika viktigt som själva träningen. 
Jag försöker träna våra hundar 2–3 dagar i rad, 
och sedan vila 2–3 dagar, beroende på hur långa 
träningspass vi har utfört och vad vi har gjort. En 
bra grundregel när det gäller motion är att lite och 
ofta är bättre än mycket och sällan. 

Träning året om tror jag är en viktig del 
i hundens välmående. Sommarmånaderna 
blir det automatiskt mindre intensivt men jag 
försöker alltid att hålla en jämn och regelbunden 

Vägen är målet för 
en vältränad hund
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konditionsträning med kortare rundor även 
under denna tid på året. Att simma är absolut 
något jag kan rekommendera varma sommard-
agar och när kvällarna blir svala och hösten 
närmar sig börjar man successivt att utöka 
sina träningsrundor igen. Jag försöker undvika 
asfalt då det mycket slitsamt för hundens leder. 
Vill man träna längre distanser så rekommenderar 
jag mjukare underlag. 

Sen detta med vatten och utfodring: hundar 
använder fett bättre än kolhydrater i sin energi- 
försörjning och därför är det just fett som  
i första hand bidrar till energiinnehållet i hög- 
energi produkterna i olika foder. Om hunden  
äter ett foder med lägre fettinnehåll  
under sommar- 
halvåret är det viktigt 
att ställa om ut-
fodringen i god tid, 
gärna någon månad 
innan jaktsäsongen 
drar igång. Då hinner 
kroppen anpassa sig 
och använda fett som 
första energikälla när 
det är dags för arbete.

Under jaktsäsongen 
bör fodret fördelas så 
att hunden får en mindre del av foderransonen in-
nan arbetet startas och ett bra riktmärke är minst 
2–3 timmar innan arbete och den större delen 
av fodergivan efter avslutat arbete. Vatten är 
det absolut viktigaste. En hunds grundbehov av 
vatten är ungefär en halv deciliter per kilo och 
dygn. En skällande fågelhund i vila som väger 
10–12 kilo, behöver alltså dricka ungefär halv 
liter vatten per dygn. I samband med fysisk an-
strängning ökar behovet av vatten markant. Det 
kan vara svårt att få hunden att dricka tillräckligt. 
Ett bra tips för att få i hunden vatten är att låta 
hunden äta. Man blandar ut fodret till en soppa 
som man ger som morgonmål. Pondus är ett bra 
exempel helfoder som rekommenderas. Annars 
går det lika bra att blöta upp torrfodret.

Det är aldrig lämpligt att tvångsvattna en 
hund. Vätskan riskerar att hamna i lungorna 

vilket kan ge mycket allvarliga följder. 
Jag som tävlar med nobsen Nalle och där varje 

tävlingsgren kräver sin träning så blir det autom-
atiskt att vi håller igång hela året och detta har sin 
fördel när jakten börjar. Vinterhalvåret tränar och 
tävlar vi i dragsport och under sommarhalvåret i 
agility fram till jakten börjar. Därför är det viktigt 
för mig att ha en hund som orkar prestera bra alla 
årstider oavsett väder. Agility är en fartfylld tävling 
som bygger på samarbete mellan förare och hund 
samt lyhördhet och kontakt. På tävlings- dagen 
har föraren tio minuter på sig att lära sig banan 
utan hund. Här gällerdet att du känner din hund 
och veta hur du hanterar varje hinder, så kondi-
tionsmässigt krävs det att hunden har en mycket 

god fysik eftersom han 
gör explosiva rörelser 
i högt tempo längs en 
hinderbana med ca 20 
hinder under kanske 
30–40 sekunder. 
Samtidigt måste 
hunden vara fokuserad, 
lyhörd och snabbtänkt. 
En hund som inte är 
tränad för detta kan 
lätt göra sig illa ute på 
banan. Under mer-

parten av agilityhundens karriär så tränas den i 
hindersäkerhet med “handling” från föraren där 
det senare är kommunikationen mellan förare 
och hund samt tempot ute på banan som blir 
avgörande. Drag- hundsporten är lite annorlunda: 
här krävs bra fysik och kondition i högt tempo 
längre tid och längre sträckor samtidigt som 
hunden ska vara fokuserad på det arbete hen 
utför. Därför lägger jag upp Nalles träning efter 
årstid och aktivitet.

Som avslutning vill jag säga som jag nämnde 
i början; oavsett mål så ska man komma ihåg att 
börja din träning med din hund försiktigt och 
långsamt och öka träningsmängd, sträcka och  
belastning successivt. Anpassa alltid träningen 
efter hundens ålder och förutsättningar. Ställ 
rimliga krav och det viktigaste av allt; ha roligt!

Marika Landfors
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Helgen 16–18 mars var undertecknad och Jonas 
Carlsson i avelsrådskommittén för finsk spets 
inbjudna att delta på Finska Spetshunds- 
klubbens (SPJ*) årsmöte och vinterutställning. 
Vi lämnade ett vintrigt Sverige på fredagen och 
landade i Uleåborg på eftermiddagen. Där blev 
vi välkomnade och hämtade av SPJ:s ordförande 
Pentti Isoviita för vidare bilfärd till Rokua som 
ligger cirka 8 mil sydväst om Uleåborg.

Där ligger Rokua Health & Spa – en flott hotell- 
anläggning mitt ute i skogen där både årsmöte och 
utställning gick av stapeln. Stället ligger för övrigt i 
kanten av Rokua nationalpark, som är en nation-
alpark i norra Österbotten i Finland. Reservatet 
är beläget på södra sidan av Rokuanvaara och 
omfattar 4,3 kvadratkilometer.

Efter incheckningen väntade middag med 
inte helt otippat mycket snack om hundar, jakt 
och klubbverksamhet. För kvällen var Hannu 
Hämäläinen vår värd och vi gick till kojs efter 
många och långa givande diskussioner. Hannu 
brinner för norrbottenspetsen och det var  
intressant att höra hur man marknadsfört rasen 
och ökat intresset i Finland. Där har vi lite att ta efter.
På lördag förmiddag väntade rasklubbarnas 

möten innan årsmötet. Vi besökte finska 
spetsarnas möte som till stora delar bestod av 
prisutdelningar från höstens prov och tävlingar. 
En trevlig tillställning med fina priser för goda 
insatser av hundar. En reflektion jag gjorde var 
att i den cirka 100 personer stora församlingen 
fanns alldeles för få unga medlemmar. Det är 
något som för övrigt speglar vår egen verksam-
het. Där har vi alla en uppgift att göra, nämli-
gen att förmå de yngre generationerna att bli 
intresserade av vår jaktform och våra hundar.

På eftermiddagen så startade årsmötet, som in-
leddes med inmarsch av fanbärare klädda i nation-
aldräkt med finska flaggan såväl som 80-årsjubil-
erande SPJ:s flagga, allt under musik från en liten 
blåsorkester. Mäktig inledning av ett årsmöte!
Därefter hölls tal av bland annat en representant 

Invigning

Varmt mottagande  
i Finland för duo  
från SSF Riks
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från kommunen, ordföranden i Finska 
Kennelklubben, en exteriördomare och även 
undertecknad. Gudskelov med god hjälp och 
tolkning av Thommy Svevar.

Som avslutning på mitt tal fick jag äran att 
kalla fram Seppo Savola och meddela honom 
och hela församlingen att vi i SSF har utsett 
honom som hedersmedlem. Motiveringen var 
kort och löd: ”En sann spetshundsvän som med 
stort engagemang sett till att samarbetet med 
SPJ skapats och fortgår. Vi är dig tacksamma i 
Sverige och du kan nu titulera dig som heders-
medlem hos oss Seppo Savola”.

Vi överlämnade en blombukett och Seppo 
tackade ödmjukt för utmärkelsen.

Själva årsmötet flöt på bra utan några större 
konstigheter. Enda punkten som blev flitigt dis-
kuterad var statuterna för deltagande i tävlingen 
Metsopoika (Skallkungstävlingen för unghundar 
i Finland), men till slut löstes även det.

Efter mötet så avnjöts en god supé och 
naturligtvis blev det hund- och jaktsnack i 
mängder. Jag tror att jag fick ”höra” minst 25 
ståndskall och lika många skjutna fåglar.

Senare på kvällen var förbrödringen total 
och Jonas och jag följde till och med ut till  

en bil för att få beskåda en ypperlig karelsk 
björnhundstik. Det ni!

Efter en stärkande frukost på söndag morgon 
svar det så dags att beskåda utställningen där 
72 finska spetsar bedömdes av Angela Cavill 
och 56norrbottenspetsar bedömdes av Kati 
Kilpeläinen-Turunen. Det samlade omdömet 
var en mycket jämn kvalité på hundarna, bra 
tillgänglighet och många visades upp bra. Jag 
går inte in på enskilda hundar eller omdömen 
utan konstaterar som sagt att det var en jämn 
utställning med många hundar där även 86 
karelare bedömdes.

Slutligen kom vi fram till söndag eftermiddag 
och vi tackade för en intressant helg med många 
intryck och minnen. Vice ordförande Heikki 
Alatalo skjutsade oss tillbaks till flygplatsen i 
Uleåborg och resan slutade hemma måndag 
morgon kl. 01.30.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till 
SPJ och speciellt till Pentti Isoviita, Heikki  
Alatalo samt vår duktige tolk och vän Thommy 
Svevar för ett varmt mottagande och skjuts till 
och från flygplatsen.

Jan Andersson och Jonas Carlsson för SSF

*SPJ har för närvarande ca 7000 medlemmar och omfattar raserna finsk spets, norrbottenspets samt karelsk björnhund
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Idag är det den 20 
maj, jag sitter ute 
på landet och solen 
skiner för fullt utan-
för. Gräsklippningen 
är avklarad och det 
är dags att beta 
av nästa uppgift 
på listan: min sista 

kolumn som redaktör för Ståndskall.
Det hela började med att jag såg Roger Hedlund 

fälla en dräpande kommentar på Facebook om 
att han tyckte att intresset var skrämmande lågt 
för att bära traditionen med Ståndskall vidare, 
som vid den aktuella tidpunkten var på väg att 
gå in på sitt 50:e år som SSF:s medlemstidning. 
Jag minns att jag tänkte att det där skulle kunna 
vara lite intressant, men jag tvekade lite eftersom 
jag visste att jag egentligen redan hade en tids-
budget som var ytterst pressad: familj med barn 
i servicekrävande ålder, företag, hus i stan, ett 
lantställe som ständigt hotade att växa igen av 
sly och skit, hund och jakt som stora intressen. 
Jag kollade lite snabbt med min fru och lät med-
dela: OK, jag kan göra det under en övergångs- 
period tills ni hittar en permanent lösning. Och 
kort därefter var jag igång.

Eftersom jag inte kan rabbla en massa 
hundnamn (vilket jag har flera vänner som kan), 
kände särskilt många av höjdarna inom SSF 
eller hade gjort några andra större insatser inom 
SSF kändes det naturligt att slå mynt av andra 
tillgångar som känns mer naturliga för mig. Ett 
av de allmänna intrycken jag hade fått var att det 
ägnades väldigt mycket energi över att klubben 
hade gått kräftgång under en längre tid utan att 
man egentligen kom till skott och satte in åtgärder 
för att motverka detta. Sedan klubben startade 
har Sverige gått igenom en radikal förändring på 
många håll och klockan är svår, för att inte säga 
omöjlig att vrida tillbaka. Och den utvecklingen 
kommer att fortsätta. 

Men det är inte, som jag ser det¸ SSF:s roll att 
förändra eller stoppa utvecklingen utan SSF ska 
var en klubb för personer som är intresserade av 
jakt med skällande fågelhundar och arbeta med 
att göra denna jaktform tillgänglig och arbeta 

med frågor som relaterar till detta – exempelvis 
avelsfrågor, utställningsverksamhet och jaktprov. 
För att uppfattas som en fungerande intresse-
förening och attrahera medlemmar är det absolut 
nödvändigt att man är tydlig med vad man gör, 
vem som gör det och hur man gör det. Därför 
har jag också drivit denna fråga hårt och i det här 
numret ser vi ytterligare exempel på det genom att 
flera arbetsgrupper tar ett kliv fram och presenterar 
sig. Genom att ständigt arbeta med transparens 
(insyn) gör man insatserna begripliga och ökar 
både kunskapsnivån bland medlemmarna och 
respekten för det arbete som utförs i klubben. 
En utmaning för framtiden är att fortsätta detta 
arbete och förtydliga målformuleringar som i 
sina nuvarande former mer känns som visioner 
och bryta ned dessa mål i raka besked om vad 
som ska göras – och mobilisera krafter för det.  
Ett exempel på det kan vara ”Vi verkar också  
för skogsfågeljaktens rätta bedrivande, samt 
bevarande av den kultur, som ligger i de ur-
sprungliga nordiska jaktformerna med skällande 
fågelhundar, vilket skulle behöva följas upp med ett 
konkret besked för hur det ska ske. Formuleringen 
är problematisk eftersom den kan tolkas som vad 
som helst: en förening som betraktar varg som en 
invasiv art som hotar verksamheten och gör något 
åt det eller en förening som bland annat erbjuder 
utbildning för folk som är nyfikna på fågeljakt med 
skällande fågelhund och se till att jaktformen får 
nya anhängare som för verksamheten vidare. 

En person som jag tror kommer att ha en  
ganska stor betydelse i detta arbete är Stånd-
skalls nästa redaktör, oavsett vilken hundras 
hen än företräder. 

Jag vill slutligen rikta ett stort, stort tack till alla 
medlemmar som skickat in så många fina bidrag 
till Ståndskall under min redaktörstid, be alla  
kreativa människor om ursäkt för att jag inte har 
funnit tiden att mobilisera alla fantastiska resurser 
som finns inom klubben på ett tillfredställande sätt 
och slutligen tacka styrelsen i SSF som har upp- 
muntrat kursändringen för innehållet i tidningen 
som jag personligen är mycket stolt över (det tror 
jag förresten att vi alla kan vara) och önskar er alla 
en riktigt glad sommar!

Kaj Ekroos
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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 Niklas Stöök 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: Niklas Stöök

Övriga ledamöter: Per-Ove Bergman, Daniel Byqvist ,  
Egon Rongdén och Birger Backebjörk

Vi har en gemensam e-post 
för hela avelskommittén:
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588. BIC HANDSESS. Org nr: 894701-2806
Adress: 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
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
Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand. Tel: 070-222 05 32. E-post: niklasstook@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
Berith 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 
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SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
 – LOKALKLUBBARNA

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



I HÄNDELSE AV OBESTÄLLBARHET RETURNERAS FÖRSÄNDELSEN TILL:  
TOMMY LANNEMAR, SPIK KERSTIS VÄG 16, 785 50 DJURA

B Posttidning

ÄR DU STÅNDSKALLS  
NYA REDAKTÖR?

Du som gillar och har lätt för att uttrycka dig i skrift, har erfarenheter av jakt med  
skällande fågelhundar och vill arbeta med att bidra till att utveckla SSF:s verksamhet genom  

det mest kraftfulla av alla verktyg – marknadsföring – hör av dig till Ståndskalls redaktör  
Kaj Ekroos för närmare presentation av uppdraget. 

Telefon 070-655 67 99 eller e-post standskall.kaj@gmail.com
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