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SSF Urogallo Rödvin
SSF Urogallo är ett spanskt rödvin gjort på Tempranillo druvan.
Vinet är speciellt framtaget för att passa till fågel- och viltmiddagar.
Ett måste att avnjuta till tjäder!
Ni beställer lådor med tolv (12) flaskor per låda

PRISER (INKL. SKATTER):
1 låda: 1 020 kr
2 lådor: 2 040 kr

(85 kr per flaska) + frakt 185 kr totalt 1 205 kr
(85 kr per flaska) + frakt 299 kr totalt 2 339 kr

Betalar gör ni vid beställningen.
SEB Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740
Kontohavare är Lita Internacional S.L.

LEVERANS

När betalning registrerats paketeras vinet inom fem (5) arbetsdagar.
Vad gäller transport så bör det inte ta mer än 2 dagar söder om
Sundsvall. Räkna med 1 till 2 dagar extra längre norrut.
Smaklig spis önskar SSF Riks!
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LEDARE
4

I våras på riksårsmötet så
blev jag invald
som suppleant
i riksstyrelsen,
och då bad
dom mig att
skriva en ledare
enligt tradition i
Ståndskall nr 4.
Och nu sitter jag och försöker komma på vad
det kan vara som ni medlemmar vill veta om
mig och vad vill jag få ut till oss medlemmar.
Jag är medlem i lokalklubben Medelpad, där
jag även sedan i våras är ordförande. Jag brinner
för vår jaktform och våra vackra, duktiga hundar.
Jag och min sambo har två finska spetsar som
vi försöker vara ute så mycket som möjligt med.
Det är väldigt positivt att vara två med samma
intresse i familjen, eftersom då kommer våra
hundar ut oftare än vad en av oss skulle kunna
ha möjligheten till. För mig är det självklart att
jag ska försöka ägna lite av min fritid att försöka
hjälpa SSF att hålla lågan uppe så att vi kan få
fler medlemmar men även att få fler medlemmar
som vill jobba aktivt för våra raser norrbottenspets och finsk spets.
Trädskällarjakten är en utpräglad enmans jakt
enligt tradition, men bara för att vi gillar den
här jaktformen så är det ju inte säkert att man är
introvert bara för det. Personligen så älskar jag
att ha människor runt om mig men det kan vara
minst lika skönt den där dagen man går ut och
släpper hunden att få vara ensam. Jag går ofta ut
och jagar med människor som vill testa på vår
jakt med skällande fågelhundar, det är ju jätteroligt att få visa att det här är en förnämlig jaktform
som troligen kan passa väldigt många, även om
de inte kommit på det ännu!
Det svåraste idag i vårt samhälle är att få ett
levande föreningsliv, eftersom det här är ett
arbete man inte får betalt för i pengar! När man
jobbar ideellt i en förening så får man betalt

genom att medlemmar blir lyckliga över att
kunna få hjälp och stöd eller att bara få ha en
likasinnad att prata med en liten stund. Vi skulle
verkligen behöva fler som kan ställa upp med
sina kunskaper för att underlätta för de verkliga
eldsjälarna, för vi i SSF har verkligen några
sådana. Men det skulle behövas några fler för
att underlätta för eldsjälarna, för hur länge orkar
man ägna mycket av sin fritid till föreningslivet?
Personligen försöker jag nu även att bli jaktprovsdomare. Jag kommer troligen inte att bli den
som dömer 20 prov per år, om jag fixar det här.
Men om jag kan dra ett litet strå till stacken så att
alla som verkligen vill gå prov kan få en större
möjlighet att få göra det, så vill jag vara med och
hjälpa till med det. Har själv känt frustrationen
över att inte få ett prov just då man skulle vilja
gå, och med det säger jag inte att provdomarna
inte gör sitt jobb utan att de ibland är för få så de
hinner inte med alla förfrågningar som kommer.
Och vi bör tänka på att de flesta av våra
provdomare har ju ett arbete att sköta, för man
blir inte rik av pengar på att döma jaktprov men
man blir rik av erfarenheter och det kan vara en
större belöning.
Ännu en sak som jag funderar på är hur vill
vi medlemmar att tidningen ståndskall ska vara?
Jag vet att det är många som tycker att det inte
behöver vara så mycket av det som hänt i våra
lokalföreningar för att det har man redan sett
på hemsidor och sociala medier. Men jag tror
personligen att vi har många som inte kollar på
hemsidor och sociala medier, att det finns fler
som mig som tycker det är trevligt att få sitta
och läsa i Ståndskall om vad som hänt ute i vårt
avlånga land och våra fina lokalklubbar. Men
då bör vi medlemmar fundera på vem är det
som ska skriva i tidningen? Mitt svar är att det
är en medlemstidning och alla vi medlemmar är
ansvariga för hur tidningen blir. Har vi ingenting
att säga våra SSF kollegor? Eller är vi bara blyga
och tror att inte kan jag. Men om jag som person
inte tycker att jag kan skriva ihop något så kanske

man har en vän som kan skriva och få fram det
jag skulle vilja förmedla till alla andra i SSF.
Tänk på att alla av oss har inte all kunskap
kring jakten dess utrustning etc. Vi har säkerligen några som är fenomenala på exempelvis
fällfångst – skriv en artikel om det! Eller vi
kanske har någon som gör något särskilt för
att hålla sina hundar i fysiskt bra kondition
året om – skriv om det! Jag tror det finns
många som har något att delge som de flesta
tycker skulle vara intressant, bara vi släpper
loss och funderar lite. Så till alla oss medlemmar
– tidningen Ståndskall blir inte bättre än det
vi gör den till. Och då menar jag verkligen VI,
inte redaktören eller den som håller på med
layouten, utan vi medlemmar som skriver vad
som ska stå i tidningen. Redaktören och layoutaren sammanställer och ser till att den blir
snygg, men vi medlemmar ska tänka på att det
är vi som står för innehållet!
Med det vill jag tacka för ordet och önska er
alla en härlig vinter och jag hoppas verkligen att
jag kan få ett ansikte på fler av er under 2019!
Cecilia Sjölund
Suppleant SSF Riks
Ordförande SSF Medelpad

ANSVARIG UTGIVARE

ANNONSPRISER STÅNDSKALL
PÄRMSIDA

1 750 kr

1/1 SIDA 				

1 500 kr

1/2 SIDA 				

1 000 kr

JAN ANDERSSON

Rådhusgatan 19, 82733 Ljusdal
070-597 35 50 | jaaan@live.se

1/4 SIDA 				

600 kr

VALPANNONS 			

450 kr

REDAKTÖR

VALPANNONS (anvisad av avelsrådet)

150 kr

VAKANT

RABATT 2 införande 25 %, 4 införande 50 %

Prenumeration ingår i medlemskap i SSF

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

2000 kr
850 kr

Omslagsfoto: Guri Malla`s Nob Bira, Mats Andersson
Fotograf/ägare: Per Sjögren
Grafisk form: Flou Illustration & Design
073 579 0445, sara @flou.se, www.flou.se
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Nordiska Mästerskapen
för Skällande fågelhundar
Uurainen Finland
Det var med stor spänning det Svenska laget
som bestod av fyra stycken Finska spetsar
med ägare anlände till Uurainen fredag
eftermiddag. Viss tveksamhet infall sig dock
när man tittade på hur skogen såg ut i området,
den var tät, snårig, ungskog, hyggen samt många
vägar och hus på provområdena.
Fredagens aktiviteter
inleddes med fotografering av
samtliga hundar och lagbilder.
Sedan följde en presentation
av hundar och flagghissning
av Finska spetsklubbens
flagga, mycket högtidligt och
trevligt. Det märktes att Nordiska mästerskapen är något
stort i Finland.
Nästa överraskning kom
när vi kom ut i skogen, det
var mängder med hjortlus så
de i vårt lag från norra Sverige som aldrig sett
dessa små kryp tyckte det var mycket obehagligt
att hela tiden plocka bort dem från huvud, händer
och efter ett tag från hela kroppen. En del av domarna hade till och med mygghuvor som skydd.
Svenska framgångar

Lördagens prov gick dock riktigt bra för
Anders Johanssons tik Östbyn Kira som tog
hela 92 poäng och hade en överlägsen ledning
efter första dagen. Övriga Svenska hundar
hade väl ingen riktigt lyckad prov dag, men
alla knöt näven och tänkte att i morgon så…
På söndagen lyckades flera av de Svenska
hundarna riktigt bra, Roger Karlssons
Ryggärdans Einar som bästa svenska hund
med 84 poäng tät följd av Tomas Salanders
6

Predator’s Mikko 83 poäng och Östbyns Kira
även hon med 83 poäng. Den enda Svenska
hund som hade otur med få och skygga fåglar
var Jonas Ranners tik, Herröskogens Kiva.

Svenska laget fran Vanster Predator’s Mikko, ägare: Tomas Salander, Östbyns Kira, ägare: Anders Johansson,
Herröskogens Kiva, ägare: Jonas Ranner, Ryggärdans Einar, ägare: Roger Karlsson

Resultat

Segare individuellt blev Finska hunden Marjakankaan Kamu på osannolika 97 poäng, två
Östbyns Kira 92 poäng, trea Ryggärdans Einar 84 poäng, fyra Predator’s Mikko 83 poäng. Tre Svenska
ekipage bland de 4:a främsta, inte
dåligt på Finnarnas hemmaplan.
Östbyns Kira och Predator’s
Mikko blev tack vare deras första
pris även Finska Jaktchampions
då de sedan tidigare är S J CH.
I lagtävlingen vann det Svenska
laget med 259 poäng vilket är ett
av de högsta resultaten i Nordiska
Mästerskapens historia, då medel- poängen
för de svenska hundarna i laget blev drygt 86
poäng. Finland kom 2:a på 248 poäng och
Norge 3:a på 220 poäng.
Det Svenska laget vill tacka Henric Lindh
för hjälpen med att skaffa fram de fina jackorna
från Sitka till ett bra pris, samt Kaj Ekroos som
drog igång en insamling på Facebook till jackorna vilket innebar att vi inte behövde lägga ut
några pengar själva på jackorna. Stort tack även
till de som lämnade bidrag på Facebook.
Nästa år går Nordiska mästerskapen i Sverige,
då blir det upp till de Svenska deltagarna att
försvara vinsten i lagtävlingen efter två raka
segrar för Sverige.
Tomas Salander
Lagledare

Finska laget. Från vänster Lagledare Tommy Svevar,Karahkan Eka-Essi, ägare: Sauli Halttunen, Kikka ägar:Jouni Huhmarniemi,
Maho kanmäen Zäkä, ägare: Kauko Grönholm, Marjakankaan Kamu, ägare Jukka Tarkkonen

Norska laget från Vänster Tiurbackens S isko, ägare: Kent Stökket, Grasbekkåsens Laika, ägare Ivar Rikul,
Yksi-K, ägare: Steinan Torke l, Kalliokosken Irja, ägare: Hermann Aune
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Resultat Landskampen		
				

SVERIGE				
Predator’s Mikko, Tomas Salander, Sverige 		

83		

259

Herröskogens Kiva, Jonas Ranner, Sverige 		

56			

Östbyns Kira, Anders Johansson, Sverige			

92			

Ryggärdans Einar, Roger Karlsson, Sverige		

84

1

Landslaget i enhetlig klädsel gjorde intryck och tog hem lagsegern.

Landslagsjackor i hamn
efter strong Facebookkampanj

FINLAND				
Karahkan Eka-Essi, Sauli Halttunen, Finland		

78		

248

Marjakankaan Kamu, Jukka Tarkkonen, Finland		

97			

Kikka, Jouni Huhmarniemi, Finland			

73			

Mahokanmäen Zäkä, Kauko Grönholm, Finland		

62

2

Efter att landslaget fått beskedet att inga
medel fanns för inköp av landslagsjackor
inför deltagandet vid Nordiska Mästerskapen
ordnade SSF Sydsveriges Kaj Ekroos snabbt
en insamling och tack vare en rad generösa
bidragsgivare i Norge, Sverige och Finland
kunde de svenska medlemmarna dra på
sig landslagsdressen och gå ut och ta hem
lagsegern och en rad fina topplaceringar.
Ett stort tack till: Anette Risgård, Anita
Hästdahl (Barbarens kennel), Anders Olsmark, Birgitta Jonsson (Stenmyrans kennel)
Börje Neva-Juoni, Catharina Lundberg,
Christina Boberg, Claes Oderstad Rosborg,
Finn Eriksson, Heidi Ranner (Lappmarkens
kennel), Henric Gustafsson, Henrik Sjödin

NORGE				
Kalliokosken Irja, Hermann Aune, Norge			

62		

220

Grasbekkåsens Laika, Ivar Rimul, Norge			

73			

Tiurbakkens Sisko, Støkket Kent, Norge			

69			

3

Yksi-K, Steinan Torkel, Norge				78			
				

INDIVIDUELLA RESULTAT
1

Marjakankaan Kamu, Jukka Tarkkonen, Finland

97

2

Östbyns Kira, Anders Johansson, Sverige		

92

3

Ryggärdans Einar, Roger Karlsson, Sverige

84

4

Predator’s Mikko, Tomas Salander, Sverige

83

5

Karahkan Eka-Essi, Sauli Halttunen, Finland

78

6

Yksi-K, Steinan Torkel, Norge			

78

7

Kikka, Jouni Huhmarniemi, Finland		

73

8

Grasbekkåsens Laika, Ivar Rimul, Norge		

73

9

Tiurbakkens Sisko, Støkket Kent, Norge		

69

10

Mahokanmäen Zäkä, Kauko Grönholm, Finland

62

11

Kalliokosken Irja, Hermann Aune, Norge		

62
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Herröskogens Kiva, Jonas Ranner, Sverige

56

NR

Nr 4

(Flatatorpets kennel), Jan-Olov Gullnäs, Jonas
Westbergh Löfgren, Kaj Ekroos (Röjbackens kennel), Kattis Åsman, Kaxi Johansson,
Kim Backlund (Nobsen kennel), Lars Sjöberg
(Borntorpets kennel), Lennart Nilsson, Lisbeth Nässén, Magnus Abrahamsson, Maria
Nilsson, Mattias Fridh, Micke Åsman, Peter
Kuoppala, Peter Stiernman (Lappskansens
kennel), Pär Enbom, Rex Holmlund (Krutuddens kennel), Rikard Svärd, Rikard Stenberg
Roland Saitzkoff, Thomas Ramberg, Thommy Svevar (Kiepin kennel), Torleif Eriksson,
Örjan Fjellner, Örjan Mattsson och slutligen
Henric Lindh som hjälpte till med inköp av
jackor till förmånligt pris!

S I S TA M A N U S D A G
10 november

AVELSRÅD
FINSK SPETS

Har gemensam e-post för hela avelskommittén
8

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Hamra augusti 2018

Utlyst jaktprov
Hamra 18-19 augusti
De senaste åren har vi inom SSF Gävleborg
varit bortskämda med god fågeltillgång och
bra provresultat på vårt förhöstprov i Los/
Hamra men årets prov slog ändå alla förväntningar och kommer att gå
till historien både vad det
gäller startande hundar och
resultat.
Provet har de senaste åren
ägt rum på Sveaskogs marker
runt Hamra med boende och
samlingspunkt Svartåvallen,
och gjorde så även i år. Det
är ett bra boende nära till
samtliga provrutor och fina
fågelmarker.
Fjorton hundekipage var
anmälda och startade, vilket var länge sedan vi
hade så många startande på våra utlysta prov.
Många hundägare beklagade sig över den
varma sommaren och därav svårigheter att
konditionsträna sina hundar. Vi hade tur med
vädret och trots den extremt varma sommaren
10

Johansson blev näst bäst med sina 88 poäng.
Även Röjbackens Tanja, ägare Simon Nordin
och Tass, ägare Sven Wådell lyckades med
varsitt förstapris på 75 poäng. Sammantaget
dömdes det ut elva tredjepris, fyra andrapris
och fem förstapris under dessa två dagar i
skogarna runt Hamra. Bäst blev Uppflogets
Aikhu som därmed blev SSF Gävleborgs
representant till Skallkungen 2018.
Vi vill rikta ett stort tack till Sveaskog för
att vi får använda Svartåvallen för boende och
dessa fina marker på Hamra kronopark, samt
sponsring av priser i form av årskort till de
bäst placerade hundekipagen på de 36000 ha
stora markerna runt Hamra.
Vi tackar även domare samt provledare som
ställer upp och gör dessa utlysta prov möjliga.

–

GÄVLEBORG

–

GÄVLEBORG
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// SSF Gävleborg

Röjarbackens Tania, dommare Magnud Damm

fick vi ändå en relativt sval helg utan nederbörd. Spår av sommarens skogsbränder sågs
på vissa provrutor.
Provledare Karl-Anders Karlsson tog emot
och genomförde lottning
under fredagskvällen, därefter
vidtog en trevlig kväll med
långa diskussioner och höga
förväntningar inför en höst
med god fågelföryngring.
Bäst efter lördagen var
Kolåsens Zami,ägare Göran
Norin som med sina 76 poäng
tog ett förstapris. Under
lördagen gick sju hundar till
pris och samtliga ekipage
kunde vittna om mycket god
fågeltillgång.
Söndagens prov visade på sammantaget
högre poäng och inte mindre än fyra förstapris dömdes ut. Bäst av alla var Uppflogets
Aikhu, ägare Jan Andersson som lyckades
ta 90 poäng. Häggingåsens Nemo ägare Stig
Hamra, augusti 2018

11

Uppflogets Aikhu, ägare Jan Andersson
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regnat en hel del och det vita snötäket som
fanns under Lördagen hade i stort sett försvunnit.
Söndagen levererade 2,0 FM på fyra starter
men resultatet blev bättre med två tredjepris
Kolgårdens Birka 61 poäng och Styggbergets
Uros 60 poäng men bästa resultatet tog Skogsmylltans Chicco 64 poäng och ett andrapris.
Vi vill återigen rikta ett stort tack till
Sveaskog för att vi får använda Svartåvallen
för boende och dessa otroliga fina marker
på Hamra kronopark på de 36 000 ha stora
markerna runt Hamra.
Vi tackar även domare samt provledare som
ställer upp och gör dessa utlysta prov möjliga.
// SSF Gävleborg

Hamra november 2018

Utlyst jaktprov Hamra
3 - 4 November
SSF Gävleborg har tidigare år haft ett senhöst prov runt ljusdal, men i år hade vi första
tappningen av ett senhöstprov i Hamra på
Sveaskogs Kronpark. På fredagskvällen
samlades hundförare och domare i stugan
på Svartåvallen där provledare Lauri Keränen
genomförde lottning av provrutor samt domare.

Förväntningarna på markerna låg tunga efter
vårt förhöstprov i Augusti som resulterade i elva
tredjepris, fyra andrapris och fem förstapris.
Lördagen startade sex hundar, snön låg kvar
på sina ställen efter vinterns första snö dämp
och i den kunde spåren efter kroknäbbarna
ses. Vägen ut på provmarkerna resulterade i en
hel del väg tuppar och förväntningarna höjdes
med deras närvaro. Vädret för dagen var mycket bra lite svag vind på sina ställen med runt
nollan på morgonen, dock lite frasigt i snön.

På källen avnjöt vi likt vårt förhöstprov en gudomlig middag serverad från Hamra Konferens &
Vildmarkscenter AB och resultatet från dagen
avslöjades. Med ett snitt på 3,1 Fm på sex
starter tycker vi att första dagen i Hamra gett
oss några chanser som dock varit svåra att ta
då fågeln varit lätt på foten för dagen och inte
suttit bra. Dagens resultat blev två tredjepris,
Koivunevan Madde med 55poäng och Skogsmyltans Chico med 56 poäng.
Söndagen startade fyra hundar, några
nya provrutor lottades ut på Lördagskvällen
och vägen ut från Svartåvallen bjöd på höga
förväntningar återigen då fåglarna visade upp
sig efter vägen. Vi hoppades på att fåglarna
skulle vilja vara med lite mer idag. Vädret för
dagen vart något sämre med mer blåst och
någon grad varmare. Under kvällen hade det

ÅRSMÖTE SSF
GÄVLEBORG
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte Bollnäs Söndag 3/2 2019 kl 16:00
Skogsmylltans Chicco, ägare Hans-Erik Norell
Koivunevan Madde, ägare Camilla Andersson

Mötet kommer att ske på Sävstaås avfallsanläggning. Vägbeskrivning finns på
hemsidan.
http://ssfgavleborg.webnode.se/
Vid frågor eller funderingar kontakta
Simon Nordin Tel: 070-249 36 57,
email: simon.gg.nordin@hotmail.com
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
till- handa senast 31 December 2018.
Kaffe & smörgås.
Varmt välkomna!

12

13
Hamra november 2018

–

– STÅ N DSK A L L | N R 4 2 018

En jaktprovshelg
i Lidsjöberg

SSF Gävleborg Utställning
B O L L N Ä S

Plats: Bollnäs BORAB (Bollnäs Ovanåkers
Renhållning AB)
Domare: Erna-Britt Nordin
(Rätt till domarändringar förbehålles)
Datum: 23 Februari 2019
Utställningen kommer att ske på Sävstaås
avfallsanläggning i Bollnäs, besöksadress:
Edsbyvägen 200 Mer information se vår
hemsida http://ssfgavleborg.webnode.se/
Anmälan och upplysningar:
Emelie Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs
Tel: 073-8458831
Mejl. emelie.m.nordin@gmail.com
Anmälan görs via blankett som finns på
SSF-Riks hemsida som man mejlar direkt till
emelie.m.nordin@gmail.com samtidigt som

–

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

GÄVLEBORG
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du sätter in anmälningsavgiften på
SSF Gävleborgs plusgiro 17 43 39 – 2.
Sista anmälningsdag: Lördag 17 Februari
Anmälningsavgifter: Valpklass Gratis
Övriga klasser 300 kr
Vi kommer att lotta ut ett eTrak pejl
halsband från Easyhunt på startnummret värt
ca 2000:- med ett prova på abonnemang på 2
månader. Så stanna kvar på dragningen för att
delta i utlottningen.
Passa på att köp lott till vårt fina prisbord!
Slagugglan kommer att finnas på plats med
försäljning av jakt & Friluftsartiklar mm
Försäljning av hamburgare och korv kommer
att finnas på plats!
Varmt välkommen till Bollnäs
önskar SSF Gävleborg!

Vi fick första parkett på denna tjädertupp
och Minna som resulterade i ett fullt jobb.

Sista helgen i september fick jag möjligheten att starta Minna på utlyst jaktprov i
Lidsjöberg, ”Vattudalsprovet”. En helg
fylld av både gamla och nya bekantskaper,
småprat, diskussioner, lottning av provrutor
och nervös väntan ute i skogen, när skallen
ekade. Vilken energiboost att få umgås
med likasinnade under en helg! Det blev
en helg med varierande väder, med- och
motgångar men med helt fantastiska
provområden. Vilken ynnest att få gå prov
i oändliga vidder med marker som tog en
med häpnad. Innan släpp på söndag morgon
fick jag och domaren se både älg och björn
vilket förgyllde dagen lite extra. En stor
eloge till Ulf Jonsson, Anders Griph och
Kåre Persson som gjorde denna helg möjlig
för oss som deltog, tack!
Och hur gick det för oss då? Jo, vi
återvände hemåt mycket nöjda och glada
med ett 1:a och ett 2: pris i bagaget.
Ni som inte startat på utlyst prov ännu,
tag chansen när tillfälle ges. Du får så
mycket mer med dig hem, än enbart ett
provresultat, i form av nya bekantskaper,
tips, idéer och trevlig samvaro med
likasinnade, det kan väl ingen säga nej till.
Jeanette Börjesson & Häggingåsens Minna

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 26 januari 2019 kl.14.00
Ordenshuset, Nygatan 4, Brunflo
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom
och prisutdelning.
Motioner och anspråk på vandringspriser
skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 januari
Anmäl om din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit utställnings- eller jaktchampion.
14

Regler för vandringspriser finns på www.ssf-riks.se
Lokalklubbar – Jämtland/Härjedalen – Vår
verksamhet – Vandringspriser.
Anmäl om ni kommer på årsmötet, vi bjuder på fika.
Mail till ewy.c.vemdalenmail.com eller
tel. 073-042 45 50
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.
15
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För att vinna måste man delta!
CITAT AV MATS KARLSSON

Det är inte för inte som man känner sig lite
stolt i SSF Medelpad med jämna mellanrum.
Det här är bara en sak som gör att jag känner
stolthet att få vara delaktig i vår förening.
Mats Karlsson, ägare till Finskspetstiken
Saga, har i år 2018 åkt Europa runt för att
ställa ut sin vackra tik. Han har haft hjälp av
sin vän Linita som de flesta gångerna har visat
Saga i ringen, men här har vi ändå en man som
tydligen känner sig bekväm utanför boxen!
Hur ofta ser vi en man åka land och rike kring
för att ställa ut sin jakthund? Det började med
att Mats ställde Saga i Sverige
på SSF´s utställningar och
fick väldigt bra kritik på Saga,
vilket gjorde att han kände att
det här är ju superroligt. Han
började fundera på om han
skulle åka till nått annat land
för att visa Saga men tyckte
att det behövdes någon annan
som kunde visa hunden bättre
än han själv. Det visade sig
att Linita tänkt åka med sin
rottweiler för att ställa och då var idéen igång.
De åker tillsammans och hon visar både sin egen
rottweiler och Mats Saga. Ett lite omaka hundpar
(rottweiler och finsk spets) som blivit bästa vänner.
Under 2018 har Mats och Saga varit till
Estland, Danmark, Norge, Finland, Tyskland,
Nederländerna och Polen. Den sista turen för i
år var till Polen och Europavinnarutställningen
2018, där Saga blev Europavinnare och polsk
champion!
Jag frågar Mats vad det är som drar honom
till att göra dessa resor? Jag får till svar att
det är trevligt att träffa en massa hundfolk från
hela Europa. Bland annat har han fått träffa
finskspetsar från Ryssland som Mats uppfattar
som exteriört mycket rödare i pälsen än våra
16
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svenska. Och att de ryska finskspetsarna
mestadels jagar björn och anka, medan de polska
finskspetsarna jagar vildsvin och de tyska finskspetsarna jagar fasan och anka. Mats säger att
det är roligt att komma iväg och se nått annat,
resan till Polen där en vägsträcka på 69 mil tog
hela tretton timmar för att det var så mycket
vägarbeten, är nått som han kommer att komma
ihåg länge. Men han är glad att han oftast
har Linita som kartläsare då de åker till sina
utställningar, det underlättar mycket.
Tips från Mats är att man bör anmäla sig i
god tid, annars blir anmälningsavgifterna så höga eftersom de
ökar ju närmare utställningen
man kommer. Man måste även
som förare verkligen försöka
vara vaken på vad som händer
på dessa utställningar, ibland
måste personalen handlingskraftigt hämta hundar med
förare för att de inte har
uppfattat att de ska in i ringen
igen. Man får ingen kritik på
världsutställning och europautställning som vi
får här hemma i Sverige utan man får endast
en placering. Eftersom det är så att det kan vara
ca 90 hundar som en och samma domare ska ge
en placering under samma dag, så det skulle
troligen vara omöjligt att hinna ge alla hundar
kritik också.
Vad har Mats för framtidsplaner med Saga då?

2020 – Europavinnarutställningen i Slovenien
2021 - Världsutställningen i Brno, Tjeckien.
Jag säger ännu en gång ett stort GRATTIS till
Mats och hans Saga för deras framgångar 2018
och önskar dem all lycka i framtiden!
Cecilia Sjölund
17
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Årsmöte i SSF Medelpad
Klubben kallar till årsmöte söndagen den
3 februari 2019, kl. 16.00.
Plats: Restaurang Grankotten, Norra berget,
Sundsvall
Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla
berättelse från verksamheten 2018, liksom
motioner och förslag från medlemmarna.
Det blir prisutdelningar och vi rundar av
med gemensam middag som subventioneras
till del av klubben.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren,
Anita Hästdahl, (anita.hastdahl@gmail.com)

tillhanda senast 2019-01-03.
Anmäl Dig till middagen till Mats Svensson,
070-263 63 22 alt. mats@smob.se senast den
28 januari då vi måste förbeställa.
Glöm inte att meddela till Anita Hästdahl
senast 2019-01-03
- Championat erövrat under 2018
- Nominering till Årets Rookie
- Nominering till Medelpads skällande fågelhund 2018
Glöm inte heller predatortävlingen!
Välkommen!
www.ssf-medelpad.se
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Hundutställning
i Mora

SSF Mellansverige anordnar utställning
för Finsk spets och Norrbottenspets.

Plats: Mora Brukshundsklubb ca 3.5 km från
Mora centrum. Vägbeskrivning från Mora:
Från Mora centrum, åk mot Älvdalen ca 3 km,
se skylt Brukshundsklubb.
Att tänka på: Utomhus = kläder efter väder
Lördag 2 februari 2019.
Id och vacc. kontroll. Kl. 09.00
Bedömning: Kl. 10.00
Domare: Ann Carlström.
Upplysningar om och anmälningar till
utställningen skickas/mailas till:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo
Telefon: 070-261 95 67
Mail: kjell.welam@appelbo.net

CHAMPIONATDIPLOM
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.

• Ägarens bostadsadress: “Stora gatan 34, 123 45
Knutstorp”

SSF erbjuder ett championatdiplom särskilt
utformat för skällande fågelhundar för 300 kr
inklusive porto i A4-format (se bild). På diplomet
anges hundens namn och vilken typ av championat det avser.

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

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.

Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 100
kronor. Övriga klasser 300 kronor.
Anmälningsavgiften insätts på SSFMellansveriges
BG 5261-2942 samtidigt med anmälan.
För undvikande av tidigare uppkomna
problem vid e-postanmälan. Kolla att du fått
en bekräftelse från anmälningsmottagaren,
annars hör du av dig.
Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar måste
kopia av hundens registreringsbevis bifogas.
Anmälan till hundutställningen ska vara
inkommen senast 26 januari.

–

Ps. Passa på att vara med på vårt årsmöte
inne i Brukshundsklubbens lokaler direkt
efter avslutad utställning. Se årsmötesannons.
Kaffe/fika finns att köpa!

MELLANSVERIGE
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Välkommen till Mora! SSF Mellansverige

Årsmöte SSF
Mellansverige

SSF Mellansveriges årsmöte hålls i Mora
Brukshundsklubbs lokaler i Kråkberg
lördagen den 2 februari 2019 ca kl. 13.30
(eller snarast efter hundutställningens avslut).
Vägbeskrivning från Mora centrum, åk mot
Älvdalen ca 3 km. Se skylt Brukshundsklubb.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren
tillhanda senast 31 december 2018.
Frågor angående årsmötet Ronney Skoog,
070- 314 01 72
Vi bjuder på kaffe/smörgås
Två flugor i en smäll

Passa på att anmäl dig till den årliga hundutställningen som kommer att ske under förmiddagen inom samma område som årsmötet.
Se utställningsannons!
Frågor angående utställning, Kjell Welam,
070-261 95 67
Mycket Varmt Välkomna!

Kontrollera att din hund har föreskriven
vaccination!

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
18
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Johan Nilsson och Sumi

Peter Wallin och Wipp

Jaktprov i Sälen 28-30 september
Efter några år med vargetableringar som gjort
att jaktprov i Mellansverige ägt rum i Idre,
blev det i år en nystart för det årliga provet
i Sälen. 12 hundar kom till start under ett
blåsigt veckoslut i slutet av september. Den
som lyckades allra bäst var Uppflogets Wipp,
som fick med sig hela två förstapris hem
och nu kan titulera sig SJCH, ett stort grattis
Peter Wallin och Wipp! Någon mer som
lyckades bra under helgen var hunden Sumi
med ägaren Johan Nilsson, som fick med den

glada äran att ta med sig ett förstapris hem till
Storfors. Övriga resultat från jaktprovet finner
ni på SSF Mellansveriges hemsida.
Vi vill tacka Mornäs kyrkbyns jaktlag och
Berga jaktlag för att vi fick möjligheten att
låna deras marker under helgen. Vi vill även
tacka Joakim Westling som har ställt upp och
ordnat med allt inför jaktprovet.
Vi önskar er alla en trevlig vinter och hoppas
på återseende!
Kjell Welam, provledare

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: tommy@djura.biz

20

Postadress: Tommy Lannemar | Spik Kerstis väg 16 | 785 50 Djura
Tel: 070-574 49 20 | E-post: tommy@djura.biz

En bra säsong i Nedre Norrbotten
SSF Nedre Norrbotten har under barmarkssäsongen dels bedrivit jaktprovsverksamhet
och ett första projekt i samverkan med Jägarförbundet Norrbotten för att locka fler till
vår förening och vår jaktform. I skrivande stund sker slutfixet och detaljplaneringen för
genomförande av årets andra utställning, som hålls i Piteå.
Säsongen har präglats av en uppåtgående trend i fågelbestånden, dock med variationer
inom vårt vidsträckta område.

Vi har till skrivande stund genomfört 4
utlysta prov med totalt 56 starter och 16
rörliga. Det är ungefär samma startantal
på utlysta prov, och en minskning av de rörliga, jämfört med fjolåret. Anledningen
till minskningen ska vi titta på, men en sak
som tydligt framträder är att många väntar
väldigt långt in på säsongen med att anmäla
hunden till rörliga prov. Detta skapar problem
för provledare att få fram domare, då jaktdagarna blir kortare och tiden med de egna
hundarna sinar. Så ett råd är att inte vänta för
långt in på säsongen med att anmäla hunden
till rörligt prov.

Jaktprov Sörbyn 17-19 augusti

Detta förhöstprov utgick även i år från Sörbyn
Turism & Konferens där provrutorna ligger
ca 30min från förläggningen. Det har blivit
en trevlig tillställning med gemensam middag
på kvällarna och härlig gemenskap. Temperaturen låg på 13 till 17 grader med svaga till
måttliga vindar. Under årets prov var det 14
hundar som genomförde 21 starter vilket genererade fyra 1:priser, där Runner up A-Maya
och Vackeråsens Mikko var bästa hundar på
80p. Förstapris togs även av Guri Mallas Nob
Bira och Tjärbäckens Neo. Utöver detta gick
det ut sex 2:a pris och tre 3:e pris.
21

Jaktprov Reivo 18-19 augusti

Förhöstprovet i Arvidsjaur fick relativt få
deltagare i år men genomfördes som vanligt
med förläggning och domarsekretariat i
Reivostugan, mitt i provmarkerna. Förhållandena var fuktiga med temperaturer runt
7-10 grader och svag till måttlig vind. Det
kom 2 hundar till start och de genomförde 4
prov. Det delades ut ett 1:a pris på 76 poäng
och ett 3:e pris, båda till Sorvorttan Perlä.
Jaktprov Reivo 8-9 september

Jaktprovet fick många anmälda och det närmade
sig brist på provrutor, delvis på grund av att
en stor skogsbrand under sommaren ödelagt
delar av provområdet.
Leif Hedlund och
Kjell Sundström löste
problemen klanderfritt
och det kunde erbjudas
totalt 21 starter. Fredrik
Jonsson från Västerbottens lappmark ställde
upp som provledare
tillsammans med Leif
Hedlund, och de fick
leda ett sällan skådat
jaktprov. Förläggning, sekretariat och gemenskap i Reivostugan skapade ett som vanligt
trevligt arrangemang i fantastisk natur, denna
gång dessutom med många och samarbetsvilliga fåglar. Totalt kom 12 hundar till start
i bra förhållanden med runt 7-10 grader och
lite vind. Det genererade smått fantastiska
6 förstapriser och totalt 10 pristagare av 11
startande ekipage första dagen. Totalt 18 av
helgens 21 prov resulterade i pris.
Åtta av de startande hundarna gick till
1:a pris där Guri Mallas Nob Bira var bäst
på 87 poäng och säkrade med det biljett till
Skallkungen 2018 i Västerbottens lappmark.
Förstapriser utgick även till Tjärbäcken
Nalle, Akroyds Kajo, Häggingåsens Riemu,
Akroyds Bellis, Runner Up A-Maya, Sorvorttan
Perle och Tjärbäckens Neo. Guri Mallas Nob
Bira blev därmed SJCH och Tjärbäckens Neo
22
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svensk dubbelchampion. Utöver detta tilldelades
6st 2:a pris och 4st 3:e pris.
Jaktprov Överkalix 27-28 oktober

Det numera klassiska senhöstprovet i Överkalix var vanan trogen förlagt till Raabgården
i Nybyn, Överkalix. I år ersattes den gemensamma middagen vid förläggningen med
en trevlig pizzakväll i Nybyns bygdegård.
Markerna ligger 1-5 mil fån förläggningen
och består till stor del av tallhedar, som
tyvärr även fyller andra funktioner än som
tjäder- och orrhabitat. Skogsbruket och andra
jakter begränsade i viss mån årets tillgång till
provrutor. Vädret på lördagen var 0-gradigt
med svaga till måttliga
vindar och lite nysnö på
marken. Söndagen blev
kallare med -10 grader,
vindstilla men med
skrapigt före.
Totalt var 17 hundar
anmälda, men endast 6
starter per dag kunde
erbjudas, efter ett sent
sjukdomsfall blev det 5
starter per dag. Lotten gav
7st hundar möjligheten att
genomföra 10 starter. Många ej konstaterade
skall talade om att fåglarna var skygga. Trots
det gick alla hundar till pris på lördag och tre
hundar till pris på söndag.
Bästa hund båda dagarna var Häggingåsens
Riemu med 73 och 72 poäng, Norrspelets
Kelli fick även hon 73p på lördag. Runner Up
A-Maya drog ihop 71p på söndag. Både Riemu
och Kelli var snubblande nära förstapriset. Provledare var Anders Morin och Tord Isaksson.
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Prova-på-jakt för ungdomar

6-7 oktober arrangerade vi i samarbete Jägarförbundet Norrbotten en prova-på jakt med
trädskällare för ungdomar. Det rullade in
bra med anmälningar, men av 8 anmälda
var det till slut bara några få som deltog.
En väl tilltagen hundförarkår visade upp
både finnspetsar och norrbottensspetsar för
deltagarna. Tyvärr var det svåra förhållanden
och nervösa fåglar, men provdeltagarna fick
mersmak och förhoppningsvis har vi har vi
lyckats framkalla nog med intresse för att de
ska bli framtida medlemmar och ägare till
trädskällare. Vi var eniga om att arbeta vidare
med detta projekt och genomföra en liknande
helg nästa år.

–

Bira på Skallkungen

Det synades säkert en och annan bira vid årets
Skallkung - men en Bira lämnade garanterat
en bättre eftersmak än de andra. Efter sitt
jaktprov på 87 poäng, i Reivo 8 september, var
det klart att Guri Mallas Nob Bira skulle representera Nedre Norrbotten i årets Skallkung,
som arrangerades i Storuman av Västerbottens
Lappmark. Som den mycket mjuka och charmiga
tik hon är åkte hon ned och tog alla med storm
– och även titeln med 85 poäng, i hård vind
och snörusk. Stort grattis till ägaren Mats
Andersson från Sörbyn, som nästa år representerar Sverige i Nordiska mästerskapen.
Väl mött, och med detta får jag önska alla
en fin avslutning av årets trädskällarjakt.
Palle Andersson
Ordf. SSF Nedre Norrbotten

NEDRE NORRBOTTEN

NEDRE NORRBOTTEN
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Rörliga prov

Totalt har 16 rörliga prov genomförts hittills.
Av dessa har tre stycken resulterat i förstapriser.
Bästa rörliga prov står Lakansjöbäckens Sakko
för med 83 poäng. Även Furuhedens Zita och
Vackeråsens Mikko tog förstapriser.
Fullständiga resultat från både rörliga och
utlysta prov finns på Rasdata.
23
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Septemberprovet Reivo Arvidsjaur
Det var stort intresse för att starta på provet 11
starter Lördag och 10 starter Söndag. En hund
blev tyvärr bortlottad från att starta pga markbrist. Det blev även en del extraarbete när en av
de tänkta provledarna avsade sig sitt uppdrag i
sista stund.
Vi hade turen att få låna in en provledare
från Lappmarken vid namn Fredrik Jonsson
som skötte sysslan med bravur.
Lördag morgon +7 grader vindstilla och
på eftermiddagen kom solen och värmen
+15 svag vind.Söndag vindstilla mulet och
disigt hela dagen +10 grader.
Det visade sig att föryngringen på Reivo
hade gått bra. Lördag 46 FM vilket ger ett
snitt på 4,2/startande hund. Söndag 39 FM
och 3,9 i snitt/startande hund.
Det blev åtta st första pris under helgen.
Bäst lyckades Norrbottensspetsen Guri Mallas
Nob Bira 87p ägare Mats Andersson de

Årsmöte SSF/
Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte
söndagen 3 feb 2019, i Boden.
Plats: Boden Business Park i Sävast
(tidigare SKAPA)
Tid: Kl.13.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och prisutdelning.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 4
januari. Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.
Välkommen!

knep därmed skallkungsplatsen. Vi får gratulera
den duktige hunden och ägaren.
Guri Mallas Nob Bira ägare Mats Andersson

87p

Tjärbäckens Nalle ägare Magnus Lidberg

85p

Häggingåsens Riemu ägare Robin Holmgren 81p
Akroyd’s Kajo ägare Tommy Nordmark

81p

Runner up A-Maya ägare Mikael Olovsson

79p

Akroyd’s Bellis ägare Leif Hedlund

79p

Sorvorttan Perle ägare Jan Johansson

78p

Tjärbäckens Neo ägare Paul Andersson

78p

Tack till alla domare och extra stort tack till domare
som dömer dubbla prov båda dagarna och Kjell Sundström som hjälpte till med förberedelserna.
Till sist vill jag tacka alla inblandade för en mycket
trevlig helg i Reivo.
Leif Hedlund

Introduktionsjakt
hos SSF SYD gav
mersmak
Lars Sjöberg från Möklinta i Västmanland tog
tillfället i akt och följde med initiativ- tagaren
till rörliga ”prova på”-tillfällen, Kaj Ekroos från
SSF Syd på trädskällarjakt. Jakten ägde rum i
Söderbärke i södra Dalarna och bjöd på både
fina sökturer och ståndskall även om fåglarna
klarade sig denna gång.

Lars Sjöberg, introduktionsjakt SSF Syd

Lars, som tidigare har sportfiskat mycket och
på senare år har kommit in på jakt och till och
med skaffat sig en dryga halvåret gammal finsk
spets, Raitakullens Fia, säger: “det här var
ytterst lärorikt och nåt jag verkligen rekommenderar andra att göra. Mersmak gav det
också så jag hoppas kunna återkomma för att
få fler tips och lära mer om jaktformen. Jag

hade faktiskt aldrig sett en rutinerad hund i
arbete tidigare utan jag har mest haft kontakt
med en annan nybörjare och hans hund. Nu
känns det helt klart mer på riktigt och jag
kan helt klart tänka mig att starta min tik
framöver. Tack SSF Syd för ett klockrent
initiativ -” prova på”-tur i rörlig form!”

Hundutställning
och årsmöte
SSF Sydsverige
LÖRDAGEN 15 FEB. 2019

SSF Sydsverige välkomnar alla skällande
fågelhundsvänner välkomna till den årliga
specialklubbsutställningen i Ställdalen och
årsmöte för alla SSF Syd-medlemmar
Vägbeskrivning:

Norrifrån via riksväg 50: efter Grängesberg, i
Silverhöjden – sväng höger mot Hörken, Ställdalen. Söderifrån via riksväg 50: i Kopparberg
– kör mot Ställdalen och därifrån vidare mot
Kumlan. SSF-skyltar finns i Ställdalen.
Vägbeskrivning med karta går bra att
få av anmälningsmottagaren Barbro Olsson.
Vaccinations- och ID-kontroll från kl. 10.00
Hundutställningen börjar 11.00
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Utställningsdomare: Arild Berget
Anmälan skickas till Barbro Olsson,
Hartmansvägen 7B, 714 32 Kopparberg eller
på e-post: barbro.058012315@telia.com
För information, ring: 072-722 72 86 eller
076-104 86 40. Anmälningsmottagaren tillhanda senast lördagen den 2 februari 2019.
Anmälningsavgiften är 300 kronor. Valp- och
veteran- klass är gratis. Betalning till SSF
Sydsveriges Plusgirokonto 91 53 14-9 samtidigt
som anmälan skickas. Ange hundens registreringsnummer vid betalning.
Enklare servering med kaffe och smörgåsar
finns i anslutning till utställningen.
Årsmötet börjar direkt efter hundutställningen (tidigast kl. 12.00).
Motioner som ska tas upp vid årsmötet ska
lämnas in senast 2018-12-31 till Göran
Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen eller
e-post: styggberget@hotmail.com
Vi bjuder på fika.
SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna!
25

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND

SYDSVERIGE
Lars Sjöberg, Krutuddens Kaiza

Torsten Karslsson, Styggbergets Tassa, Göran Eriksson, Styggbergets Zita

SSF Sydsveriges jaktprov hösten 2018
Jaktprovssäsongen har här i Syd har startat på
ett mycket bra sätt, starterna har väl inte varit
så många men resultaten har över lag varit bra
med flera 1.a pris. Under oktober har dock
fåglarna varit mycket lätta på vingarna med
bara en start som följd.
Ordinarie jaktprov 8:e September.

Torsten Karlssons Styggbergets Tassa gick ett
andra pris på 66 p. Lars Sjöbergs Krutuddens
Kaisa gick ett tredje pris på 53p.
Ordinarie jaktprov 9:e September.

Kaj Ekroos startade sin junior Röjbackens
Elsa som på sin första jaktprovsstart klarade

att gå till pris med 57 p. och ett tredjepris.
Göran Eriksson med Styggbergets Zita gick
ett första pris på 76 p. Torsten Karlsson med
Styggbergets Tassa gick också ett första pris på 79.
Rörliga prov.

Krutuddens Kaiza med ägaren Lars Sjöberg
lyckats att få ihop 81 p. och ett första pris.
Vehkavaaran Haka med ägaren Hekki Ruska
har klarat ett tredje pris. Styggbergets Alli
med ägaren Börje Neva Juoni har också startat
på jaktprov men lyckades inte att gå till pris.
SSF-Sydsverige Jaktprovskommitten.

Hundutställning

SSF Västerbottens Kustland inbjuder till
utställning för Finsk- och Norrbottenspets
Lördag 2/2 2019, Umeå
Plats: Forslunda Naturbruksgymnasium
Domare: Petra Högberg
ID-vaccinationskontroll mellan 09:00 – 10:00
Första start kl. 10:00
Skriftlig anmälan skickas till:
Monica Lundström, Hummelholm 484,
914 90 Nordmaling.
Tel. 070-3759503, 073-0923247
E-post: monica.lundstrom@skogforsk.se
Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se under
fliken utställning. Skicka gärna ett mejl och
kontrollera att anmälan har kommit fram.
PM med info skickas ut veckan före utställningen. Kontrollera i god tid att era
hundar har giltiga vaccinationer.
Sista anmälningsdag den 20/1 2019
Anmälningsavgift betalas på plats eller
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Plusgiro 346536-6
Valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr
Servering och lotteri med fina priser.
Utställningen är inomhus. Parkeringsmöjlighet finns på området.
Välkommen!

Årsmöte SSF
Västerbottens
kustland
6 FEBRUARI 2019.

SSF Västerbottens kustlands styrelse inbjuder
alla medlemmar att komma till årsmötet.
Plats: SCA kontor Skogshögskolan i Umeå.
Tid: Klockan 19:00
Utskick om årsmötet kommer att göras
till medlemmarna via mejl. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar och fika.
Välkomna!
27
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Riksutställning
i Lycksele
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till riksutställning för Norrbottenspets och Finskspets

Avelskommittéernas
önskan
Hej spetsvänner!
Ni som har en Norrbottenspets eller en Finsk spets som är minst 1 år och inte
har kollat patellastatus eller tandstatus. Ta tillfället att boka ett veterinärbesök
och ”säkra” din egna hunds hälsa och samtidigt bidra till kartläggningen av
patella och tandstatusen inom våra två raser.
Varför, kanske ni tänker? Det kan vi ganska enkelt förklara
1. Du vill väl veta om din hund är frisk?
2. Ni bidrar med att hjälpa er uppfödare om hälsostatusen i just
den parningskombinationen.
3. Om fler i varje kull blir kollad desto bättre för alla uppfödare
och för hela rasen i sin helhet.
4. Ni hjälper avelsråden med kartläggning av hälsan. Patellaluxation
(knäskålen glider ur sin position) finns inom båda raserna och även tandbortfall
och utan vetskapen om vart det finns kan inte vi bidra till att vi minskar detta.
5. Vi letar ständigt efter hundar att eventuellt använda i avel och om de första
stegen är tagen så blir det mycket enklare att gå vidare.
6. Eftersom registreringssiffrorna av båda raserna minskar i Norden är det
ännu viktigare att fler bidrar med kartläggningen av hälsostatusen.
Det skulle väl vara roligt om kanske just din hund får några avkommor efter sig?

Söndag 7 April
Plats: Ansia Camping
Domare: Arild Berget
Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8,
920 40 Kristineberg tel 070-668 05 22
E-post: Thomas.jonsson@brinet.nu Bekräftelse
får ni vid anmälan. Anmäl genom hemsidan
www.ssf-riks.se utställning sedan VL eller
blanketten som finns att hämta på samma sida.
Sista anmälningsdag: 29 Mars
Anmälnings avgift kan betalas genom
swish: 123 269 43 88 eller sättas in på: Bankgiro
164-0739. Valpklass 50:- Veteranklass 150:Övriga klasser 300:- Lägg till 50:- och få en
utställningskatalog med alla startande hundar.
Fina priser som vanligt.
Bedömningen börjar kl. 09.00
Vaccinationskontroll kl.8.00 – 9.00
Ni får gärna delta på lördagens middag på skogskåtan 3 rätter för 365 kr.Anmälan till Thomas.
Eventuell stuga eller rum på lilla hotellet kan
bokas direkt till Ansia Resort 0950-10083.

–

Utställning
i Lycksele
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för Norrbottenspets och Finskspets,
fredagen 31 maj.
Plats: Gammplatsen, där mässan är.
Domare: vakant
Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40
Kristineberg tel 070-668 05 22
E-post: thomas.jonsson@brinet.nu
Bekräftelse får ni vid anmälan. Anmäl genom
hemsidan www.ssf-riks.se utställning sedan VL eller
blanketten Som finns att hämta på samma sida.
Sista anmälningsdag: 24 Maj
Anmälningsavgift kan betalas genom swish:
123 269 43 88 eller sättas in på: Bankgiro
164-0739 Valpklass 50:- Veteranklass 150:Övriga klasser 300:- Lägg till 50:- och få en
utställningskatalog med alla startande hundar.
Fina priser som vanligt.
Bedömningen börjar kl. 10.00
Vaccinationskontroll kl.9.00 – 10.00
Passa även på att gå på utemässan. Hundägare
+ en till går in gratis övriga betalar mässavgiften.

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK
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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

Glöm inte att skicka en kopia på veterinärintygen till ditt avelsråd.
Norrbottenspets Göran Hofling: goran.hofling@gmail.com
Finsk spets Jonas Carlsson: jonascarlsson_@hotmail.com
28

Kompendiet finns att
köpa hos lokalklubbarnas
kassörer. PRIS: 100 KR
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Finnskallets Kilpi

Brattstans Krita

Länskampens vinnare Lars Lindgren
med Buskuddens Kirro

Länskampen

V I L H E L M I N A

Årets upplaga av Länskampen, som går
mellan Västerbottens Lappmark och Västerbottens Kustland var en trevlig men ganska
blåsig uppgörelse. Förläggningen var belägen i
Skidstugan just utanför Vilhelmina Tätort och
är en mycket mysig och trevlig stuga för dessa
sammankomster.
Vi hade 11 hundar till start på lördagen och
Buskuddens Kirro äg. Lars Lindgren kom in
med 82 poäng som även blev dagens högsta.
Och i och med det så fick Kirro även sitt Jch.
Grattis!
Även Lappskansens Tex äg. Peter Persson
knep ett 1a pris på 79 poäng samt Uppflogets
Aya tog 76 poäng och ett 1a pris. Grattis!
5 av 11 hundar gick till pris på Lördagen.
Totalt hade våra hundar 3,18 finnande30

1 8 - 1 9 / 8

möjligheter/hund på lördag. Lördagen avslutades
med gemensam middag på Lilla hotellet som
bjöd på fantastisk mat i vanlig ordning!
Söndagen inbjöd till ett blåsigare väder och
lägre förväntningar än lördagen. Dagens bästa
hund blev Grönbäckarns Missi äg. Lars Wermelin på
80 poäng och ett 1a pris. Grattis!
Trotts betydligt blåsigare väder än lördagen så
gick 10 av 11 hundar till pris. Fantastiskt bra!
Totalt hade våra hundar 2,81 finnandemöjligheter/hund på söndag. Och detta betyder
att provet vanns av Buskuddens Kirro. Stort
grattis! Länskampen vanns av Västerbottens
Lappmark denna gång med 241 poäng mot
Kustlands 201 poäng.
Vi tackar provledare och domare samt alla
hundar och hundförare som gör detta möjligt!

Trädskällarträff i Storuman

Storuman

1 6 - 1 7

Storumanprovet som var ett veckoprov
hade sju hundar från lappmarken anmälda.
Resterande hundar från andra lokalklubbar
var vi tyvärr tvungna att tacka nej till pga
domarbrist.
Grabbarna i Storuman hade inventerat
alla rutor vi skulle använda och det visade
sig vara gott om fågel på de flesta rutor. Vi
tackar Peter Persson, Göran Hellström och
Mattias Åkerstedt för ett fantastiskt bra jobb
för klubben.
Brattstans Krita kom in med det bästa
resultatet på torsdag som visade sig bli hela
80p. Richard Svärd Storuman har därmed

A U G U S T I

tagit sin första jaktprovsetta med norrbottenspetsen Krita, och jag är övertygad om att det
kommer att bli fler.
Finskspetsen Finnskallets Kilpi ägare
Thorgny Hedman tog även han ett förstapris
med 79p och blev därmed SEJCH. Grattis
säger vi till Thorgny och Kilpi.
Fredag började dåligt med blåst och regn
men det avtog som tur var. Norrbottenspetsen Trollfågelns George C Schoyen blev bästa
hund med 73p och ett 2.a pris.
Provledare för provet var Thomas Jonsson
och Peter Persson.
Thomas Jonsson
31

De fyra bästa på Skallkungen.

Skallkungen 2018 Storuman

Länskampen 2018
Länskampen 2018 mellan klubbarna Västerbottens kustland och lappmark gick av stapeln
i Vilhelmina den 18-19/8 2018. Tolv ekipage
deltog och alla var laddade inför kommande
tävling. Mats Larsson hade kontroll på alla
provytor och lottningen flöt på bra under
fredagskvällen. Resultatet av lördagens prov
redovisades på Lilla Hotellet efter en utsökt
buffé och tre hundar gick till förstapris. Bäst
lyckades Lars Lindgren och Buskuddens
Kirro med 82 poäng som även kan titulera
sig jaktchampion. Resultatet visade sig

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK
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Vinnaren av Skallkungen.

även räcka till totalseger över båda dagarna
och en andra inteckning i My Hanssons fina
vandringspris. Söndagens vinnare blev Lars
Wermelin med Missi som även hon blev klar
jaktchampion. Grattis Lars och Lars! Fågeltillgången var bra med 3,2 FM/ hund på lördag
och 2,8 FM/hund på söndag. Tack till alla
domare som på ett föredömligt sätt redovisade
sina prov till provledningen. Segrande lokalklubb blev i år Lappmarken.
Tack alla för ett väl genomfört prov.

RESULTAT:
Lappmarken 241 poäng, Kustlandet 201 poäng

Skallkungen 2018 med förläggning i Storuman
blev ett trevligt och mycket välorganiserat jaktprov. Vädret var bra med temperatur 0-2 grader
och svag till medelmåttlig vind och snö i luften.
Genomgång för domare och hundförare
samt lottning av provområden och domare
gjordes på fredag kväll. Hundarna släpptes senast kl 08.00 lördag morgon. Fågeltillgången var
god med 3 FM/hund. Det var även en del skygga
fåglar då hundarna hade 1,6 ej konstaterade skall
på proven. Efter redovisning av dagens resultat
med 3 förstapris och 1 tredjepris avnjöts en god
2 rätters middag med ett uppskattat tal av dagens
ledare Mats Andersson med hunden Guri Malla´s
Nob Bira inför söndagens tävlingsomgång.

Söndagens prov fortsatte med goda väderförhållanden 3-6 grader och alla ekipage kom
iväg i god tid till alla fina provytorna. Fågeltillgången var ännu bättre med 3,8 FM/hund.
För dagen utdelades 3 förstapris, 3 andrapris
och 1 tredjepris. Ingen av söndagens ekipage
hotade gårdagens vinnare som nu kan titulera
sig 2018 års Skallkung. Stort Grattis!
Provledarna tackar alla domare som kom med
väl ifyllda protokoll och saklig information om
händelserna i skogen. Tack även till hundägarna
som gjorde denna helg så trivsam och trevlig
med goda fågelmarker.
Kurt Sivertsson
Ann-Kristine Persson

Provledare Ann-Kristin Persson och Ewert Lundström

RESULTAT VILHELMINA LÄNSKAMP: 		
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Hundar			

Ägare

		

Lördag		

Söndag

1. Buskuddens Kirro		

Lars Lindgren		

82 p

2. Grönbäckarns Missi

Lars Wermelin		

72 p		

80 p

3. Lappskansens Tex

Peter Persson		

79 p		

4. Uppflogets Aya		

Ann-Kristin Persson		

5. Skarnäbbens Sunna

Ewert Lundström		

6. Luspnäsets Kilti		

RESULTAT SKALLKUNGEN:
Hundar

Ägare

Lördag

Söndag

1.

Guri Malla`s Nob Bira

Mats Andersson Gunnarsbyn

85p

26p

63 p

2.

Joikom`s Mikko

Anders Strömberg Boden

57p

81p

76 p		

43 p

28 p		

69 p

3.

Latanjarkas Liza

Andre Persson Hemavan

79p

79p

Peter Brändström		

46 p		

67 p

4.

Lillåns Agnes

Peter Johansson Kåge

77p

72p

7. Skarnäbbens Theia

Ulf Grabbe		

22 p		

65 p

5.

Uppflogets Aikhu

Jan Andersson Ljusdal

39p

76p

8. Lybergets Ville		

Jonas Stark		

		

60 p

6.

Klingermyrans Tivo

Mats Backlund Överhörnäs

21p

71p

9. Luspnäsets Nila		

Mikael Lindgren		

24 p		

58 p

7.

Krutuddens Kaiza

Lars Sjöberg Skinnskatteberg

27p

65p

10. Finnskallets Kero		

Per Sjögren		

55 p		

54 p

8.

Kvannildalens Lynx

Bror Ragnar Jönsson Älvdalen

27p

50p

11. Saxälvens Vilya		

Irene Nyberg		

12 p		

51 p

9.

Brännbolyckans Aya

Per-Ove Bergman Gnarp

22p

41p

12. Luspnäsets Shakira

Nina Nilsson		

42 p 		

50 p

10.

Lappmarkens Nero

Daniel Thalin Sveg

22p

36p
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Klubbmästerskap

V I L H E L M I N A

6 - 7

Lappmarkens klubbmästerskap och kval till
skallkungen var i år förlagt till Vilhelmina.
Tore Löfgren och K-G Johansson hade
ordnat fram fantastiskt fina senhöstmarker
till provet, med god fågeltillgång på de flesta
rutorna. Vi hade i år tre nya domare, Tore
Löfgren, Daniel Bergqvist och Richard Svärd
som blev klara som
domare bara någon
vecka innan provet. De
två förstnämnda ställde
upp och dömde fyra
prov vardera medans
Richard dömde två
och även gick med
egen hund. Snyggt
jobbat av alla tre
med fina protokoll
och bra bedömning.
På lördag gick det ut hela fyra förstapris
och två andrapris vilket är fantastiskt bra på
ett senhöstprov och relativt blåsigt väder. Bäst
lyckades finskspetstiken Häggingåsens Kirzi
ägare Göran Jonsson med hela 85p.

O K T O B E R

Unga finskspetstiken Viterlidens Kelly ägare
Thomas Jonsson lyckades ta 78p. Skarnäbbens
Nea ägare Mattias Åkerstedt tog 77p och Lappskansens Tex ägare Peter Persson tog 75 poäng
och blev därmed SEJCH. Grattis Peter!.
Söndagens prov visade sig vara avgörande för
klubbmästerskapet då Miranda Frings Håf med
finskspetshanen Poju
kom in med hela 86p
som visade sig räcka till
seger i klubbmästerskapet och även lappmarkens representant på
skallkungen nästa år.
Grattis Miranda! Lappskansens Tex tog även han
ett förstapris med 80p
efter tre fulla jobb.
Vilhelminaprovet
hade som vanligt redovisning av lördagens prov
på lilla hotellet där vi åt en god middag och hade
socialt trevligt på lördag kväll.
Provledare var Ann-Kristin Persson
och Thomas Jonsson.

–

SSF Fullmäktigemöte i Lycksele

Supè 3-rätter inkl lättöl och kaffe 365kr per
person. SSF medlemmar är välkomna att
anmäla sig till supèn. Närvaro och yttranderätt
på årsmötet beslutas där och då.

Rum och mat bokas genom Thomas Jonsson
sekreterare Västerbottens Lappmark
Anmälan genom e-post: thomas.jonsson@
brinet.nu eller 070-6680522
Anmälan ska göras senast den 15 mars.
Anmäl hur många som kommer från respektive
lokalklubb och hur ni vill bo och antalet personer
till lördagens supè. Anmäl om ni vill ha hund
i stugan. Logi stuga med 2 sovrum (4-bäddar)
pris per natt. Med linne och frukost.

Årsmöte

LÖRDAGEN DEN 6 APRIL 2019 KL. 15.00 på
ANSIA RESORT(CAMPING).

1 person - 895kr, 2 personer - 1150 kr,
3 personer - 1300 kr, 4 personer - 1450 kr.

SSF Västerbottens Lappmark hälsar alla
medlemmar hjärtligt välkomna.
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SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte
Lördag 2 februari klockan 13.00
Plats: Ansia Resort (camping) Lycksele
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara
sekreteraren tillhanda senast 2 januari.
Fika, Välkomna!

Resultat Vilhelmina Klubbmästerskap:						
Hundar			Ägare			Lördag		Söndag
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1. Poju			

Miranda Frings Håf		

66p		

86p		

2. Häggingåsens Kirzi

Göran Jonsson		

85p		

60p		

3. Lappskansens Tex

Peter Persson		

75p		

80p		

4. Viterlidens Kelly		

Thomas Jonsson		

78p		

58p		

5. Skarnäbbens Nea

Mattias Åkerstedt		

77p		

58p		

6. Uppflogets Aya		

Ann-Kristin Persson		

7p		

69p		

7. Tjädervinets Taiga		

Staffan Öberg		

66p		

44p		

8. Finnskallets Kero		

Per Sjögren		

55p		

63p		

9. Brattstans Zac		

Thomas Arnqvist		

56p			

10. Pystykujan Helly		

Peter Johansson		

23p		

5p		

11. Brattstans Krita		

Richard Svärd		

8p		

9p		
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Injagningsdagar
Idén till att anordna injagningsdagar väcktes i bastun vid
Fjosokens strand hösten 2017, i samband med en jaktresa. Injagningsdagar
är i sig inget nytt, längre tillbaka i tiden hade den nu bortgångne
Leif Ögren ett liknande arrangemang.

Det finns en dels tips och råd om hur man kan
tänka i olika situationer för att få injagningen att
fungera lättare. Alla har begått misstag vid injagning, särskilt med den första hunden. Vi tänkte
därför att det skulle därför vara trevligt att få dela
med sig av våra erfarenheter till nya trädskällarägare under lättsamma
förhållanden. Tanken var
initialt att vi, Ulf Grabbe
och Mattias Åkerstedt,
skulle anordna två dagar
kring injagning för en
mindre grupp. För att kolla
om något sådant intresse
fanns, gjorde vi under
försommaren 2018 en intresseförfrågan på facebook
i forumet - Norrbottenspets
en skällande fågelhund. Intresset visade sig vara
betydligt större än vad vi trodde, ett 30-tal hörde
av sig från hela Sverige. Då vi såg detta som både
en viktig och rolig aktivitet bestämdes därför att
arrangemanget skulle utökas.
Det skulle inte räcka med en helgaktivitet och
vi behövde ytterligare en ”trädskällarmentor”
och kontaktade då den erfarne Ewert Lundström. Vi kunde tyvärr ändå inte ta emot alla
trots en avgränsning till endast Norrbottenspets.
Det blev så att vi vid 3 tillfällen tog emot totalt
16 hundekipage. Två grupper med förläggning på
Avasunds camping i Storuman 29 augusti till 2
september och en lite mindre grupp 7-9 septem36
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ber med förläggning i Fjällsjönäs. Första kvällen
samlades vi för att lära känna varandra och
planera de kommande två jaktdagarna.
Vädergudarna var på vår sida och den
goda fågeltillgången gav oss bra möjligheter
för oss att ge råd och tips i de situationer som
uppstod. Upplägget var
att vi gick tillsammans
tre personer i skogen.
Först jagade vi med de
yngre hundarna och
sedan avslutades dagen
med en rutinerad hund.
På kvällen var det sedan
gemensam middag
och därefter skedde
en samlad genomgång
av de viktigaste tipsen
och erfarenheterna kring injagning av en
skällande fågelhund. Ewert höll även en kort
genomgång om vad det är som bedöms på ett
jaktprov. Alla deltagare var engagerade och
frågvisa, vilket bidrog mycket till att det blev
roliga och lärorika dagar.
Under dagarna föll det en del fåglar, såväl
för de unga hundarna som för de rutinerade
hundarna. Även en mård blev skjuten för
den rutinerade hunden Gry. Men viktigast av
allt var att det uppstod många olika typer av
situationer i skogen som vi kunde diskutera
kring. Nedan nämns ett axplock av det som
hände i skogen.

Tjädertupp för hunden Kiwi

Finn poserar med tjäderhöna
som fallit för hunden Saigon

Det blev en kanonfin start då Ronny Boström
inte bara lyckade skjuta en, utan två fåglar
efter bra arbeten för sin unga hanhund Kiwi.
Det var även de två första fåglarna någonsin
för hunden.
Finn Cronbergers hund Saigon visade prov
på bra sök och Ulf Grabbe fick äran att skjuta
en tjäderhöna för ett fint fågelarbete. Finn fick
sedan följa med Mattias Åkerstedt och smyga
på ett par ståndskall för den rutinerade Nea.
En liten lustig situation uppstod när Finn
efter en ansmygning började ropa på Mattias
och hävda att Nea skällde falskt eller ekorre,
varefter tjäderhönan fick nog och flög från
trädet. Vid nästa ståndskall fick Finn låna
Mattias handkikare och kunde då se fågeln,
en ny handkikare hamnade då högt upp på
inköpslistan.
Thomas Björkes tik Stella var stundvis lite
väl vidsökt, vilket de jobbade på att åtgärda
tillsammans med Ulf Grabbe. När tiken gick
med Mattias blev tiken vid ett tillfälle motad
från att komma tillbaka till skallträdet efter en
stötning och sedan gjorde sedan ett imponerande finnande i träd i flyktriktning. En bra situation för hunden, men Mattias lyckades dock
klanta bort tjädertuppen under ansmygningen.

Beate och Irene med en
tjädertupp för Nea

En fin dag i skogen hade Mattias tillsammans med Irene Lundmark och Beate
Boström. Mattias fick möjlighet att skjuta
den första fågeln för Beates tik som satte sig
i trädet just framför oss, och Irenes hanhund
skällde sin första fågel. Båda hundarna var
mycket lovande. Därefter fick Irene och Beate
skjuta var sin fågel för den rutinerade Nea.
För Irene var det den första fågeln för en
skällande fågelhund.
Sammantaget är vår bedömning att alla
deltagande hundar såg ut att ha väldigt goda
förutsättningar att bli duktiga fågelhundar,
och det var väldigt roligt att få följa med ut
och se så många unghundar.
Det finns ett stort intresse att fysiskt träffas
och diskutera injagning och vi hoppas nu även
att fler genomför liknande arrangemang som
inkluderar båda våra raser. Vi som höll i detta
kommer förmodligen att genomföra någonting liknande nästa år, men i mindre skala.
Mattias Åkerstedt, Ulf Grabbe
och Ewert Lundström
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Jaktprovsrapport
S S F

Å N G E R M A N L A N D

Höstens goda fågeltillgång avspeglar sig i
jaktprovsresultaten i klubben denna höst. Till
dags dato (20 oktober) så har det genomförts
totalt 41 jaktprovsstarter (utlysta och rörliga) vilket resulterat i 12 förstapris (29%), 12
andrapris (29%) och 12 tredjepris (29%). Sammantaget så har 88 % av starterna resulterat i
pris vilket vi nog får söka långt bakåt i tiden
för att hitta något liknande.

2 9 - 3 0

S E P T E M B E R

Det har varit premiär för ett nytt jaktprov,
i samarbete mellan SSF Jämtland och SSF
Ångermanland. De två som lagt ned ett
enormt engagemang för att jaktprovet skall
kunna genomföras, är Kåre Persson och
Anders Griph.
Förväntningarna inför provet var stora,då det
rapporterats om mycket god fågeltillgång i
området.
10 hundar kom till start under helgen,
fler hade kunnat få starta om det funnits
tillgängliga domare. Under lördagen gick nio
hundar till pris och på söndagen gick 7 hundar
till pris.

2 0 1 8 .

Den gladaste hundägaren under lördagen var
Jeanette Börjesson med Häggingåsens Minna,
som arbetade ihop 78 p. På söndagen gick 3
hundar till första pris.
Bäst gick Sture Jonsson med Kajsa, 88 p.
Tiken kan nu titulera sig SEJCH. Anders
Karlsson med Sörlidbäckens Kalla, 76 p., Tommy
Myrén med Tjädergårdens Sakko, 75 p.
Tack till alla svenska och norska domare som
ställt upp och hjälpt till och till markägare:
Holmens skog, SCA samt till Nära Dej Lidsjöberg.
På återseende nästa år.
Provledare Ulf Jonsson/Lennart Jönsson

76 p (Näsåker utlyst)

22/8 Åbackens Tuffa Tjeijen 86 p (rörligt)
Ägare: Robin Boija
29/8 Tjäderfjäderns Nemo 75 p (rörligt)
Ägare: Christer Norman

16/8 Kolåsens Ruff
77 p (Näsåker utlyst)
Ägare: Alexander Melander

6/9 Tjädervinets Tapio
Ägare: Axel Rödström

80 p (rörligt)

16/8 Sjuskinnåns Athena 86 p (Näsåker utlyst)
Ägare: Örjan Mattsson

14/9 Tjäderfjäderns Nemo 80 p (rörligt)
Ägare: Christer Norman

18/8 Tjäderfjäderns Nemo 82 p (Näsåker utlyst)
Ägare: Christer Norman

Ett extra stort grattis till Tjäderfjäderns Nemo
och Christer Norman som gjort ett äkta ”hat
trick” i höst med tre raka ettor!

18/8 Sjuskinnåns Alma
Ägare: Antonia Kamfjord

Rapport från Vattudalsprovet

19/8 Skarnäbbens Greta
Ägare: Mats Hällström

82 p (rörligt)

18/8 Klingermyrans Tivo 90 p (Näsåker
utlyst) Ägare: Mats Backlund
Del av de startande vid Vattudalsprovet.

19/8 Pilkalampinoppis Ruff 78 p (Näsåker utlyst)
Ägare: Kjell Jonsson

3/9 Korack		
Ägare: Olov Nydahl

Följande 12 starter har givit förstapriser:
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/Örjan Mattsson, jaktprovsregistrerare

77 p (Näsåker utlyst)

Hundutställning
i Bredbyn

Årsmöte SSF
Ångermanland

SSF Ångermanland inbjuder till utställning
för Finskspets och Norrbottenspets i Bredbyn
16 februari 2019.
Plats: Tjärnstugan i Bredbyn, bedömningen
börjar kl. 10.00. Domare: Aina Lundmark
Upplysningar och anmälan:
Susann Olsson, Fredagsvägen 3, 89430 Själevad
Tel 0660 378286, 070-6324625, 070-5782746
Anmälan enligt särskild blankett SSF Riks
Anmälan tillhanda senast den 6/2 Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga klasser 300 kr
Betalas på lokalklubbens Bankgironr: 263-4749
Servering i Tjärnstugan
Välkomna önskar SSF Ångermanland!

SSF Ångermanland håller årsmöte
Lördag den 2 februari 2019
Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn.
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren
tillhanda senast
den 19 januari 2016
Välkomna!
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Jaktprovshösten
i SSF Övre Norrbotten
I klubben har det hittills varit 43 jaktprovsstarter inräknat både utlysta och rörliga jaktprov.
Jaktsäsongen börjar vara över så förmodligen kommer inte det antalet att öka nämnvärt.
Klubben vill tacka alla våra fantastiska provledare och domare som möjliggör jaktprovsverksamheten. I år vill vi särskilt tacka Kent Renlund som tagit på sig extra provledaruppdrag för
att provhelgen 3-4 november inte skulle behöva ställas in då ordinarie provledare fått förhinder.
Här följer redogörelser för några av höstens utlysta provhelger.

Klubbmästerskap
6-7 OKTOBER 2018, KIRUNA

Första fågeln för Hammarns Gnistre 5,5 månader gammal.

Några rader från SSF Övre Norrbotten
Hösten har bjudit på varierande fågeltillgång
inom klubbens område. Överlag är ändå känslan att fågeltillgången är bättre än tidigare år
vilket har märkts på höstens jaktprov. Vidare
gläder sig klubben åt att vår representant på
Skallkungen, Joikom’s Mikko med ägaren
Anders Strömberg, skällde ihop hela 81 poäng
och slutade på en fin andra plats. Klubben var
även representerad på Nordiska mästerskapen
genom Herröskogens Kiva med ägare Jonas
Ranner. Här hade de tyvärr otur med få och
skygga fåglar men de kämpade på bra.
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Snön börjar nu sätta punkt för trädskällarjakten i vår del av landet. Vi har många fina
jaktminnen att drömma oss tillbaka till under
midvintern medan vi samtidigt blickar framåt
mot utställningar, jakter, jaktprov och inte
minst arrangemanget av Skallkungen 2019.
Ni kommer väl ihåg att gå med i SSF ÖNs
grupp på Facebook. Här publiceras information från klubben löpande. Välkommen!
Väl mött i skogen.
Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN & Roland
Saitzkoff, ordförande SSF ÖN

Endast 2 hundar anmälda till klubbmästerskapet SSF/ÖN, Häggingåsens Roia & Kolholaen Rampe skulle göra upp om klubbmästerskaps titeln. Lördag morgon & vädret visade
sig från sin bästa sida, -4 grader, svag vind &
någracm snö på marken. Efter 3 timmar hade
Rampe två finnanden som resulterade i 31p,
Roia hade efter 3 timmar sju finnanden, tre
primärskall och ett förnyat skall och därmed
fått ihop 76p och ett första pris. Söndag morgon och hundförarna ser fram emot en dag
med ännu bättre väder än lördag. Roia gick
till förlängning och hade två finnanden men
tupparna ville inte vara med denna dag. Rampe hade två finnanden och ett fullt jobb som
blev 54p och ett tredje pris. Grattis till Roger
Heikki och Roia till klubbmästare och första
jaktprovsettan. Tack till domarna Mats T (som
fixade provrutor trots pågående älgjakt) &
Johan L som ställer upp en fin jakthelg.
/ Stefan Stålnacke, provledare

Jaktprovshelg

13-14 OKTOBER 2018, PORJUS

Det var svåra förhållanden för hundarna på
provet i Porjus med mycket fukt och dimma.
På lördagen gick två av fem hundar till pris
och samtliga provområden höll fågel. Bäst
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lyckades norrbottenspetsen Pilkalampinoppis
Vira som skällde ihop 67 poäng och ett andrapris. Under söndagen startade fyra hundar
med liknande väderförutsättningar som dagen
innan. Två av fyra hundar gick till pris. Bäst
för dagen gick det för Sorvorttan Perle som
fick ihop 70 poäng och ett andrapris.
/ Roland Saitzkoff, domaraspirant

Jaktprovshelg

20-21 OKTOBER 2018, PORJUS

Lördagen hade fem hundar till start då en dragit
sig ur. Lite hurveligt väder vid starttiden för att
senare bli riktigt behagligt. Två av hundarna
fick en “ökenvandring” med noll konstaterade
fåglar. Då går det av förklarliga skäl inte att göra
några poäng! Det var Skarnäbbens Kiro och
Tjäderskallets Akela som råkade ut för detta.
Minst sagt trist! Kolholaen Rampe (som jag
dömde) hade stolpe ut med två fåglar som han
fann men de bara drog i 100 knyck. Ett fint
fullångt skall bjöd han dock på med allt ok.
I sin första start så var ungtiken Finnvikens
Smulan snubblande nära ett första pris men
en felmarkering gjorde att poängen stannade
på 67 p och ett andra pris. Bra start på karriären.
Dagens bästa prestation stod Kaitum Dalens
Nox för, då han skällde ihop 76 p och ett 1a:
pris. Därmed får han lägga till titeln SE UCH.
Grattis från oss alla.
Efter ett sent återbud så blev det tre
41

startande ekipage på söndag. Fint väder men en
allt mer hård till frisk vind gjorde att hundarna
fick det kämpigt. Rampe gick fågeltomt under
4.5 timmar och Nox två fåglar ville inte vara
med utan drog direkt. Desto roligare var det
för Kiro som fick visa upp att han kan skälla
fågel med berömvärd markering (det var dock
på gnället att han hann för det återstod bara 1
minut av provtiden när han startade skallgivningen). Med 59 p så fixade han dagens
bästa resultat. Bra gjort med tanke på dagens
förutsättningar.
/ Kent Renlund, provledare

Jaktprovshelg

27-28 OKTOBER 2018, VITTANGI

Lite snö o ganska kallt väder gjorde att det
prasslade i backen o slet på hundarnas tassar. Det
var tre hundar som kom till start bägge dagarna.
Lördagen börjades med lottning av
områden och domare, därefter direkt ut i
skogen. Varierande med fågelkontakter på de
olika områdena. Det är inte överallt i landet
som föryngringen gått bra och det har vi sett
under hösten.
Resultat Lördag

Ystibackans Tage.
Siri 			
Finnvikens Smulan.

34p.
59p.
68p.

Söndagen lottning på morgonen och nya
provområden. Termometern visade -15 när vi
begav oss iväg. Klart o vackert väder o nästan
ingen vind.
Resultat Söndag

Ystibackans Tage
Finnvikens Smulan
Siri 			
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SSF Övre Norrbottens utställning

3-4 NOVEMBER 2018, PORJUS

och Finsk
F Ö R N O R R B O T T E N S P ESSF
T SÖvreONorrbottens
C H F Iutställning
N S K för
S Norrbottenspets
PETS

Efter att fem domare hade fallit ifrån av olika
anledningar så var vi bara två domare som
kunde ställa upp. Dessutom blev en hund sjuk
så den fick dra sig ur. Två hundar till start.
Skarpt före med skare på stora områden
gjorde det svårt för bägge hundarna för att
inte tala om hundföraren och domaren som
lät som ett helt stridsvagnskompani. Farten
var hyfsad från början för att minska allt eftersom tiden gick. På lördag lyckades Kaitum
Dalens Nox skälla ihop 56 poäng medan
Nautasvardos Tispa gick helt fågeltomt. På
söndagen var bägge hundarna märkta av lördagens tuffa förhållanden. I ren självbevarelsedrift så travade hundarna bara. Nu gick Nox
helt fågeltomt och Tispa hade en fågel som
provgruppen tyvärr stötte. Den stora frågan
är: Var finns fåglarna....?
/ Kent Renlund, provledare

spets i Jokkmokk lördagen den 9 februari under Jokkmokks
vintermarknad

I Jokkmokk lördagen den 9 februari under
Jokkmokks vintermarknad

Utställningsplats: Ridhuset (inomhus)

Utställningsplats: Ridhuset (inomhus)

Obs! Kontrollera giltig vaccination och ta med stamtavla för startande hund.

Domare: Ulf Ottosson
Tider: Inskrivningen öppnar kl. 09.00 och
bedömningen kl. 10.00 Obs! Kontrollera
giltig vaccination och ta med stamtavla för
startande hund.
För att utländsk hund ska få tävla i jaktklass
krävs uppvisande av ett Working Class Certifikat som hemlandets kennelklubb utfärdar.
Anmälan: Via anmälningsblankett som finns
att ladda ned på ssf-riks.se under fliken Utställning. Anmälningsblanketten skickas till Irene
Lundmark, Box 69, 962 03 Mattisudden eller
irre63@hotmail.com eller webbformuläret
på SSF-Riks hemsida. Mobil: 070-317 58 92

För utlandsregistrerad hund ska en kopia av
stamtavlan/registreringsbeviset bifogas anmälan.
Tider: Inskrivningen öppnar: kl. 09.00 och bedömningen kl. 10.00
Domare: Ulf Ottosson

Sista anmälningsdag: Torsdag 31 januari 2019

För att utländsk hund ska få tävla i jaktklass krävs uppvisande av ett Working Class
Certifikat som hemlandets kennelklubb utfärdar.

Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 månader
0 kr, övriga klasser 300 kr. Inbetalning via
bankgiro 5937-0841. Märk betalningen med
För utlandsregistrerad hund ska en kopia av stamtavlan/registreringsbeviset bifogas
anmälan.
hundens namn (från stamtavlan).

Anmälan: Via anmälningsblankett som finns att ladda ned på ssf-riks.se under fliken
Utställning. Anmälningsblanketten skickas till Irene Lundmark, Box 69, 962 03
Mattisudden eller irre63@hotmail.com eller webbformuläret på SSF-Riks hemsida.
Mobil: 070-317 58 92

Sista anmälningsdag är torsdag 31 januari 2019!

Välkomna till Jokkmokk!
SSF Övre Norrbotten

Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 månader 0 kr, övriga klasser 300 kr.

Inbetalning via bankgiro 5937-0841. Märk betalningen med hundens namn (från
stamtavlan).
Välkomna till Jokkmokk!
SSF Övre Norrbotten

Royal Canin är huvudsponsor till
Huvudsponsor till utställningen i Jokkmokk
utställningen i Jokkmockk

Årsmöte

SSF ÖVRE NORRBOTTEN 2019

Tidpunkt: lördag den 2 februari klockan 13.00
Plats: SCAs lokalkontor i Jokkmokk på
övervåningen av polishuset.
Ärende: Enligt stadgarna samt prisutdelningar
Motioner skickas senast den 24 januari 2019
till sekreterare. Åsa Fjällborg, Box 43,
962 03 Mattisudden
Varmt välkomna!
/Styrelsen

7p.
58p.
81p.

Stort tack till domarna som återigen ställde
upp för att döma hundar.
/ Johan Lehmivaara, provledare
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NYA CHAMPIONS

SE JCH SE UCH Buskuddens Kirro
SE 26006/2013
e: Börknäs Kirro
u: Kaitumdalens Nalli

Championgalleri
SE JCH Uppflogets Wipp

SE21314/2013
e: SE JCH Linadalens Osku
u: SE JCH SE UCH Häggingåsens Tikka
UPPFÖDARE:
Ann-kristine Persson, Vilhelmina
ÄGARE:
Peter Wallin, Idre  
JAKTPROV:
16-10-01 Idre 84p
18-09-28 Sälen 76p
18-09-29 Sälen 81p
UTSTÄLLNING:
15-11-07 Vemdalen Good

SE JCH Guri malla’s nob Bira

UPPFÖDARE & ÄGARE:
Lars Lindgren Obbola
JAKTPROV:
2015-10-03 Dikanäs 86p utlyst
2017-10-07 Åsele 78p rörligt
2018-08-18 Vilhelmina 82p utlyst
UTSTÄLLNING:
2015-11-14 Storuman CK
2017-02-04 Umeå Cert
2017-05-26 Lycksele Cert

SE JCH Finnskallets Kilpi
SE 10771/2013

UPPFÖDARE:
Peter Och Eva-Lis Jonsson Storuman
ÄGARE:
Thorgny Hedman Lycksele
UTSTÄLLNING:
26/11 -16 Arvidsjaur excellent ck
4/2 -17 Umeå excellent ck
26/5 -17 excellent
JAKTPROV:
19/8- 16 82 p Wilhelmina utlyst
30/8 -17 82 p Åsele rörl
16/7 -18 Storuman utlyst 81p

SE22391/2014

e: C.I.B. NORD UCH Klingsboda Yapp
u: Mimi S26953/2008
UPPFÖDARE:
Guri Eggen, Åsvang, Norge

SE JCH, SE UCH Häggingåsens Nalle
SE26886/2012,
e. CIB SEUCH NUCH SJCH Fort Hjort Jeppe
u: SJCH Viterlidens Tepi

ÄGARE:
Mats Andersson, Gunnarsbyn

ÄGARE: Matti & Lea Torvela, Söråker.

JAKTPROVSMERITER
17-10-13: Pålkem (rörligt), 76 poäng
18-08-18: Pålkem (utlyst), 75 poäng
18-09-08: Arvidsjaur (utlyst), 87 poäng
18-09-29: Storuman, (Skallkungen), 85 poäng

JAKTPROV:
2016-09-18
2017-10-07
2018-08-16

UPPFÖDARE: Daniel Byqvist Bollnäs
Lögdö Vildmark
Lögdö Vildmark
Lögdö Vildmark

75p 1:a pris
76p 1:a pris
81p 1:a pris

UTSTÄLLNINGA:
2013-12-08
Gudmundsbyn CK
2013-02-15
Bredbyn CK, Cert, BIR
2014-04-12
Mora (Riksutst.) CK, Cert
44
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SE UCH SE JCH, Häggingåsens Nemo
SE26887/2012

UPPFÖDARE: Daniel Byqvist Bollnäs
ÄGARE: Stig Johansson Hennan
UTSTÄLLNING:
2014-12-07 Gudmundsbyn Cert
2015-05-23 Östersund
R-cert
2016-05-1 m5 Östersund R-cert
JAKTPROV:
2017-08-20 Hamra 81 poäng
2018-08-19 Hamra 88 poäng
2018-08-30 Digeröl 89 poäng

SE JCH SE UCH, Kyros Onni
SE38800/2014
e: Kaitumdalens Fox
u: Tjäderfightens Foxy Lady

UPPFÖDARE: Cecilia Sjölund
ÄGARE: Cecilia Sjölund
UTSTÄLLNING:
170218 Bredbyn, CK/Cert
170401 Hammarstrand, CK
170422 Ånge, CK
JAKTPROV:
161002 Lögdö Vildmark (utlyst) 85 poäng
180821 Gebbarn (rörligt) 76 poäng
180827 Ytterturingen (rörligt) 80 poäng

–

SE JCH SE UCH Tjärbäcken Neo
SE26611/2012
e: Odensala Skogens Kasper
u: Tjärbäckens Järva
ÄGARE: Palle Andersson
UPPFÖDARE: Rabb Sven Jonasson
JAKTPROV:
2017-08-19, Råneå - Överkalix, utlyst 78 poäng
2018-08-18, Boden/Sörbyn, utlyst 75 poäng
2018-09-09, Arvidsjaur, utlyst 78 poäng
UTSTÄLLNING:
2015-11-21, Luleå, CK
2016-04-09, Piteå, CERT
2016-05-29, Lycksele, CERT

SE JCH Uppflogets Aikhu

SE 39384/2015
e: SE JCH SE UCH Jahtitaigan Tanu
u: SE JCH SE UCH Häggingåsens Tikka
UPPFÖDARE:
Ann Kristin Persson, Vilhelmina
ÄGARE:
Jan Andersson, Ljusdal
JAKTPROV:
2018-08-19 Hamra 90 poäng
2018-08-24 Gebbaren 77 poäng
2018-08-31 Hamra 87 poäng
UTSTÄLLNING:
Bollnäs 2017-05-25 VG Jkl

SE JCH Kronskogens Siiri

SE JCH FI JCH Östbyns Kira

UPPFÖDARE: Lars-Åke Källman

UPPFÖDARE:
Jan Ottosson Åsarna

SE24457/2015
e: Predators Mikko
u: Häggingåsens Tess

ÄGARE: Frida Hamrebjörk
UTSTÄLLNING: 18110 Vemdalen, VG
JAKTPROV:
180905 Los 78 poäng
181001 Börtnan 75 poäng
181022 Vemdalen 79 poäng
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SE 38058/2012
e: Häggingåsens Ymer
u: Ukkos Lissa

ÄGARE:
Anders Johansson Åsarna
JAKTPROV:
16-09-01 Åsarna 95 poäng rörligt
16-10-25 Börtnan 81 poäng utlyst
18-08-25 Åsarna 89 poäng rörligt
18-09-01 Uurainen 92 poäng NM
18-09-02 Uurainen 83 poäng NM
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Stekt orrbröst med rödvinssås
och karljohansvampsmör
Nu återkommer jag med ett nytt recept men denna gång på orre.
Jag hoppas att några av er får lite ny inspiration till våra läckra råvaror!
Här har jag använt mig av egentligen en ganska gammal teknik
men som har blivit otroligt populär de senaste åren för oss
vanliga hemmakockar – sous vide!

TILL 2 PERSONER

Orre
2 bröstfiléer från Orre
Salt och svartpeppar
Jag brukar skära bort den tunna hinnan på bröstfiléerna om jag ska steka dem på det här viset.
Salta och peppra köttet, vakuum packa dem och
stoppa ner dem i sous vide badet. Låt dem tillagas
i tre timmar på 55 grader.

Rödvinssås

25 g Smör

2-3msk torkade Karl Johan svampsmulor
Salt och svartpeppar
Ta ca två matskedar smör och smält det med den
torkade svampen. Låt fräsa på låg värme en liten
stund för att få fram smakerna mer. Låt kallna. Blanda
ihop resterande smör och svampen, tillsätt lite salt
beroende på hur saltat smöret är och lite svartpeppar. Ställ i kylen tills det ska serveras.

1 Schalottenlök

Glaserad lök

1 matsked torkade Kantareller i smulor

1 Gul lök

1 skiva bacon

1 Röd lök

1 tsk farinsocker

Smör

Smör

Farinsocker

4 dl Rött vin (välj ett smakrikt/mustigt vin)

Skiva eller skär båtar. Stek på svag värme i smör strö
på lite farinsocker och stek lite till. Löken ska inte vara
helt mjuk utan det får gärna vara en liten kärna kvar
i dem.

1 dl Madeira
4 msk Rödvins balsamico
3 msk Köttfond
Salt och svartpeppar
Stek lök, bacon och kantareller i smör och strö på
farinsockret. Häll på all vätskan och lått koka ner till
ungefär hälften. Sila av och smaka av såsen med salt
och peppar.
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Karl Johansvamp-smör

Råstekt mandelpotatis med parmesanost
Mandelpotatis
Smör
Salt och Svartpeppar
Parmesanost, riven

Skala och skiva potatisen i ca 3-5mm tjocka skivor,
skölj av stärkelsen från potatisen och torka av dem
med en kökshandduk. Stek dem i stekpanna med
smör tills de är lite gyllenbruna. Lägg dem i en
ugnsform och strö på parmesanost. Ställ in i ugnen på
175grader i ca 7 minuter.
När köttet har tillagats klart i badet så tar man upp det
och steker hastigt på det i het stekpanna med mycket
smör. Detta är bara för att få den fina ytan och en
härlig fräsch smörsmak.
Skiva köttet och sedan är det bara att lägga upp alla
delar på tallriken och avnjuta detta med ett glas rött vin.
Lycka till och hoppas ni tycker detta är lika gott som
jag tycker!

Med vänliga hälsningar
Cecilia Sjölund
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efter scen. Det var ganska svåra moment hon
skulle göra och hon imponerade verkligen.
Jag tror inte det finns någon norrbottenspets
som skulle klara det så bra som hon, jag menar
det är ju inte en border collie eller schäfer.
Mellan tagningarna låg hon helt lugn mitt i all
trängsel med grejer, kameror och människor
som gick kors och tvärs. Bella njöt av att vara
skådespelare, ja hon fick ju god belöning. Det
bästa var att hon och Rolf kom väldigt bra
överens.
En dag i jaktskogen.

Mat i skogen: Efter jakten samlades vi för att äta god mat bestående av tjäder.
På bild: Magnus Lidberg, Robin Lundborg, Mats Andersson och Rolf Lassgård.
Fotograf: Elin Andersson

Bella - Jakthunden
som blev skådespelare

Jag frågade om Rolf ville följa och jaga med
mig och Bella. Ja, han sa att han gärna följer
en dag på Bellas jobb och ser hennes verklighet. Jakten började bra med att Bella stötte
upp en tjädertupp ganska nära oss och det
blev ståndskall. Jag började smyga på den och
Rolf stod still och lyssnade med spänning,
tyvärr hann jag inte långt så flög den.
Jag är säker på att Rolf tyckte det var
mycket roligt att följa med oss till skogs. Han
nämner det i olika sammanhang och intervjuer
och det gör mig glad. Rolf är verkligen en go och
trevlig människa med båda fötterna på jorden.
Missa inte serien och håll ögona öppna för
de kortare stunder som Bella syns i rutan!
/Elin Andersson
Rolf och Bella på jakt. Fotograf Elin Andersson.

Jägarna 3 har premiär den 14:e november på
Cmore, en serie i 6 avsnitt. Den kommer även
visas på tv4 våren 2019. I serien kan du se
norrbottenspetsen Bella (i stamtavlan: Finn
Påls Ritzy) som spelat tillsammans med Rolf
Lassgård och kommer i serien att vara Erik
Bäckströms hund Bella.
Allt började med att andra tipsade mig på
sociala medier att de sökte en väluppfostrad
norrbottenspets som skådespelare.
Bella skulle nog passa bra tänkte jag,
ringde upp dem och får veta att det är
jägarna 3 det handlar om. De ville ha en
video på Bella och efter det fick jag och
Bella åka till älvsbyn och träffa ressigören
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m.fl. där de berättade de vill att Bella ska
spela Erik Bäckströms hund.
Videon som jag skickade in finns på youtube om man söker norrbottenspets Bella.
Inspelningen av serien skedde hösten 2017 i
Älvsbyn och närliggande trakter. Jag var alltid
med vid inspelningen av Bellas scener för att
på bästa sätt få Bella att agera som de ville och
jag gav även Bella kommandon under tagningarna. Vissa moment fick jag träna någon
vecka innan men det mesta kunde hon redan.
Filminspelning var något helt nytt för mig och
väldigt intressant att få se hur det går till. Det
har verkligen varit en otrolig upplevelse.
Bella var helt fantastisk då hon satte scen

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

Om du byter adress måste du kontakta vår medlemshanterare Tommy Lannermar.
Mejla ny adress och medlemsnummer till: tommy@djura.biz

Registrera dig som medlem direkt på vår webbplats:

ssf-riks.se/bli-medlem/
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TÄCKHUNDSANVISNING
GENOM

MANUSSTOPP FÖR
STÅNDSKALL 2019
NR

S I S TA M A N U S D A G

Nr 1

10 februari

Nr 3

10 augusti

Nr 2
Nr 4

10 maj		

10 november

Manus skickas via e-post till Janne Andersson:
standskall.ssf@gmail.com | 070-597 35 50
Försenat material kan inte garanteras
plats. Märk filerna med namn.

AV E LS R Å D E T F Ö R F I N S K S P E T S

SSF:s nya avelskommitté för finsk spets
arbetar med att flertal frågor. En av dessa
är att erbjuda hjälp med att hitta en lämplig hanhund inför en tänkt parning.
Hanhundsägare rekommenderas även att kontakta
avelsrådet vid förfrågan från tikägare för att få
information om tikens hälsostatus och övrig
viktig information.
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:

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 tandstatusintyg – 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.

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

Avelskommittén för finsk spets

Tandstatus:

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

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!
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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

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR
– LOKALKLUBBARNA

RIKSSTYRELSEN

Övre Norrbotten | Bankgiro: 5937-0841

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

Ordförande
Jan Andersson, Rådhusgatan 19, 82733 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: tommy@djura.biz
Vice sekreterare
Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln. Tel: 070-226 36 59. E-post: jotoy56@gmail.com
Ledamot
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36 A, 894 91 Själevad, Tel. 072-503 92 05. E-post jensing@telia.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, Seppo Savola, Finland.
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: tommy@djura.biz
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele. Tel: 070-379 57 80. E-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Ann-Kristine Persson, Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina. Tel: 073-035 88 23. E-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Rådhusgatan 19, 82733 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
Vakant
Webbansvarig
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17. E-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Valberedning sammankallande

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, 855 99 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: tommy@djura.biz

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

Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå. Tel: 073-038 82 03. E-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Posttidning

FAMILJEMEDLEMMAR
SSF riks har beslutat att inte skicka ut någon tidning till er familjemedlemmar fr.o.m. 2018
Ni, familjemedlemmar, betalar in er medlemsavgift enligt belopp nedan till BG 5685-2544.
Om du mot förmodan glömt ditt medlemsnummer kan ni ange det nummer som finns på
denna tidning, baksidan.
Ert medlemsnummer börjar på nedanstående nummer (Nr) istället för 0 när det gäller
lokalklubbarna 01-09 och 6 istället för 1 när det gäller lokalklubbarna 10 och 11.
Nya familjemedlemmar skriver likadant som ovan vid betalningar.
MEDLEMSAVGIFT 2019

			

		

Medlem 		

Familjemedlem (FM)

01 Övre Norrbotten		

420 kr

51

50 kr

03 Nedre Norrbotten

400 kr

53

60 kr

04 Västerbottens Kustland

420 kr

54

50 kr

05 Västerbottens Lappmark

400 kr

55

50 kr

06 Ångermanland

400 kr

56

10 kr

07 Jämtland / Härjedalen

400 kr

57

50 kr

08 Medelpad

400 kr

58

50 kr

09 Gävleborg

420 kr

59

Har inte FM

10 Mellansverige

400 kr

60

50 kr

11 Sydsverige

400 kr

61

50 kr

Inbetalning skall ske till: BG 5685-2544, Ange alltid ditt medlemsnummer

		

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

