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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  (85 kr per flaska) + frakt 185 kr totalt 1 205 kr 
2 lådor: 2 040 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.
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Så då var det 
min tur att få 
den skräck-
blandade äran 
att påta ihop 
en presenta-
tion om mig 
själv och bidra 
till en ledare i 
Ståndskall.  Jag 
heter Åsa Fjäll-

borg, bor utanför Jokkmokk och är sedan 2 
år sekreterare i SSF ÖN. Jag blev även under 
våren 2018 invald som suppleant i Riks. Jag 
tycker själv att allt har gått galet fort. Jag ser mig 
ju ännu som en ”newbie” i trädskällarjakt och 
allt runtomkring detta. Men det är riktigt roligt 
och oerhört lärorikt och jag ser det som en fan-
tastisk möjlighet att få ta del av alla erfarenheter 
och även bidra till klubben med det jag kan. 
Jag är ju ingen gammal i gemet med en massa 
anekdoter, så jag tar en liten berättelse om min 
trädskällarresa helt enkelt. Hur som helst har jag 
gått från ingen trädskällare till att jag och min 
sambo nu har fyra stycken i hushållet.

Jag påbörjade den riktiga trädskällarbanan 
genom att jag och min sambo hade förmå-
nen att skaffa oss en norrbottenspets tikvalp 
2011. Innan detta har jag varit mer som en 
”hang around” som följt med på jakt. Att vara 
i skogen har alltid varit något av ett kall för mig. 
Där mår jag bäst. Detta påverkade givetvis även 
mitt yrkesval då jag utbildat mig till jägmästare 
och arbetar nu således inom skogssektorn. Jag 
är inte alls uppväxt med jakt och jakthundsraser, 
men däremot så har jag under hela mitt liv haft 
huset fullt med hundar av olika sorter. Sambon 
däremot har haft norrbottenspetsar under hela 
sin uppväxt. Så när vi kände att det var dags att 
skaffa ytterligare en hund var det inte ett svårt 
val vilken ras det skulle bli.

För mig är det till största delen samspelet 
och arbetet tillsammans med hunden som ut-
gör den stora tjusningen med just trädskällar-
jakt. Vi får vår helt egna tid tillsammans där 
vi strävsamt färdas över stock och sten i vår 

ANNONSPRISER STÅNDSKALL

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

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

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

REDAKTÖR  
HÅKAN SUNDMAN 

Prenumeration ingår i medlemskap i SSF

Omslagsfoto: Poju med sina fåglar,  
ägare Miranda Frings  
Foto: Janne Eriksson

Grafisk form: Flou Illustration & Design
073 579 0445, sara @flou.se, www.flou.se
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RE iver att kanske ge gammeltuppen en match. 
Det är i mina ögon sett en mycket svår jakt-
form där jag som jägare haft en inlärnings- 
kurva som var oerhört brant. Tur att hunden i 
alla fall verkar lika glad även när fågeln tar till 
vingarna i stället för att trilla ner.  Är givetvis 
långt ifrån fullärd nu heller, det blir jag nog 
aldrig. Däremot så har alla timmar i skogen 
gett utdelning och jag törs nog i alla fall säga 
att jag jagar med trädskällare nu mer. Kan 
med handen på hjärtat säga att hundarna har 
fått jaga in matte!

Vi märkte snabbt att när både jag och sambon 
lägger ner väldigt mycket tid på trädskällarjakt 
så blev det för lite med en trädskällare. Så 
2013 flyttade min första alldeles egna norr-
bottenspets tikvalp hem till oss, och oj vilken 
resa vi haft! Med henne har jag startat på mitt 
allra första jaktprov. Gissa om jag var nervös, 
men domaren var hur lugn och trevlig som 
helst. Så efter det var den barriären raserad. 
Har även haft den mindre trevliga upplevelsen 
att tiken skällde ståndskall på en kungsörn 
som försökte slå hunden i slutet av ett jakt-
prov. En obehaglig pulshöjare för både mig 
och domaren! Jag tycker att det är viktigt att i 
alla fall gå något jaktprov med sin hund. Visst 
förstår jag att inte alla vill eller tycker att man 
inte kan lägga mycket tid på jaktprov. Men 
att i alla fall låta hunden starta på något prov 
möjliggör ju att söket blir dokumenterat på 
pappret och avelsarbetet får utvärderingen att 
ja, hunden jagar. Jag erkänner tyvärr att jag 
ännu inte är den flitigaste jaktprovsdeltagaren, 
men det är en jättetrevlig och lärorik jaktdag 
att få gå tillsammans med en likasinnad i form 
av en jaktprovsdomare. Min ambition är att 
starta på fler prov, både för mina hundars skull 
och för avelsarbetets skull. För även om jag 
vet hur min hund jagar så är det bra att få det 
dokumenterat. Det tycker jag att de uppfödare 
som faktiskt valt att sälja jakthundar till mig 
förtjänar. Apropå uppfödare så hade vi förmå-
nen att det under våren 2018 anslöt ytterligare 
två härliga norrbottenspets tikvalpar till vårt 
flock. Så den senaste hösten har varvats mellan 

skogsträning och injagning med de små och 
jakt med de vuxna hundarna. En fin höst att 
drömma sig tillbaka till under midvintern.

Efter att steget till att starta på jaktprov 
var taget så var det sedan dags att besöka det 
första årsmötet för SSF ÖN. I sanningens 
ord åkte jag och sambon dit för att den äldre 
tiken skulle motta ett pris från höstens klubb- 
mästerskap. Här blev det tydligt att uppslut-
ningen på mötet inte riktigt 
motsvarade det jag hade 
föreställt mig. Utöver styrels-
en var det nog bara jag och 
sambon där. Men vi kände 
oss väl mottagna och varmt 
välkomna. Detta speglar nog 
rätt väl hur många ideella 
föreningar har det överlag. Året därefter så 
var vi invalda i styrelsen. Jag känner att det är 
klart att vi måste hjälpa flera att hitta in och 
känna sig delaktig i klubben. Alltså mer än att 
bara betala sitt medlemskap. Vi försöker allt 
eftersom att anordna medlemsträffar av olika 
slag. Jag vill ju träffa andra och lära från dem. 
Eftersom att vi bor i Jokkmokk har det blivit 
här träffarna hittills lokaliserats. Vi har bland 
annat haft en jaktprovsträff där vår jakt-
provsansvarige på ett pedagogiskt sätt bland 
annat redogjort för hur ett prov går till. Under 
vintern har vi också träffats och diskuterat 
injagning efter önskemål från medlemmar. Det 
är så roligt att vi är så många både nybörjare 

och mer erfarna trädskällarjägare som träffas 
och diskuterar och frågar. Många dråpliga 
anekdoter bjuds det också på och många hjärt-
liga skratt. För mig är det detta som är kärnan 
för vår verksamhet. Att vi medlemmar lyfter 
varandra med kunskap, frågor och gemenskap.

I skrivande stund pågår Jokkmokks 
vintermarknad här och bygden sjuder av liv. 
Klubben anordnar också en utställning under 

marknadslördagen som 
anmälningsmässigt blivit 
en stor succé. Närmare 60 
hundar får vi hit. Blir en 
riktig trädskällarfest. Är 
både spännande och nervöst 
hur vi ska klara detta. Men 
jag vet att med gemensamma 

krafter i klubben löser vi det mesta. 
Nu ser jag fram mot fortsättningen av 2019 

med utställningar, jaktprov, medlemsträffar, 
jaktprovsdomarutbildning och fantastiska 
jaktdagar. Dessutom anordnar vi Skallkungen 
i höst. Ska bli fantastiskt roligt och lärorikt för 
en ”newbie” som mig. Jag är glad och tacksam 
att vi har alla dessa fantastiska människor 
som ställer upp att döma jaktprov, anordna 
utställningar och jaktprov samt alla delaktiga 
och engagerade inom klubben. Det är vi med-
lemmar som utgör klubben så låt oss göra det 
bästa utav det. Du är varmt välkommen.

Väl mött i skogen!
/ Åsa Fjällborg
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Det är 29 år mellan bilderna. Hundarna är 
naturligtvis olika, men ägaren Stig Johansson 
från Hennan i Hälsingland är densamma. 
Bilden på S38944/87 Färsåns Sissi är från 
1/10 1989.

Det var mitt första domaruppdrag i SSF 
och provet slutade på 81 poäng i öppen klass!
Jag minns att det satt fyra gammeltuppar på 
vändplanen vi skulle utgå ifrån och vi fick börja 
med att schasa iväg dom. Med hunden i band så 
startade vi provet 500 meter längre bort.

Ett fullt jobb på en tjädertupp samt två 
förnyade skall gjorde vår dag lyckad med  
ett första pris som resultat. En tjäderhöna 
hamnade också i protokollet. Skogen på bilden 

Tiden går
är naturligtvis borta, men minnet från första 
domaruppdraget lever kvar i minnet.

Nästan 29 år senare var det dags igen. Då var 
det SE26887/2012 Häggingåsens Nemo som 
stod för uppvisningen lindrigt sagt. Tre fulla 
jobb på tjäderhönor, samt förnyade skall på alla 
tre som Nemo hanterade förnämligt! Det rörliga 
provet slutade på 89 poäng och var väl så nära in-
struktionsboken man kan komma. Som domare 
fick jag även “knäppa” alla tre med kameran. I 
och med det kan Häggingåsens Nemo titulera sig 
både SJCH och SUCH.
Såna domaruppdrag minns man för evigt!
Domare och foto: Janne Andersson Ljusdal

Färsåns Sissi 

Skallobjekt 1 Skallobjekt 2 Skallobjekt 3

Häggingåsens Nemo 

 
 

BLI 
MEDLEM 

DU OCKSÅ!

VISSTE DU ATT SVERIGE ÄR ETT AV 
VÄRLDENS BÄSTA LÄNDER ATT JAGA I? 

Få länder har så täta viltstammar och 
så stora möjligheter till jakt som vi 
har i Sverige. Det är tack vare Svenska 
Jägareförbundet och dess medlemmar. 
Tack vare oss har den svenska jägaren 
stor frihet under ansvar i jaktlagstift- 
ningen, generösa jakttider, möjlighet till 
aktiv rovdjursförvaltning, tillgång och  
förtur till fjälljakten och inte minst den  
unika jakten med löshund. Se oss som  
en jaktens försäkring.
 Som medlem får du dessutom  
11 nummer av Svensk Jakt, försäkringar 
för dig och dina hundar och rabatter på 
massor som hör jakten till.
 Allt det här för endast 50 kr i månaden. 
För att bli medlem, gå in på   
www.jagareforbundet.se/medlem 

VÄLKOMMEN TILL JÄGAREFÖRBUNDET!

 
 
 Ordinarie 600kr
 Ungdom (tom 25 år) 300 kr
  Utan tidning 300kr

 
 
 BETALA MED SWISH
 Swisha belopp+personnummer  
 till 123 6261 986
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N R        S I S T A  M A N U S D A G
Nr 4          10 november

Får väl börja med ett litet försvarstal att jag 
inte är beläst i genetik och talar i egen sak då 
jag äger en hane som inte används i avel. Men 
efter att läst att man nu även ska ta in hanar 
utan jaktmeriter blir jag frågande varför när 
det finns många med meriter och som uppfyller 
övriga krav som inte används?

Visst är det toppen att man söker nya hanar 
men varför inte börja att ringa dem som har 
meriterade hanar? Finns rätt många meriterade 
hanar som inte är med på täckhundslistan. 
Sedan är det väl så att bara man söker ordentligt 
i stamtavlor går det alltid att finna någon 
hund som lämnat tex ep eller knäleder eller har 
syskon som gjort, visst måste man vara försiktig 
men när man ratar hundar för att det finns 
någon hund från 90talet med många valpar 
som lämnat enstaka knäledsfel känns det mer 
som häxjakt än försiktighet!
Självklart är det så att i bra linjer som bevisligen 
gjort resultat på prov är det betydligt mer 
kollat patella och finns det något ep fall blir 
det ofta känt. I linjer där det är rätt blankt med 
meriter i stamtavlan är som regel lika blankt 
på patella koll och finns där någon ep är det 
troligen inte känt. 

Detta innebär i mina ögon att vi slår ut 
betydligt hårdare på linjer där det finns mycket 
jaktmeriter, det känns väldigt galet! Det största 
dolda felet jag stött på i rasen är bristande 
bruksegenskaper/jakt.

Samma sak upplever jag med dem som 
parar bra hundar men ibland väljer sina egna 
vägar. Det kan tex vara lite högre inavel eller 
en hane som anses överanvänd. Då blir det 
ofta ett fasligt liv att personen är oseriös när 
denna gjort parningen på detaljer som tex 

Avel Finskspets

lyssnande och övrigt jaktsätt som sällan syns i 
jaktproven men uppskattas högt av jägaren. Dessa 
kennlar blir nästan bannade oavsett om dem 
parar helt nytt material i framtiden. Detta sam-
tidigt som det finns dem som parar omeriterat 
från linjer med tveksamma jaktlinjer och inte 
alls möter på samma motstånd. Varför har jag 
funderat på? Jag tror det är på samma sak som 
att vi söker fel hårdare desto bättre en hund är 
och detta är fruktansvärt dumt mot rasen!

Saker jag mest oroar mig över är att vi 
släpper in mer skallvilliga och dåligt sam- 
arbetande hundar, då nuvarande regler nästan 
gynnar detta. Det viktiga för att jag skall 
finna glädje med en hund i skogen är att den 
arbetar målmedvetet “jaktfjäder” men även 
att den är ärlig och inte chans skäller massor. 
Visst är detta till stor del hur man belönar 
hunden men helt klart finns stora skillnader 
även i generna men dessa små detaljer talar 
vi sällan om i dagens avel. Sedan med dagens 
skogsbruk är det otroligt viktigt att hunden är 
följsam, det är ofta små remsor och skogöar 
man vill jaga av. Äger själv två ytterligheter i 
följsamhet nu och insett hur fantastiskt mycket 
roligare det är att styra jakten själv. Detta att 
följsamhet och jaktlust är motpoler är helt fel 
liksom att tex skalldrivare har större jaktlust!    

Är väl medveten att mina åsikter ibland 
kan vara lite udda men så blir det kanske 
när man filosoferar mycket för sig själv. Men 
det jag försöker få fram är att jag verkligen 
vurmar för rasen och verkligen vill den väl! 
I min önskevärld jobbar alla tillsammans för 
rasens bästa om än vi är bittra fiender på det 
personliga planet!

Lars Lindgren

AVELSRÅD  
FINSK SPETS

Har gemensam e-post för hela avelskommittén 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Hejsan mitt namn är Robin Boija, jag tänkte 
nu försöka återberätta om resan med min 
första trädskällare Åbackens Tuffa Tjeijen, en 
finskspets valp som tog mig med 
storm. Det hela började med att 
jag som ungdom följde med min 
gode jaktkamrat till Askersund 
där han skulle hämta sin första 
trädskällare, Tapperdalen Miina. 
Det jag då inte visste i bilen på 
väg hem med denna lilla sötsak 
var att jag sju år senare skulle få 
skjuta min första fågel, en orrhöna 
för henne. Att jag dessutom året 
därpå skulle välja min egna lilla rödtuss  
efter henne.

Det började med tålamods test hos mig 
som husse, hur långt gränsen kunde sträcka 
sig, det första året var ett riktigt jobbigt år 

Berättelsen om mig som jakt-  
provsdomare & nybliven kennelägare  
och resan med min första finskspets.

med allt skällande och söndertuggande av 
diverse inredning i huset,för att inte tala om 
inkallningen, “skratt” . Dock gav jag inte upp 

utan fortsatte att nöta på med 
mina regler om vad som gällde, 
att få henne att inte dumskälla 
var lätt, det gick ganska fort 
men med inkallningen, där tog 
det tre år innan jag kunde börja 
ha henne lös hemma på gården 
även friheten att slippa koppla 
henne 500m innan bilen efter 
avslutad jaktdag.   Jag körde på i 
skogen och hade det rätt så trögt 

med att få skjuta några fåglar för henne, och 
helt ärligt talat berodde det väl inte på henne 
direkt. Men sen kom pluggen att lossna för 
husse under hennes tredje höst,resultatet blev 
att det började trilla ner någon fågel då hon 

skällde och markerade rätt för de hade jag 
fått höra att de var viktigt annars får man en 
slarvig hund, vilket i mina ögon var då hon 
stod och tittade på fågeln, att hon stod under 
rätt träd räckte inte för husse...  Ja ni kan ju 
förstå vad många fåglar som klarade sig med 
livet i behåll.  Sen kom den där kommentaren 
från en vän om jaktprov och att jag borde 
starta henne eftersom att det verkar gå så bra 
för oss, sagt och gjort med klumpen i halsen 
så anmälde jag henne till ett prov i slutet av 
september, vill jag minnas. 

Efter en väldigt nervös och i mina ögon 
kass dag lyckades hon få ihop ett fullt jobb 
som resulterade i ett tredje pris och en blodad 
tand föddes för detta otroligt spännande sätt 
att kolla och värdera hundens sätt att jaga, så 
jag fick nys om en jaktprovsdomar utbildning 
som skulle starta, jag anmälde mig till den 
direkt. Där fick jag lära mig en helt ny värld om 
vad hunden egentligen pysslar med där ute i 
skogen. En annan bekant åt mej berättade hur 
det var att få åka på skallkungen en helg och ha 
riktigt roligt så det var det målet jag satte upp 
för mig och tiken, Vi ska till skallkungen!  

Det gick fortare än vad jag trodde redan 
hösten därpå kvalade hon in dit och vilken 
helg vi fick uppleva, dock hade hon dragit på 
sig en halsinfektion men trots det blev det ett 
minne för livet där jag träffade väldigt många 
fina människor och hade väldigt roligt. Sedan 
blev resten av hösten förstörd med veter-
inärbesök, medicinering och slutligen opera-
tion av tonsillerna för att få bukt på eländet. 

När hon sedan tillfriskat bestämde jag mig 
för att para henne och då ansökte jag även 
om mitt alldeles egna kennelnamn,  efter lite 
klurande så fastnade jag för”Tallskallets” och 
det vart även godkänt så det fick bli mitt ken-
nelnamn. Hennes första kull vart född med 
en jätterolig period av valpskit och lite sömn 
men så himla mycket värt när man fick se alla 
dessa glada människor som fick komma och 
välja sin valp. 

Jag tänkte nu börja avrunda denna historia 
för annars blir jag kvar framför datorn rester-
ande av 2018 ś jaktsäsong. 

Nu sitter jag iallafall här med min alldeles egna 
Jakt Champion, med ett kennelnamn och en  
domarutbildning som gör att jag kommer att 
kunna lära mej mer om dessa underbara hundar. 

Man köper sin första jakthund helt 
ovetandes om vad som komma skall, men var 
aldrig rädd för att gå på utställning eller jakt-
prov det kan leda till något positivt som det 
gjorde för mig. Ni ska veta att jag kunde aldrig 
tro att just min tik skulle bli så duktig som “de 
där champion hundarna”. 

Som en vis man en gång sa till mej, “Du 
tar hem samma hund som du stryker av  
kopplet på provdagen”

Väl mött och ett gott lycka till inför erat 
första steg in i denna underbart fina värld.
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Den 3 feb var vi bjudna in till årsmöte i vanlig 
ordning i BORABs lokaler i Bollnäs,
Till mötet hade 15 tappra medlemmar anslutit 
men stämningen var god bland oss som kunde 
närvara och innan mötet diskuterades den 
gångna hösten goda fågeltillgång som resulterat 
i många fina upplevelser med våra hundar både 
på jaktprov och under jakt.  

Vi kunde summera ett händelserikt år med 
Riksårsmöte och Riksutställningen som den 
givna höjdpunkten som kunde genomföras på 
ett mycket bra sätt tack vare ett gott arbete av 
klubbens medlemmar och alla som deltog.
Mötet öppnades och vi kunde konstatera 
medlemsantalet fortsätter att sjunka och att 
vi nu är 124st, vi hoppas att med goda fågelår 
och fler valpkullar kunna vända denna nedåt-
gående trend.

Årsmöte SSF 
Gävleborg

Till ny kassör i SSF Gävleborg valdes  
Frida Hamrebjörk då vår tidigare kassör Karl 
A Karlsson tackat för sig efter lång och trogen 
tjänst. Karl A Karlsson avtackades med en liten 
gåva från oss inom SSF Gävleborg vilken över-
lämnades av vår ordförande Simon Nordin.
Vi i klubben vill rikta ett stort tack till Karl A 
för det jobb han utfört i styrelsen genom åren, 
men vi räknar med att se mycket av honom 
även i fortsättningen som duktig jaktprovs- 
domare och provledare.

Vi kunde konstatera en mycket god till- 
gång på fågel och många duktiga hundar som 
resulterat i 12st utdömda 1:a pris i vår klubbs 
regi, lägg där till en mängd 2:a och 3:a priser så 
kan vi se tillbaka på en mycket bra jaktprovshöst.
Bäst av alla hade Uppflogets Aikhu (Ägare Jan  
Andersson) lyckats, han tilldelades pris till 
Årets Skällande Fågelhund inom SSF Gävleborg.

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

Vi vill tacka samtliga närvarande för  
visat intresse.

// Styrelsen 

Karl A Karlsson (th) avtackas av Simon NordinPristagare Årets Skallande Fågelhund i SSF  
Gävleborg. Uppflogets Aikhu, ägare: Jan Andersson

Domarutbildning 
SSF Gävleborg 2019
Är du intresserad av jaktprovsverksamheten 
och kan tänka dig att tjänstgöra som jakt-
provsdomare? Under sommaren/hösten 2019 
kommer teorikurs för nya jaktprovsdomare 
att anordnas, kontakta Simon Nordin för 
intresseanmälan. 

Tid och plats kommer att meddelas senare.

Intresseanmälan: Simon Nordin,
Simon.gg.nordin@hotmail.com
Tel. 070 - 249 36 57

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 efter den 15 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

Postadress: Tommy Lannemar  |  Spik Kerstis väg 16  |  793 93 Djura
Tel: 070-574 49 20  |  E-post: tommy@djura.biz
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SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till ut-
ställning för finsk- och norrbottenspets 
i samarrangemang med Älghundsklubben 
Jämtland/Härjedalen Lördagen den 25 maj, 
Bringåsen 14 km öster om Östersund längs väg 87

Vaccinations-och ID-kontroll från kl. 8.00.

Utställningen börjar kl. 9.00

Domare: Anna Fors Ward

Sista anmälningsdag: Lördag 11 maj. 

Anmälan och upplysning: Therese Halvars-
son, Råndalsvägen 18D, 840 93 Hede.  
Tel. 073-097 72 07  
Mail: ester.aiva636@gmail.com

Anmälan via anmälningsblankett på  
www.ssf-riks.se/utställningar.

Hundutställning 
Ö S T E R S U N D ,  B R I N G Å S E N

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

Avgifter: Valpklass 4-9 mån, Championklass 
och Veteranklass gratis. Övriga klasser 350: -
OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på 
utställningsdagen.

Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens 
pg:13 70 11-3, ange hundens reg. nummer.
Inga valpar under 4 mån. får vistas på ut-
ställningsområdet, enligt SKK:s regler.

Vinn fina tavlor med viltmotiv på vårt lotteri
Servering finns inom området. 

Välkomna 

Makalöst vackert på 800 m.ö.h i Härjedalen

SSF HAR  
FÖLJANDE TILL SALU:

FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WEBBEN ELLER  
KÖPA HOS LOKALKLUBBARNAS KASSÖRER

Injagningskompendium
Medlem - 100  kr, Icke medlem - 250  kr

Raskompendium
Medlem - 150  kr, Icke medlem - 300  kr

PORTO TILLKOMMER!

MANUSSTOPP FÖR  
STÅNDSKALL 2019

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

Manus skickas via e-post ENDAST till redaktör:
standskall.ssf@gmail.com 070- 643 00 03

N R    S I S T A  M A N U S D A G
 
Nr 2 10 maj  
Nr 3 10 augusti 
Nr 4 10 november
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Söndagen den 3 februari hade vi vårt årsmöte 
på restaurang Grankotten på Norra berget i 
Sundsvall. Dagen bjöd på mycket snö vilket 
ledde till att vi fick vänta in några som stötte 
på lite patrull på vägen dit. Men till slut var 25 
av våra 107 medlemmar på plats plus att ännu 
en dök in lagom till middagen! Den uppslut-
ningen tycker vi är fantastisk, nästan ¼ av 
våra medlemmar på plats, det betyder för oss 
att vi har många engagerade medlemmar i vår 
lokalklubb vilket vi är mycket stolt över.

Vi gick igenom verksamhetsåret som har för- 
flutit normalt. Men då vi kom till prisutdelningen 
så hade vi 17 stycken första pris att dela ut. 10 
stycken andra pris och 25 stycken tredje priser! 

Sedan delade vi även ut fem stycken nya 
championatdiplom. 

Verksamhetsåret 2018 
i SSF Medelpad

Medelpads skällande fågelhund blev för 2018 
Brännbolyckans Aya, ägare Per-Ove Bergman. 
Medelpads Rookiepris gick till Flatatorpets 
Askja, ägare Peter Ålander.

Årets predatorjakt i Medelpad vann Kalle 
Burman, Örjan Sahlin kom god två och Lars 
Åke Källman knep hem tredje platsen.

Efter en lika lång prisutdelning som årsmöte 
så gick vi en trappa ner för att äta en bit mat och 
prata lite hundar och fågeljakt, en underbart 
trevlig tradition vi har i SSF Medelpad.

Ni som önskar läsa mer ur verksamhets-
berättelsen eller från årsmötet kan gå in på vår 
hemsida www.ssf-medelpad.se

Styrelsen SSF Medelpad

Årsmöte 2019

Kalle Burman Per-Ove Bergman Peter Ålander Prisbord

SSF Medelpad inbjuder till utställning för 
Finsk spets och Norrbottenspets
Söndag 28/4 2019

Plats: Borgsjö brukshundsklubb Registrering  
kl. 09.00. Utställningen startar 10.00 med  
valparna först.

Domare: Arild Berget (rätt till domarändring 
förbehålles)
Anmälan senast 19/4-2019 till Anita Hästdahl, 
Parteboda 221, 841 92 Ånge gärna med epost 
anita.hastdahl@gmail.com 
Information lämnas av Anita 070-6066306 
eller Cecilia Sjölund 070-6615933

Anmälningsavgiften ska finnas på lokal- 
klubbens bankgiro 5881-7263 senast  26/4 2019.
Skriv hundens namn och registreringsnummer 
som betalningsmeddelande. Valpar 50 kr, 
övriga klasser 250 kr.
Anmälan går smidigt att göra direkt från  
SSF-RIKS hemsida 

Vår huvudsponsor för dagen:

Utställning i Borgsjö, 28/4 2019
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En sak är då säker, det spelar ingen roll att det 
är dåligt väder när man är med ett muntert 
gäng, i nollgradigt hällregn hade 39 av 40  
anmälda ekipage samlats. Alla lika förväntans-
fulla och nyfikna på den nya domaren som 
för första gången besökte SSF Medelpad. Det 
visade sig att Anna Fors Ward var av samma 
hårda virke som våra trogna ringsekreterare. 
Alla hundar bedömdes utan en enda paus. 
Fika och varmt kaffe intogs on the fly mellan 
hundarna. Lustigt var att flera av hundarna 
verkade ogilla regnet mer än vad vi människor 
gjorde, öronen låg slickade längs skallarna på 
några vilket Anna poängterade.

Förutom de 9 valparna så fanns i start-
fältet 30 vuxna hundar, 15 finnspetsar och 

Matforsutställningen  
8 december 2018

15 nobsar, 8 från varje ras startade i jaktklass så 
mycket jämnare fördelning kan det knappast bli.
I BIS finalen möttes Aimo och Skogsmylltans 
Barras, Finnspetsen Aimo husse drog där 
längsta strået. Men Barras husse hade ju 
dessutom kammat hem det fina priset som 
skänkts från SCA med 2 dagars jakt inklusive 
logi som lottades ut på startnumret, så han var 
duktigt nöjd ändå.

SSF Medelpad tackar alla utställare, 
sponsorer, domare och ringsekreterare samt 
funktionärer för ännu en trevlig tillställning, 
endast vädret kunde vart bättre.

Fullständigt resultat finns på SKK Hunddata.

/Micke Åsman
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Odensalaskogens Zickos-Jocke nöjd med dagen. 
Foto: Harry Eriksson

BIS1 Aimo och BIS2 Skogsmylltans Barras.
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Den 2 februari arrangerade SSF Mellansverige 
sin årliga vinterutställning i Mora. Detta år 
uppgick antalet anmälda hundar till 30 stycken, 
och 28 av dessa kom till start för att få en 
bedömning av dagens domare Ann Carlström.
Utställningen resulterade i två utdelade 
CK-rosetter, som gick till Åskbergets Maya 
samt juniortiken Wearmlands Amazing Di-
ana, ägare Per-Erik Krång. Åskbergets Maya 
fick för andra året i rad titeln BIS-1, ägare 
Anna & Stefan Norberg. Anna kommer även 
att tillträda som ny utställningsansvarig för 

Utställning i Mora 2019-02-02
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SSF Mellansverige. Årets bästa valp blev Milo, 
ägare Susanne Ivansson. Tvåa bland valparna 
blev Kallikosken Vilja, ägare Per Persson. 
SSF Mellansverige tackar alla deltagare, såväl 
hundar som människor för en trevlig dag. Ett 
särskilt tack till domare Ann Carlström. En 
förändring detta år är att ingen utställning 
kommer att arrangeras i Malung till sommaren. 
Istället hoppas vi på ett återseende nästa gång 
under kommande jaktprovssäsong. 

Text: Kari Welam 

Åskbergets Maya, BIS 1. Med 
matte Anna Norberg och domare 
Ann Carlström.

Wearmlands Amazing Diana 
fick ta emot den allra första 
CK-rosetten under dagen.

De två konkurrerande i finalen bland valparna. 
Norrbottenspetsen Milo, BIS valp 1 och finska 
spetsen Vilja, BIS valp 2. 
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Foto: Emil Westling
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Ta steget fullt ut, 
bli jaktprovsdomare!

SSF Mellansverige inbjuder till teorikurs för blivande 
jaktprovsdomare. Kursen kommer att ske lördagen 
den 4 maj kl.10.00 i Äppelbo. Deltagande medlemmar 
bjuds på lunch och fika!

Vi vill ha din anmälan senast två veckor före (21 april) 
Anmälan till Kjell Welam 070-261 95 67 eller kjell.
welam@appelbo.net

Välkomna till en trevlig dag i Äppelbo/SSF Mellansverige

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? 

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 
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Så är den aktiva jaktsäsongen för trädskällare 
över, även om det finns möjlighet att fort-
farande gå jaktprov. Nu går föreningens 
arbete in i en fas av planering och förberedelser 
inför 2019 års säsong. Vi har genomfört en 
utställning och föreningens årsmöte sedan 
sista numret av Ståndskall. Här följer en kort 
information om detta. 

Årsmötet i Boden
Årsmöte för föreningen hölls den 3 februari 
i Boden. Sittande styrelse beviljades ansvars-
frihet och sammansättningen ändrades lite 
grann. Vår kassör Daniel Myrestam och leda-
moten Lennart Vesterberg avtackades för sina 
åtaganden och vi välkomnade Pernilla Jatko, 
Piteå och Mikael Johansson, Arvidsjaur till 
styrelsen. Det innebär att vi nu är fyra killar 
och tre tjejer i styrelsen, vilket känns riktigt 
bra. Vi har glädjande nog också, genom Mikael 
Johansson, fått in en representant från Arvids-
jaur där vårt jaktprovsområde Reivo ligger.

Ekonomiskt mår föreningen mycket 
bra, om än vi redovisade ett litet minus, 
främst beroende på ökade resekostnader och 
medlemsvärvningsaktiviteter.

Årsmötet beslutade att vårt kommande 

Nedre Norrbotten
arbete även fortsättningsvis ska fokusera på 
våra ras- och avelsstödjande verksamheter 
i form av jaktprov och utställningar, samt 
arbeta för fler medlemmar och fler tjejer till 
föreningen och vår jaktform. Vi kommer 
anordna domarutbildning under våren, se 
separat annons, och genomföra prova-på-jakt 
i samverkan med Jägarförbundet Norrbotten.

Årsmötet avslutades med prisutdelning där 
16 förstapriser i jaktprov samt årets klubb-
mästare premierades. Detta år sammanföll 
klubbmästaren i jaktprov dessutom med 
Skallkungsvinnare vilket uppmärksammades.

Klubbmästare 2018
Klubbmästare Utställning blev Akroyd’s 
Bellis, BIS, med ägare Leif Hedlund, Piteå 
och Klubbmästare Jaktprov, 87p, tillika 
Skallkungsvinnare, 85p blev Guri Malla’s Nob 
Bira med ägare Mats Andersson, Sörbyn.

Utställning 2019
Föreningen arrangerar en utställning i Piteå 
den 23 november 2019. Boka datumet.

Utställning i Piteå
Nedre Norrbotten genomförde utställning 
nummer 2 för året den 24 november i Piteå. 

KM Utställning Akryd’s Bellis) Klubbmästare Utställning Akroyd’s 
Bellis BIS med ägare Leif Hedlund mottar pris av Sekreterare  
Catharina Lundberg.

KM Jaktprov Guri Malla’s Nob Bira) Klubbmästare Jaktprov & 
Skallkungsvinnare Guri Malla’s Nob Bira 87p med ägare Mats 
Andersson mottar pris av Sekreterare Catharina Lundberg.

Lördagen den 24 november anordnade 
klubben utställning i Grans ridhus. Dagens 
domare Anna Lena Angeria dömde sin första 
SSF-utställning, hon blev auktoriserad att 
döma klubbens raser tidigare under året. 37 
hundar kom till start fördelat på 19 norrbot-
tenspetsar och 18 finska spetsar. 

Av dessa var 10 valpar. Bland valparna fast-
nade domaren mest för dagens yngsta deltagare, 
5 månader unga finnspetstiken Ultevis Zita. I 
BIS-valpfinalen besegrade hon norrbottenspet-
sen Kolgårdens Ull. Bland norrbottenspetsarna 
blev unghunden Tjaktja BIR och jaktklasstiken 
Koivunevan Jierrta BIM, hon fick även cert. 

Bland de finska spetsarna fick ingen hane 
ck. Tre tikar i jaktklass fick ck och bäst gick 
det för Akroyd’s Bellis som fick cert och även 
blev BIR. Domaren fick glädjande nog även 
kora en ny utställningschampion denna dag, 
finska spetsen Lillåns Agnes, som blev tredje 
bästa tik. Slutligen valde Anna Lena att utse 
Akroyd’s Bellis till BIS 1 och Tjaktja till BIS 2. 

Anna Lena tyckte att det var roligt att få 
bedöma och se många valpar på plats. Hon 
tyckte också att det överlag var god kvalitet 
på de deltagande hundarna, flertalet hundar fick 
very good eller excellent i kvalitetsbedömningen. 

SSF Nedre Norrbotten tackar domare, 
ringsekreterare och alla funktionärer som ställde 
upp. Ett särskilt tack riktas till Sune Wikman 
som stod för en stor del av det praktiska arbetet!

För fullständig resultatlista hänvisas till 
SKK:s hunddata.

Utställning i Piteå  
den 24 nov. 2018

BIS-valp 1 Ultevis Zita, ägare Viktoria Löwgren och 
BIS-valp 2 Kolgårdens Ull, ägare Kent Marklund

BIS 1 Akroyd’s Bellis, ägare Leif Hedlund och 
BIS 2 Tjaktja, ägare Ingmar Grahn

BIR Tjaktja, ägare Ingmar Grahn och BIM 
Koivunevan Jierrta, ägare Beate Broström

Utbildning  
Jaktprovsdomare
SSF Nedre Norrbotten anordnar teorikurs 
för nya jaktprovsdomare, samt de som inte 
dömt sedan nya reglerna infördes 2017.

Tid: Lördagen 18 maj
Plats:  Boden
Lokal i Boden och tidpunkt meddelas efter 
anmälan. 
Anmälan skickas via mail till Utbildnings-
ansvarig Anders Morin, amorin@live.se.
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Lördagen den 2 februari anordnade SSF  
Västerbottens Kustland utställning i hund-
hallen på Forslunda Naturbruksgymnasium 
i Umeå. Eftersom det var bitande kallt ute  
var det skönt att kunna hålla till inomhus.  
Det var glädjande att så många hade anmält 
sig, totalt 35 hundar. Dessa var fördelade på 
18 norrbottenspetsar och 17 finska spetsar.
Domare var Petra Högberg och ring- 
sekreterare var Anna Majaniemi och Erica 
Bengtsson. 

Först ut för bedömning var valpar av båda 
raserna, tre stycken norrbottenspetsar och en 
finsk spets, alla dessa fyra ansågs vara lovande 
valpar och fick hederspris. 

Sedan var det dags för de finska spetsarna att 
bli bedömda. Kvalitén på dessa var enligt domare 
Petra Högberg mycket hög, av 16 hundar fick 12 
hundar bedömning Excellent och 4 hundar fick 
Very good. 

Finnspetstiken Kaj Vita Björnens Chikka tog 
sitt tredje cert och blev därmed Champion, ägare 
Raimo & Outi Johansson från Tornio.

BIR bland de finska spetsarna blev junioren 
Kibblidalens Peggy Arrac och BIM blev ung-
hunden Klöseforsens Minja, ägare till dem båda 
är Ulf Brändström från Hörnefors.

Mellan de båda raserna togs en liten paus och 
då lottades det ut två st. jakthelger sponsrade av 
SCA och Holmen på startnumret, vinnare av 
dessa blev startnummer 20 och 21. 

Hundutställning i Umeå
Sedan var det dags för norrbottenspetsarna 

att bli bedömda. Där var kvalitén också hög, 8 
hundar tilldelades Excellent och 6 st Very good.
BIR bland norrbottenspetsarna blev unghunden 
Akiro, ägare Oscar Nordin från Skog och BIM 
blev junioren Kroknäbbens Ayla, ägare Adam 
Pettersson från Umeå.

Uppfödare Ulf och Britt Grabbe, Tålsmarks 
kennel hade 4 avkommor med på utställningen 
Tålsmarks Xavi, Vide, Miggo och Leia, dessa 
tävlade i uppfödargrupp och fick alla bra kritik 
av domaren och tilldelades hederspris.

Best in show
När det var dags att utse dagens bästa hund 
poängterade domaren att det var två mycket 
fina rastypiska hanar som tävlade mot varan-
dra där domaren till slut bestämde sig för att 
den finska spetshanen Kibblidalens Peggy 
Arrac vinner BIS i konkurrens mot norrbot-
tenspetshanen Akiro som blir BIS2 
Stort Grattis till er alla!

SSF Västerbottens Kustland vill tacka vår 
domare Petra Högberg och våra ringsekretera-
re Anna Majaniemi och Erica Bengtsson som 
alla gjorde ett utmärkt arbete. Vi vill också 
tacka alla våra sponsorer för skänkta priser 
till vårt lotteri och vinster på startnummer. 
Slutligen vill vi tacka alla deltagare för en 
mycket trevlig dag tillsammans och vi hoppas 
på återseende nästa år.                                                    

Monica Lundström

BIR & BIM BIS & BIS2 BIR & BIM

Välkomna till en familjedag med SSF VK 
med olika aktiviteter. Ringträning under led-
ning av Monica Lundström.

Möjlighet att träffa jaktprovsdomare och 
bestämma en tid för ”prova på kväll” med 
enskild domare under jaktsäsongen.
Lekar och aktiviteter med Daniel och Peter.
Grillning av hamburgare och korv mm.

Plats: Morvallen i Västra Spöland
Tid: Söndagen den 19/5 kl 10.00.
Information och anmälan: Senast den 12/5 
till Daniel Viklund 070-5577570.

Information skickas till alla medlemmar i god 
tid innan på melj.

Välkomna.

Familjedag SSF  
Västerbottens  
kustland den  
19/5 2019.

Teoriutbildning 
jaktprovsdomare 
SSF Västerbottens 
Kustland.
Vi planerar att starta en jaktprovsdomar- 
utbildning om intresse finns under år 2019.
Anmäl dig till Mats Larsson.  
E-post: mats_256@hotmail.com,  
telefon: 070-5797105.

Anmäl dig senast 1 maj.
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Årsmötet i Lycksele blev en lugn tillställning. Det 
blev ca 15st medlemmar som besökte årsmötet, 
som i år var på Ansia Resort. Det blev inga för- 
ändringar när det gäller ersättningar och priser 
för jaktprov och utställningar, eftersom  
klubben gick ca 10 000kr plus, och det är  
förstås mycket glädjande.

Två motioner hade vi, och den första som 
gäller en protest mot den hårda avverkningen 
som skogsbolagen far fram med, var årsmötet 
mycket positiv till och den kommer nu upp på 
riksårsmöte i april. Detsamma gällde styrelsens 
motion om att inte kunna byta lokalklubb 
under kalenderåret. 

Västerbottenspriset vanns av Lappskansens Tex 
som ägs av Peter Persson Storuman. Miranda 
Frings Håf fick sin pokal från vinsten på klubb-
mästerskapet.

Kurt Sivertsson delade ut hela 25 diplom 
för 1.a pris.

Kurt avtackade klubbens kassör Peter Persson 
som fick enligt tradition en fin kniv. Även 
Ann-Kristin Persson avtackades efter många 
år i styrelsen, men hon kunde tyvärr inte delta 
på mötet.

/Thomas Jonsson

Utställning i Lycksele
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till ut-
ställning för Norrbottenspets och Finskspets
Fredag 3 maj
Plats: Gammplatsen. Där mässan är.
Domare: Ulf Ottosson
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 anmälningsdagen den 24 maj 
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 utställn-
ingskatalog med alla startande hundar
Fina priser som vanligt.

Bedömningen börjar kl. 10.00 Vaccinations- 
kontroll kl.9.00 – 10.00

Passa även på att gå på utemässan.  
Hundägare + en till går in gratis övriga
betalar mässavgiften. 

Årsmöte Västerbottens Lappmark

Miranda Frings och Kurt Sivertsson Kurt Sivertsson och Peter Persson
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När snötäcket som vanligt satt stopp för jakt- 
säsongen här i norr var det några medlemmar 
som önskade en medlemskväll med temat  
injagning av trädskällare. Sagt och gjort. Den 11 
december samlades en härlig skara om 14 per-
soner i Jokkmokk. Vi var en blandning av både 
nybörjare och mer rutinerade trädskällarjägare.  
Injagningskompendiet fick utgöra basen för  
kvällens samling. Frågor, diskussioner, erfar-
enhetsutbyten och dråpliga historier avlöste 
varandra. Det var en minnesvärd kväll 
med många varma skratt. Vi var alla några 
lärdomar rikare när vi flera timmar senare 
begav oss hemåt. Tänk vad mycket kunskap, 
funderingar och erfarenheter alla medlemmar 
besitter. Är en ynnest att få ta del av detta. 
Det är otroligt roligt att det är allt fler som 

Medlemskväll 
TEMA INJAGNING  11 DECEMBER 2018. 

hittat jaktformen och som är hungriga att 
delta i klubbens verksamhet. Hos SSF ÖN 
står alltid dörren öppen. Har du ett önskemål 
om medlemsaktivitet, tveka inte att höra av 
dig till oss.

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN

INJAGNINGSKOMPENDIUM
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av valp 

 till de första jaktturerna, har fått lysande recensioner i jakttidningarna. 
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,  

skriver Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt. 
Författare är Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren. Illustratör: Leif Holmqvist 

Kompendiet finns att  
köpa hos lokalklubbarnas 

kassörer. PRIS: 100  KR
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Årsmötet hölls i Bredbyn den 2 februari.  
Efter att ordförande Staffan Jönsson hälsat 
alla välkomna vidtog mötesförhandlingarna 
enligt dagordningen.

Styrelsens sammansättning för 2019
Ordförande: Staffan Jönsson
Kassör: Mikael Olsson
Sekreterare: Örjan Mattsson
Ledamöter: Joakim Byström, Alexander 
Melander och Peder Ragnarsson
Suppleanter: Robin Boija, Tobias Mårtensson
Revisorer: Göran Jönsson och Lena Jönsson
Revisorssuppleanter: Jan-Gunnar Jonsson 
och Annika Engman
Valberedning: Tony Johansson (samman-
kallande), Mattias Kamfjord och Christer 
Norman 

Jaktprovsverksamheten 2018
Utlysta prov genomfördes under den 16-19 
augusti i Näsåker. Tyvärr fick klubben ställa in 
det planerade provet i Näsåker den 6-7 oktober 
då tänkta provmarker ej var tillgängliga. SSF 
Ångermanland var också medarrangör i Lidsjö- 
bergsprovet  den 29-30 september, ett prov 
som genomfördes av SSF Jämtland/Härjedalen. 
Totalt så genomfördes 44 prov totalt (utlysta och 
rörliga prov) i klubbens regi under året. Av dessa 
prov reulterade hela fjorton förstapris. 

Rapport från Verksamhetsåret  
2018 SSF Ångermanland

Skallkungen 2018
Ångermanlands representant för året var Klinger-
myrans Tivo, Mats Backlund, som kvalade in till 
Skallkungen på fantastiska 90 poäng (Näsåker 
18/8). Tivo kom sedan på en hedrande sjätte plats 
i Skallkungen med 71 poäng.

Utställning
Hundutställningen 2018 hölls i Bredbyn den 
17 februari  och totalt 21 hundar deltog, varav 
12  norrbottenspetsar och 9 st finskspetsar. 
Domare var Petra Högberg.

Nya Championhundar
Vi får gratulera två nya championhundar:
SEJCH SE24513/2013 Åbackens Tuffa Tjeijen, 
ägare Robin Boija, Bollstabruk SEJCH 
SE62611/2010 Tjäderfjäderns I Nemo, ägare 
Christer Norman, Bollstabruk

Åbackens Tuffa Tjeijen blev årets klubb-
mästare och vinnare av Älgols kennels van-
dringspris. Tjäderfjäderns I Nemo kammade 
hem Kolåsens kennels vandringspris samt 
Tallparkens kennels vandringspris

Styrelsen vill passa på att tacka alla funk-
tionärer och markägare som ställt upp och 
hjälpt till med utställning, jaktprov samt under 
Ramseles jaktmässa. 

Därmed önskar SSF Ångermanland alla en 
god vår och sommar!

Örjan Mattsson, Sekreterare SSF Ångermanland

Årets klubbmästare Åbackens  
Tuffa Tjeijen (ägare Robin Boija)

Ordförande Staffan Jönsson (till höger) delar u vandringspriser 
till Christer Norman, ägare till Tjäderfjäderns I Nemo.
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Den 2 februari samlades 12 personer till årets 
årsmöte som gick av stapeln i Jokkmokk. 
Det är glädjande med ökat deltagande. Under 
mötet tillkännagavs vinnaren av lokalklubbens 
vandringspris och även priserna för bästa eki- 
pagen på klubbmästerskapet. Även 2018 års 
flitigaste jaktprovsdomare uppmärksammades 
med ett pris.Efter beslut på årsmötet består 
2019 års styrelse av:

Ordförande: Roland Saitzkoff
Sekreterare: Åsa Fjällborg
Kassör: Michael Holmberg
Ledamöter: Kid-Benny Eriksson,  
Jörgen Estholm
Suppleanter: Mats Torneus, Malte Bejstam

Efter att valen var avklarade var det dags för 
prisutdelning. Tyvärr var ingen av vinnarna 
på plats på grund av arbete och semesterresa, 
men dessa fick motta sina priser vid ett senare 
tillfälle. Lokalklubbens vandringspris gick till 
Anders Gramner med finskspetsen Finnvikens 
Smulan. Klubbmästerskapets vinnare var 
Häggingåsens Roia med ägare Roger Heikki 
på 76 p. Tvåa kom Kolholaen Rampe och  
Per-Erik Karlsson med 54 p. 

Höstens flitigaste jaktprovsdomare blev 
som flera tidigare år Kid-Benny Eriksson som 
dömt 10 stycken jaktprov. För detta förärades 
han med ett presentkort hos en sportbutik. 
Stort tack för en stark insats för klubben.

Antalet jaktprovsstarter i klubbens regi 
ökade till 47 starter 2018 jämfört med 33 

Rapport från SFF Övre  
Norrbottens årsmöte 2019. 

starter 2017. Förmodligen avspeglar detta 
troligen den något bättre fågeltillgången i 
klubbens verksamhetsområde. Framtiden ser 
ljus ut för kommande skogsfågelföryngring. 
Prisfördelningen för de 47 jaktprovsstarterna 
var fyra stycken förstapris, nio stycken andra-
pris och 12 stycken tredjepris. 

Klubbens representant på Skallkungen var 
Joikom’s Mikko med ägaren Anders Strömberg. 
Mikko skällde ihop hela 81 poäng och slutade 
på en fin andra plats. Klubben var även rep-
resenterad på Nordiska mästerskapen genom 
Herröskogens Kiva med ägare Jonas Ranner. 
De kämpade på bra men här hade de tyvärr 
otur med få och skygga fåglar.

Under året som gått har medlemsantalet 
sjunkit något. Utmaningen framgent är att 
behålla och rekrytera medlemmar. Men det 
är även viktigt att engagera fler medlemmar 
att bli aktiva i klubben och även att fler av 
klubbens hundar startas på jaktprov och 
utställningar. Klubbens facebook grupp har 
blivit ett effektivt sätt att kommunicera inom 
klubben. Detta är ett led i att nå ut till fler 
medlemmar. Så om du inte redan har gått 
med i gruppen, så gör det nu. Den heter inte 
oväntat SSF Övre Norrbotten. 

Styrelsen tackar alla medlemmar för det 
gångna året och vi ser fram emot 2019 års 
verksamheter med utställning, medlemsträffar, 
jaktprov och inte minst arrangerandet av 
Skallkungen 2019. Väl mött i skogen!

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN

Klubbmästare 2018 Roger Heikki och 2:an Per Erik Karlsson
Vinnare av Vandringspriset 

2018, Anders Gramner
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Årets hundutställning för skällande fågelhun-
dar i SSF ÖNs regi hölls under Jokk-mokks 
vintermarknad. Det blev en riktig trädskäl-
larfest med 59 anmälda hundar från tre länder. 
Fördelningen mellan raserna var jämn. 31 
Norrbottenspetsar och 28 Finska spetsar. Ljud-
volymen i ridhuset var nog högre denna dag 
än under ridklubbens ordinarie verksamhet. 
Domaren Ulf Ottosson hanterade hundmängden 
på ett bra sätt utan att stressa. Varje hund gavs en 
ärlig chans att visa upp sig på bästa sätt och han 
motiverade sin bedömning på ett tydligt sätt. Det 
stora antalet hundar gjorde givetvis att det blev 
en lång dag. Klubbens fantastiska fikaansvariga 
hade sett till att det fanns ett välfyllt café att 
mätta hungriga magar i. I pausen lottades 
flera fina priser ut från det digra prisbordet 
som våra fantastiska sponsorer försett oss 
med. Besök gärna vår facebook sida, SSF 
Övre Norrbotten, för att se vilka alla de var. 

Rykande färsk rapport från SSF  
Övre Norrbottenshundutställning  
i Jokkmokk den 9 februari 2019.

Vi i klubben riktar ett stort tack till domaren, 
ringsekreterarna Eivor Iversen och Anna-Karin 
Laitamaa samt alla i klubben som ställde upp 
för att ro denna utställning i hamn. Varmt tack 
även till alla fantastiska hundutställare som valde 
att komma till oss i Jokkmokk och bidrog till 
denna trädskällarfest.

BIS 1 blev Finska spetsen Linadalens Santtu, 
ägare Josefin Ärlebrand Gällivare.
BIS 2 blev Norrbottenspetsen Vittra, ägare 
Jörgen Valdemarsson Boden.
BIM Finsk spets blev Linadalens Sanni, ägare 
Mikael Öhlund Jokkmokk.
BIM Norrbottenspets blev Tjaktja, ägare  
Ingmar Grahn Jokkmokk.
Bästa valp blev den Finska spetsen Flex,  
ägare Tobias Henriksson Överkalix.
Uppfödargrupp: HP tilldelades Nautasvardos 
kennel, Kid-Benny Eriksson Vuollerim.

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN

BIS 1 Linadalens Santtu och BIS 2 VittreHP Uppfödarklass Nautasvardos Kennel, Kid Benny Eriksson
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Championgalleri

 SE UCH Lakansjöbäckens Liisa 
SE60785/2011
e: Tjäder Fightens Roy
u: Tjäderlekens Akka

ÄGARE: 
Karl Göran Johansson Vilhelmina

UTSTÄLLNING: 
Bredbyn 20150214 cert
Åsele 20150322 cert
Hammarstrand 20150418 ck

JAKTPROV:
20141123  Homsjö 75p
20150817 Åsele 83p
20181028 Dorotea 81p

FI UCH, NORD UCH, PL CH, EUW-18, DKV-18 Saga
SE48837/2016
E. Teppo
U. Pyry

UPPFÖDARE:  Tauno Pyykkönen Kemijärvi

ÄGARE: Mats Karlsson
UTSTÄLLNING:
171202  Sundsvall, CERT
180519 Bringåsen, CERT
180527 Gimo, CERT, NORDIC CERT
180630 Trondheim, CERT, CACIB
180929 Eckerö, CAC, CACIB
181014 Warsawa, BOS, CAC, CACIB, EUW-18
181104 Herning, CERT, CACIB, DKV-18

JAKTPROV:
181114 Lögdö vildmark (rörligt) 76poäng

N
YA C

H
AM

PIO
N

S

SEJCH Brännbolyckans Aya
SE40976/2015
E. SEJCH SEUCH Utterdalens Pajjo
U. SEUCH Vackeråsens Trilla
UPPFÖDARE:
Andreas Persson/Malin Lind, Njurunda
ÄGARE:
Per-Ove Bergman, Gnarp
JAKTPROV:
2017-10-13    77p      Lögdö vildmark
2018-08-19    78p      Lögdö vildmark
2018-09-01    88p      Ytterturingen
UTSTÄLLNING:
2016-12-04, Gudmundsbyn  Excellent Ck                  
2017-12-02, Gudmundsbyn  Excellent R-Cert           
2018-12-08, Sundsvall  Excellent Cert                

SE UCH Lillåns Agnes  
SE35923/2015

UPPFÖDARE: 
Peter Johansson, Kåge

ÄGARE: 
Peter Johansson, Kåge

UTSTÄLLNING: 
17-11-25 Luleå CK
18-03-03 Kalix CK
18-11-24 Piteå CK

JAKTPROV: 
18-09-29, Storuman 77p

SE JCH ÅBACKENS TUFFA TJEIJEN
SE24513/2013  
E: ANUNDS MICKO
U: TAPPERDALEN MIINA

UPPFÖDARE:
Ylva Boman Gårdnäs

ÄGARE:
Robin Boija Bollstabruk

JAKTPROV:
17-08-19: Näsåker (Utlyst) 86 poäng
18-08-22: Graninge (Rörligt) 86 poäng
18-11-14: Graninge (Rörligt) 87 poäng

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

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

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

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

Stort grattis önskar SSF Riks!

HAR DIN HUND ERÖVRAT EN CHAMPIONTITEL? GRATTIS – SE TILL ATT ANMÄLA DET!
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Nu har jag väl 
skitit i det blå 
skåpet när jag 
med skammens 
rodnad på mina 
kinder berättar att 
er nye redaktör är 
hundallergiker.
Hur sjutton går 
det ihop frågar ni 
er säkert?

Så min första uppgift blir att lugna er på den 
punkten och övertyga er om att det kommer 
att gå bra.

Vi tar det från början så ni förstår vad jag 
pratar om. Jag var sju år och hade precis börjat 
skolan när Snuffy kom till vår familj. En tigrerad 
boxervalp som klev in i mitt liv med alldeles 
för stora tassar och alldeles för kort svans, och 
med så mycket löshud att det räckt till en vovve 
till. Hon blev min stora kärlek och lärde mig att 
hundar verkligen är människans bäste vän.

Men efter ett år slutade det i katastrof när 
min mamma förklarade att Snuffy inte kunde 
vara kvar eftersom jag var allergisk mot päls-
djur. Kvällen innan hon lämnade oss grät jag 
mig till sömns. Så hund har jag haft.

Men det är inte som hundägare jag skall 

Ny redaktör på Ståndskall

      

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 bakgrunds-
bild på stövare tecknat av Bruno Liljefors.

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.

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

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

Beställning skickas till:
E-post: tommy78550@djura.biz
Postadress: Tommy Lannemar, Spik Kerstis 
väg 16, 793 93 Djura, Telefon: 070-574 49 20

CHAMPIONATDIPLOM

fungera som redaktör för Ståndskall utan  
som journalist, och där har jag lång erfarenhet. 
Jag började i branschen som pressfotograf på 
tidningen Dagbladet i Sundsvall efter att ha gått 
Fotoskolan i Stockholm i början av 1970-talet.

Efter femton år som fotograf började 
jag redigera hos Sundsvalls Tidning där jag 
jobbat som redigerare, nattchef, redaktör för 
Söndagsbilagan, redaktör för det lättlästa 
materialet, jag har lett en Ung-redaktion, varit 
familjeredaktör och basat för Alfwar o Skämt 
som var vår lätta sida.

Så fram till min pensionering, jag är 67 år 
gammal, har jag jobbat med bilder, ingresser, 
brödtexter, bildtexter och rubriker nästan hela 
mitt yrkesverksamma liv.

Hoppas ni är lite lugnare nu.
Visst var väl min boxertiks namn lite lattjo. 

Snuffy är det inte många hundar som heter 
idag. Jag tror att namnet kom från någon 
tjusig formulering från kenneln där mina 
föräldrar köpte henne.

Och hundnamn är ju spännande. Mina 
föräldrar hade två hundar före Snuffy. En 
finsk spets som hette Volk och en boxer som 
hette Punata.

Så hörni Ståndskallsläsare! Kan ni inte 
skicka in en kort text om varför er hund heter 
som den gör och gärna en bild också. Det kom-
mer säkert att bli spännande läsning i denna 
utmärkta tidning.

Håkan Sundman, Reaktör

Akroyd’s Bellis SE JV-17, SEUCH
SE57767/2016
E: SUCH Häggingåsens Riemu
U: C.I.B. & NORD UCH, C.I.E, NORD V-15,  
SE JCH, SE V-12-13, SE V-17 Akroyd’s Kiivi

UPPFÖDARE: Leif och Christina Hedlund Piteå

ÄGARE: Leif och Christina Hedlund Piteå

UTSTÄLLNING
2018-11-24  CK, Piteå  
2018-12-08  CK, Sundsvall  
2018-12-09  CK, Älvsjö      
JAKTPROV
2018-09-08 Arvidsjaur79p             

SE UCH Kaitum Dalens Nox 
SE52308/2012
E: SE JCH SE UCH Latanjarkas Lee
U: SE JCH SE UCH Kaitum Dalens Raijja  

UPPFÖDARE: Gerd Karlsson, Malmberget

ÄGARE: Mikael Strandelin, Gällivare

UTSTÄLLNING:
2017-06-30: Gällivare, Cert
2017-08-12: Överkalix, Cert 
2018-03-10: Jokkmokk, Cert

JAKTPROV:
2018-10-20: Porjus, utlyst 76poäng
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Till 4 personer

Wallenbergare

600-700 gram skogsfågelkött 
2 äggulor 
2 dl vispgrädde 
1 msk dijonsenap 
Salt och svartpeppar 
3-4 skivor formfranska 
Smör

Mal fågelköttet fint när köttet är lite halvfruset, 
blanda ihop alla ingredienser väl. Man måste 
blanda ihop ingredienserna när de är riktigt 
kalla för att det ska binda ihop ordentligt.

Mixa 3-4 skivor formfranska till ett färskt 
ströbröd.

Forma 8 biffar av smeten och vänd dem i 
ströbrödet.

Stek biffarna i smör tills de är gyllene och 
precis genomstekta.

 

Wallenbergare på skogs- 
fågel med grönpepparsås

Vad ska man göra av dessa fåglar som känna lite annorlunda? Jag satt och funderade och tänkte att 
jag skulle testa att göra en variant av wallenbergare, för wallenbergare är ju gott annars så varför inte 
på skogsfågel? I januari är oftast inte plånboken så tjock men det här är ingredienser som man oftast 
har hemma och det blir ändå festmat.

Den här maträtten kommer jag att göra många gånger till kan jag lova! Så våga ta fram 
köttkvarnen, och har ni ingen så köp en gammal hand vevad på loppis, den kommer att fungera 
utmärkt när det handlar om det här möra köttet och så små mängder.

Grönpepparsås

1 liten gul lök 
2 msk inlagd grönpeppar 
Smör 
1-2 msk dijonsenap 
1 msk balsamicovinäger 
1 mörk oxbuljong tärning eller hemgjord 
viltfond 
1 dl vatten  
2 dl grädde 
Salt, svartpeppar och lite pressad lime 
Maizena

Stek löken tills den är mjuk o blank i smör. 
Blanda i grönpeppar, buljong/fond, senap 
och all vätska. Låt koka en liten stund och gör 
sedan en redning på maizena och lite vatten 
så att såsen får en simmig konsistens.

Servera wallenbergarna med potatismos, 
grönpepparsås och lingonsylt.

Smaklig måltid/Cecilia Sjölund
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Han stod på perrongen. Hustrun som skulle 
vinka av honom stod en bit bort. Blicken var 
flackande och ängslig och det verkade som om 
hon på alla sätt undvek att titta på just honom. 
Just nu när han behövde henne som bäst.

Han stod inför sin allra första jaktresa 
tillsammans med finnspetsen och hans magra 
lekamen var nedlastad med allt en jägera 
behöver för en veckas vistelse i tjäderskogen. 
En stor fjällsäck och bössfodral på ryggen, 
en mindre tursäck dinglade på magen och på 
något sätt hade balansen däremellan blivit fel. I 
ena handen försökte han ändra och justera sin 
packning för att försöka få något sånär kontroll.

Om hustrun kunde komma hit och hålla 
hundfan, så skulle det kanske gå att fixa till tänkte 
han och försökte på alla sätt att fånga hennes 
uppmärksamhet. Hon stod nu ännu längre bort 
på perrongen och verkade helt oförstående av 
hans förehavanden. Man kunde nästan troa att 
hon överhuvudtaget inte kände honom.

Ding, dong... en högtalarröst talade nu om 
att tåg norrut väntades in på spår 2 inom tre 
minuter. Svetten rann nu i strömmar under 
den nya goretexsviden och hunden som hittills 
hållit sig förvånansvärt lugn kände nu på 
hundar vis på sig att det var dags att agera och 
kastade sig mot närmsta människa. Det var 
nog detta som fick hustrun att vekna och börja 
närma sig sin utsatte man. I nör och lust hade 
tydligen ändå fastnat någonstans.

Jägaren hade nu samlat ihop sig samtidigt 
anlände tåget in på spår 2. Ett virrvarr av 
avstigande och påstigande passagerare gjorde 
att hustrtun blev hindrad i sin hjälpaktion och 

under tiden började jägaren mödosamt att lasra 
hunden och sig själv ombord på tåget.

Hunden först och sedan jag, tänkte han 
och hivade spetsen uppför vagnstrappan och 
gjorde sig beredd att själv krångla sig upp. som 
skjuten ur em kanon kom hunden flygande ut 
ur vagnen. Något hade skrämt honom och han 
flydde för livet och hamnade rakt i ansiktet på 
husse. I ett huj hamnde dom på perrongen. 
Jägaren på rygg med den överlastade fjällsäcken 
under sig och den vettskrämda hunden ovanpå 
sig. Liknelsen med en skäldpadda på rygg var 
slående. Hustrun som nu nästan var framme 
vid den olycksalige tvärvände och försvann 
från perrongen i snabb takt. 

Alla förutom jägaren hade entrat tåget och 
nu låg han där ensam på rygg svärande och 
röd i ansiktet.

Tiden gick och jägaren lyckades tillslut 
komma på fötter igen. Nu var goda råd dyra 
för tåget skulle när som helst avgå. Snabbt in 
med hunden igen och full fart in själv. Bak på 
den fullastade fjällsäcken hade jägaren surrat 
sin sovsäck på tvären. Detta skulle visa sig 
ödesdigert och när han i full fart tog språnget 
upp för tågtrappan var lasten bredare än 
dörren och innan han visste ordet av var han 
åter i ryggläge. I fallet drogs även hunden med 
och den befann sig nu i upplösningstillstånd. 
Skällanden och sväranden ekade över det tom-
ma perrongen och passagerarna som för länge 
sedan hade bänkat sig i tåget stirrade häpet ut 
genom kupéfönstren på kaoset därute. Och 
inför deras allt större ögon kom så slutligen 
jägaren upp igen med en sprattlande hund i 

Jaktresan
B E R Ä T T E L S E N  H A N D L A R  O M  E N  

V Ä L K Ä N D  B A N D Y P R O F I L  F R Å N  E D S B Y N  
V I D  N A M N  J A N  E R I K  C A L L B E R G

famnen och på darrande ben skyndade han 
mot tågdörren. Där utanför deras synfält 
trängde han sig på tvären uppför trappan och 
var ändtligen i säkerhet ombord, precis när 
tåget började röra sig.

Hustrun stod gömd bakom stationshuset, 
men klev fram när hon såg att tåget började 
rulla. Hon vinkade försiktigt. Nu skulle det 
bli en lugn vecka.

Johnny Olsson

VALPAR VÄNTAS V.13
U. SE16336/2017 Viterlidens Kitzi, 1:a på jaktprov 
(84p) när hon var ett år och nio månader. 
E. SE38800/2014 JCH UCH Kyros Onni

Parningen är rekommenderad av avelsrådet

KONTAKTUPPGIFTER: Näverbergets kennel,  
Larsa Åsberg tel: 070-586 97 26
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   Johnny Karlsson och Spetsbackens Kita 
   Foto: Kenneth Karlsson

Anna Dahlin har målat  av Tajgans Mimmi II.

Från Östersunds  
Posten anno 1895.
Ett omdiskuterat ämne angående infångande 
och export av våra skogshöns var på tapeten 
redan 1895.

Framgår också att Danmarks konung mådde 
tjyvis!

/Jan Andersson

   En toppjaktsdag i Storuman i januari. Fågeln fick följa med hem  
   i ryggsäcken efter fotograferingen.   /Jenny Stenberg

  Joikoms Metso ca 4,5 månader som är ute och  
  spanar i tjäderskogen. Ägare: Johannes Forslund

SJCH Nisse- Karlsson från en jakttur. Han jagar numera i de 
sälla jaktmarkerna. Han hade fått diskbråck i nacken som inte
gick att bota, men han fick 11 fina år. En mycket speciell hund.

/Anders Stensson
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På grund av en olycklig omständighet så fanns inte något inbetalningskort  för 
medlemskap med i Ståndskall nr 4 2018.

Vi ber om överseende för det eventuella problem det medfört. Påminnelse finns 
med i denna tidning.

Familjemedlemmar
SSF riks har beslutat att inte skicka ut någon tidning till er familje- 
medlemmar 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 
medlemsnummer som finns på Ståndskall nr 1 2019 på baksidan

Medlemsavgift 2019
     Medlem  Familjemedlem

01xxx  Övre Norrbotten   420 kr  51xxx  50 kr 

02xxx  Nedre Norrbotten 400 kr   52xxx  60 kr 

03xxx  Nedre Norrbotten 400 kr  53xxx  60 kr 

04xxx  Västerbottens Kustland 420 kr   54xxx  50 kr 

05xxx  Västerbottens Lappmark 400 kr  55xxx 50 kr 

06xxx  Ångermanland  400 kr  56xxx 10 kr 

07xxx Jämtland/Härjedalen 400 kr  57xxx  50 kr 

08xxx  Medelpad  400 kr 58xxx 50 kr 

09xxx Gävleborg  420 kr  Har inte FM 

10xxx Mellansverige  400 kr 60xxx 50 kr 

11xxx Sydsverige  400 kr 61xxx 50 kr

Exempel: Anders Hjerpe, Tjädervägen 1, 111 22 Orrliden  Medlem 01123

Birgitta Hjerpe, Tjädervägen 1, 111 22 Orrliden  Familjemedlem 51123

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

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

Hanhundsägare rekommenderas även att kontakta 
avelsrådet vid förfrågan från tikägare för att få 
information om tikens hälsostatus och övrig  
viktig information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Avelskommittén för finsk spets 

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

SAMMANKALLANDE/KONTAKTPERSON:

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

Täckhundsanvisare: Niklas Stöök

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

Vi har en gemensam e-post 
för hela avelskommittén:
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

Viktigt meddelande angående 
medlemsavgift 2019!
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SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588. BIC HANDSESS. Org nr: 894701-2806
Adress: SSF Riks c/o Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16,793 93 Djura. Webbplats: ssf-riks.se

RIKSSTYRELSEN
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, 793 93 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, 793 93 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
Håkan Sundman 
Webbansvarig
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17. E-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Valberedning sammankallande
Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå. Tel: 073-038 82 03. E-post: torleif.eriksson@gmail.com 

Fotograf: Emil Westling



46 47

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
 – LOKALKLUBBARNA

Övre Norrbotten  |  Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Roland Saitzkoff, Box 43, 962 03 Mattisudden. Tel: 070-294 45 07. E-post: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekreterare: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden. Tel: 070-346 43 96. E-post: asa.fjellborg@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg, Ytterv. 56, 936 31 Boliden. Tel: 0910-58 05 20. E-post: michael.Holmberg@edskelleftea.se

Nedre Norrbotten  |  Bankgiro: 393-7711
Ordförande: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97 Gunnarsbyn. Tel: 070-317 92 29. E-post:palle@formsmedjan.se
Sekreterare: Catharina Lundberg, Bjurås 2, 942 92 Älvsbyn. Tel: 072-545 38 80. E-post: catharinaselstrom@hotmail.com 
Kassör: Daniel Myrestam, Granträskmarkv 31, 946 40 Svensbyn. Tel: 070-274 26 87. E-post: kassor@ssfnn.se

Västerbottens Kustland  |  Plusgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå. Tel: 073-038 82 03. E-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar. Tel: 090-508 05. E-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 905 72 Hörnefors. Tel: 070-269 39 70. E-post: lanils64@gmail.com

Västerbottens Lappmark  |  Bankgiro: 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele. Tel: 070-379 57 80. E-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson,  kronåsvägen 8, 920 40  kristineberg. Tel: 070-668 05 22. E-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Björn Jonsson Kantarellvägen 3, 92141 Lycksele. Tel: 072-147 09 77. E-post: bjorn.jonsson@sca.com

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: Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand. Tel: 070-222 05 32. E-post: niklasstook@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: Katarina Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors Tel: 073-914 10 68 E-post nobsmatte@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: Frida Hamrebjörk, Hamregatan 24, 82752 Järvsö. Tel 070-3579001. E-post: fridahamrebjork@hotmail.se

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, 793 93 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

Fotograf: Emil Westling



B Posttidning

I HÄNDELSE AV OBESTÄLLBARHET RETURNERAS FÖRSÄNDELSEN TILL:  
TOMMY LANNEMAR, SPIK KERSTIS VÄG 16, 793 93 DJURA

Riksutställning  
i Lycksele
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder  
till riksutställning för Norrbottenspets och 
Finskspets söndagen den 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 utställnings- 
katalog 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.

SSF Fullmäktige- möte 
2019 i Lycksele
Lördagen den 6 april 15.00 på Anslaresort 
(Camping) Rum och mat bokas genom Thomas 
Jonsson sekreterare Västerbottens Lappmark

Anmälan genom e-post till:  
thomas.jonsson@brinet.nu el. 070-6680522

Anmälan ska göras senast den 15 mars.
Anmäl hur många som kommer från respek-
tive 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.

1 person     895kr
2 personer 1150 kr
3 personer 1300 kr
4 personer 1450 kr 

Supè 3-rätter inkl lättöl och kaffe 365kr per 
person.

SSF medlemmar är välkomna att anmäla 
sig till supèn. Närvaro och yttrande- rätt på 
årsmötet beslutas där och då.

SSF Västerbottens Lappmark  
hälsar alla hjärtligt välkomna
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