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LEDARE
I skrivande
stund så visar
termometern
+22 grader och
det är den tjugonionde april. Vi
har fått uppleva
en senvinter/
vår som saknar
motstycke på
många håll
i vårt avlånga land. Jag säger som de äldre
ofta säger: ”Vi får igen det!” Nåja det lär väl
visa sig och vi kan bara hoppas att inte något
präktigt bakslag slår till under perioden då
kycklingarna kläcks.
Då jag senaste tiden varit ute i jobbet en
hel del i snöfria marker så kan jag däremot
konstatera att jag sett väldigt lite spår efter
gnagare. Det ser jag som ett större bekymmer
då största avgången beror på predation och
ekvationen är lika säker som att en politiker
håller sitt vallöfte. Inga eller sparsamt med
gnagare gör att våra jaktbara skogshöns flyttas
upp på menyn hos predatorerna. Bara hoppas
att jag har fel i mina iakttagelser.
Med 2019 års Riksårsmöte och Riksutställning i färskt minne vill jag passa på att
ge lokalklubben Västerbottens Lappmark en
stor eloge för mycket väl utfört arrangemang,
allt ifrån förläggning, möteslokal, mötesordförande, förtäring och som pricken över i
en mycket lyckad Riksutställning. Det skall
ni ha all heder av, ingen nämnd och ingen
glömd. Personligen tyckte jag att vistelsen i
Lycksele var optimal och tycker att just ett
arrangemang av det slaget ska hålla den nivån.
Jag tror att många med mig som var på plats
instämmer. Har egentligen bara en önskan
för kommande Riksårsmöten och det har jag
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ventilerat förut. Det står alla medlemmar i
SSF fritt att besöka årsmötet och ha trevligt
på efterföljande supé. Däremot är det bara
valda delegater från lokalklubbarna som har
rösträtt. Så jag hoppas att det kommer flera
deltagare på kommande årsmöten!
Passar också på att ge beröm åt Riksstyrelsemedlemmar och alla förtroendevalda i
avelsrådskommittéerna, Nordiska samarbetskommittén, Resultat - och exteriörkommittén
samt provregelkommitén med flera. Många av
er lägger ner ett stort jobb prestigelöst utan
att få några större rubriker. Det är något alla
medlemmar bör uppmärksamma och komma
ihåg. Och det finns alla möjligheter för fler
medlemmar att bidra med olika uppdrag. Det
är bara att höra av sig till någon i valberedningen eller någon i styrelsen om man känner att
man är villig att ställa upp.
En snabb koll i sociala medier på sidor som
berör oss skällande fågelhundsvänner gör
att jag tror det finns fler som kan eller borde
bidra med ideellt arbete i klubben. Tid verkar
det i alla fall finnas, liksom goda uppslag som
kanske borde nå flera medlemmar i till exempel Ståndskall och på hemsidan.
Sen finns det naturligtvis mindre kloka
inlägg, som på alla övriga sidor i sociala medier. Men dom hoppar jag personligen bara
över om dom inte väcker rent ”underhållningsvärde” och tänker som många flera med
mig: Man ska inte tro på allt som är sant!
Hursomhelst så önskar jag alla medlemmar en skön sommar och kom ihåg, om bara
fyra månader är det full fart i skogen igen.
Förresten är det bara två när ni får tidningen i
er hand. Glöm inte bort att träna den fyrbente
kompisen och kanske även husse eller matte
behöver en dos motion.
Jan Andersson
Ordförande
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Facebookhundar och värdet
av de dåliga jaktdagarna.
Ja precis. De där dåliga jaktdagarna vad är
dom värda egentligen? Jag brukar avslutna
barnnattning efter sagoläsning och några
extra kissningar med att berätta en jakthistoria
för ungarna. Om de finner det i själ och hjärta
meningsfullt att lyssna på pappa eller om det
bara är ytterligare ett trix för att slippa sova.
Ja det låter jag vara osagt. Men självklart
så vevar man på som en grammofonskiva
om de där dagarna då hundarna och jag var
fullständigt oslagbara. Då markeringarna var
konstant dikt an. Förföljandena var långa och
man sköt tredje fågeln för dagen på förnyat.
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De där dagarna som man bär med sig i minnet
som en grönsvartskimrande ädelsten. Lika
vackert som tjädertuppens hals där den ligger
i blåbärsriset med en klarröd bloddroppe
darrande på näbben.
Men vet ni vad. Det är ju inte så många
sådana dagar som man har på lagret. I alla fall
inte jag. För att använda grammofonskivan
som exempel så möjligen att jag fyller en
LP. Lite beroende förstås på hur mycket jag
skarvar. Det kanske bara är en EP om man
skärskådar sig själv ärligt. Hur som helst så
blir ju ungarna less på att höra samma gamla

historier om och om och om igen. Sen går det
ju inte att sticka under stol med det faktum
heller. Att så här mitt i livet med arbete,
barn, fotbollsträningar, gräsmattor som ska
klippas etc. etc. Så blir ju tillfällena till att
bygga på historielagret liksom färre och mer
oåtkomliga. Men ungarna ska ju nattas varje
natt och vill de höra en historia så har man
inte mycket att välja på. Hitta på något eller
försök att finna poängen med de där mindre
lyckade dagarna. Och vet ni vad. När man
skärskådar de där mindre lyckade dagarna
så finns det ju riktiga guldkorn. Det är lika
intressant för barnen att höra när pappa ålade
ner i en kallkälla och stötte tredje raka tuppen
för dagen. Som att höra när jag sköt tredje
tuppen efter tre perfekta jobb. Eller när pappa
på egen hand letade rätt på en ockande höna
och hundkraken drog åt helt fel håll och efter
en halvtimmes siktande på röjjen gav jag upp
för det fjärran skall som ljummade. Bara för
att finna en glad hund som öste på en ekorre
för full hals. De dagarna är ju väldigt många
och trots allt innehållsrika bara vi tänker efter
ett varv till. Det är ju de dagarna som formar
både oss och hundarna till vilka vi är och vad
vi klarar av att prestera. Jag hävdar i sten att ju
fler skitdagar man har bakom sig desto närmare
kommer vi till de släpp som kvalar på in våra
”The White album” på första tagningen. Så
varför inte uppskatta också skitdagarna lite mer!
De flesta av oss har en fantastisk höst
bakom oss. Fågeltillgången i stora delar av
Sverige var väldigt bra och var det inte jättebra
så vittnar många om att det är på väg uppåt.
Vi har några år på oss nu då det är lätt att jaga
in hundar och det är lätt att lyckas. Vilket
man kan se också i statistiken för jaktprovsresultaten. Än tydligare var det väl på våra
sociala medier som drällde av glada hundar och
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väggar fyllda av skogsfågel. Vilket självklart
också ökar intresset för att avla på sin hund.
Självfallet ligger det närmare tillhands för den
som funderat på en fågelhund att köpa valp
när skogen tycks var full av fågel. Att faktiskt
slå till och påbörja färden att ta fram en duglig
jakthund. Vi med trädskällare har medvind
just nu. Men vi vet ju också alla vad som också
kommer på sikt. Efter sol kommer regn.
Min mor sa en gång till mig att det här med
förhållanden det börjar alltid med en fantastisk
förförande förälskelse. Men blir med tiden
som att äta gröt. Vill man vara lycklig så
måste man nog gilla gröt helt enkelt. I alla fall
acceptera att vardagen är ganska trälig och inte
så fullt ut så framgångsrik. Så ser jag på jakten
också. Jag är övertygad om att alla nybörjare
som sitter med sin första hund och tusen
frågor och funderingar kommer att stärkas
om vi med mer erfarenhet också bjuder på oss
själva och vår vardag. Också duktiga hundar
gör dåliga jobb också erfarna jägare stöter
fågel. Jag ser inget fel i att dela med mig av
jaktlyckan dom goda dagarna. Och vi ska vara
ärliga med att de dåliga jaktdagar är det som
lägger grunden till en fågelfylld stugvägg. Ett
fantastiskt minne och upplevelse för den som
får den chansen. Eller kanske hellre skapar sig
förutsättningar och tar för sig, den chansen. Det
fyllda fågelväggen förringar på intet vis värdet
utav den enda fågel just du håller i din hand.
Vi borde mer allmänt bjuda varandra på
mer gröt och glädjas åt det enkla och prestigelösa, som en tallrik gröt är i jaktkojans dunkla
sken. En tidig morgon tillsammans med våra
jaktkamrater och lätt tassömma hundar som
gurglande sträcker på sig. I spänd förväntan om
vad kommande jaktdag har att erbjuda.
Andreas Edholm
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Kaisu Puljus FI22216/14 Nierra skrev i augusti 2018
historia, då Nierra som första Nobs genom tiderna
skällde sig i Savukoski KV till 1:a pris med 83p.

Finsk spets
till historien...
Kaisu Puljus FI22216/14 Nierra skrev i augusti 2018 historia, då Nierra som första Nobs
genom tiderna skällde sig i Savukoski KV
till 1:a pris med 83p. och kunde tituleras som
internationell dubbelchampion (C.I.B.T). Officiellt beviljades certifikatet 25.1.2019 av FCI.
Nierra är uppfödd av Kimmo Pulju och kommer från hans tik FI JCh Nammi och efter
Setsun Rasa-Vili. Kaisu berättar att de sökte
Nammi från Nellim i Enare av Raila och Sulo
Sarre. Nammi kommer efter Peni och undan
finska mästaren -07 FI JCh Riekkorannan Ani
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som nedärvt mycket goda anlag.
Nierras tidiga utveckling som trädskällare
märktes då hon skällde fågel redan som 4
månader gammal. Det första skallet på två
stycken tjäderhönor var på alla sätt en fin
händelse. Lillhunden fann fåglarna vid myrkanten och började skälla. Fåglarna drog och
tillsammans med Kimmo kunde vi följa med
på pejlen då hunden i flera etapper skällde
ända upp till 600 meter. Händelsen var även
första gången vi hörde Nierra öppna ljud på
fågel. Vi fnissade lite efteråt, skallet lät mycket

dovt och manligt, precis som en vuxen hund.
De första fåglarna fällde jag då valpen var ett
halvår gammal berättar Kaisu.
Nierra konstaterades som en god början till
en duglig jakthund och Puljus startade hunden på jaktprov. Jaktprovs karriären startade
väl och vi lyckades knipa två stycken 1:a-pris
under säsongen 2016. Följande säsong blev
sedan svårare, 10 provförsök och ett1:a-pris
berättar Kaisu.
Förra hösten kunde Nierra knipa de
kvarstående 1:a-prisen och därmed titulerades till
FI JCh och Internationell JCh (2x CACIT, Internationellt jaktprov av 2 olika överdomare, BIR
+ 1:a-pris) och med samma poäng tog Nierra en
plats i FM 2018. Att delta i jaktprov är en rolig
händelse i och man träffar även andra likasinnade människor där berättar Kaisu och rekommenderar alla varmt att starta jaktprov, man får
även ut viktig avelsdata ur jaktproven.
På utställning har Nierra startats exakt så
många gånger som behövdes för att kunna
tituleras Internationell UCh. Utställningsringen är inte riktigt vår grej och fokus och
det viktigaste för våra hundar ligger på brukssidan berättar Kaisu.
67 dagar i skogen

Norrbottenspetsen är en mångsidig jakthund
och för oss är jakten en mycket viktig hobby
som vi satsar mycket tid på – egentligen alla
semesterdagar. Under förra hösten gick vi
67 dagar i skogen, utav dem 38 dagar med
Nierra. Vi tillbringar hösten vid vår stuga
vid Porttipahta i Sodankylä och vistas med
hundarna i skogen och följer med dem och
deras arbeten med fågel. Ibland händer de att
hundarna skäller på älg eller mård. Absolut
det bästa sättet att njuta av semestern berättar
en nöjd Kaisu.
Nierra är till lynnet en snäll, lydig och ödmjuk hund. En lugn hund som trivs tätt intill
armhålan, som man kan pussa och krama om.
Kloklippning har han aldrig gillat men accepterar det också skrattar Kaisu.
Nierras bästa jaktliga egenskaper är söket,

finnandet och markering av fågel. Redan som
valp var söket snabbt och vidsträckt. Hunden
ger aldrig upp och fortsätter söka tills han finner fågeln. Markeringen är mycket noggrann
och jägaren behöver ej fundera över vart
fågeln sitter. Hunden skäller på fågeln alldeles
under trädet fågeln sitter i och visar med
nosen och synen tillsammans med en viftande
svans vart fågeln sitter.
Nierra har också utvecklats med åren.
Förra hösten kunde vi konstatera lite måttligare sökrundor men fortfarande har Nierra ett
vidsträckt sök och många skall börjar på över
1km avstånd, men de har blivit färre med åren
berättar Kaisu och fortsätter att på Nierras
Instagram konto (nierra_pohjanpystykorva)
hittar man en bild från 2017 där hunden
sprungit 52 km med medelhastigheten på
13,96km/h under dagens lopp. I dags dato färdas hunden ca 30 km/dag och Kaisu fortsätter
att markerna och terrängen där de jagar är för
det mesta lätta att färdas på och en hund med
spring i benen tar lätt kilometrar i mätaren.
Fyra kullar

Nierra har två valpkullar i Sverige. Den ena
med nordiska mästaren Röjåsens Vilja och den
andra tillsammans med SE JCh, SE UCh Pötbobäckens Gry. I Finland har han även två kullar.
Ur den första kullen flyttade tre valpar, Akiro,
Aino och Ari till Sverige. Den senaste kullen såg
världen i början av april 2019. Om avkommorna
kan man hittills berätta att de är tidigt utvecklade
trädskällare som man skjutit fågel för.
Nierra är hunden i mitt liv. Vi har tillsammans med Kimmo varit lyckliga som fått
två fina jakthundar, Nierra och Nammi som
familje- medlemmar och jaktkamrater.
Nierra kan man följa på Instagram där
man postar bilder till exempel av byten, olika
hundevenemang, valpbilder och naturligtvis
från jakten.
Kaisu Pulju
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årets trädskällare blev tillslut Ystibackans
Tore. Ett stort grattis!
Jag vill även gratulera Röjbackens Tania,
ägare Simon Nordin, som blev utställningschampion dagen till ära!
När vinnaren var utsedd och fotograferingen
var avklarad var det dags att dra vinnarna på
startnumret. Första priset på startnumret var
en E-Track hundpejl från EasyHunt.
Med på lotteriet var också en ostbricka från
Mannerström, ett presentkort på fritidsbyxa
från Widforss samt en kniv och keps från
Svenska Jägareförbundet.
Under dagen hade vi även ett lotteri med

SSF Gävleborgs årliga
hundutställning 2019
Den 23 februari var det återigen dags för vår
årliga hundutställning i Bollnäs. Även i år
arrangerades utställningen på BORAB, Bollnäs
och Ovanåkers Renhållning AB.
Vädret visade sig från sin bästa sida och
på plats med sin monter hade vi slagugglan.se
som hade med sig massa fina artiklar för både
hunden och jägaren!
Dagens tjänstgörande domare var Erna
Britt Nordin och med sig hade hon en domarasprirant vid namn Sony Ström. Eftersom
detta var hans sista domaraspriranttjänstgöring
och han blev godkänd så fick vi nu ytterligare
en domare som kan döma våra fantastiska raser! Ett stort grattis till dig Sony! Som sekreterare tjänstgjorde Eve Norell och Berit Bodin.
Av 25 anmälda hundar kom 24 för bedömning.
Fördelningen mellan raserna var 13 norrbottenspetsar och 12 finskspetsar. Vi är så
10

glada och tacksamma över att så många av
er kommer tillbaka varje år och även för alla
nya utställare med familjer som kommer till
vår utställning.
Först ut på dagen var norrbottenspetsarna
de som gjorde upp om BIR (Bäst I rasen) var
Ystibackans Tore och Bessie. Bästa nobs blev
Ystibackans Tore ägare Anders Lennartsson.
Sen var det finskspetsarnas tur och där gjorde
Ultevis Atle och Röjbackens Tania upp om
BIR. Bästa finskspets blev Ultevis Atle ägare
Daniel Persson. BIR och BIM vinnarna vann
bland annat en prenumeration från Allt om
jakt och vapen, ett läderkoppel från Svenska
Jägareförbundet samt en 12kg fodersäck från Hills.
När bästa hund inom respektive ras var utsedd
så var det dags att utse dagens bästa hund,
BEST IN SHOW.
Segrare ur den striden och vinnare av titeln
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massor av fina priser. Första pris var ett par
riktigt fina skidor från Åsnes.
På prisbordet fanns bland annat fodersäckar
från Hills, Mono kikare från Nordic distribution, presentlåda från Jaktligt
Jag vill avsluta med att tacka alla funktionärer, utställare, sponsorer och BORAB
för att ni varit med och åter igen gjort detta
till en fantastisk dag!

GÄVLEBORG

GÄVLEBORG
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Emelie Nordin
Utställningsansvarig
SSF Gävleborg

Jaktprov SSF
Gävleborg 2019/2020
UTLYSTA JAKTPROV

Hamra 17–18 augusti (lördag–söndag)
Anmälningsmottagare: Henrik Jonsson,
Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen
Tel: 073-067 88 72
E-post: henke.jonsson89@hotmail.se
Hamra 9–10 november (lördag–söndag)
Anmälningsmottagare: Henrik Jonsson, Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen
Tel: 073-067 88 72
E-post: henke.jonsson89@hotmail.se
För ordinarie prov gäller följande:

Anmälan gör på blankett från SSF Riks webbplats. Blanketten ska vara komplett
ifylld (bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter
godtas inte som anmälan).

Anmälan till respektive mottagare ska vara
inkommen senast 14 dagar före start (för sent
inkommen anmälan beaktas inte).
Anmälan är bindande och startavgiften krävs
vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger. Har hunden insjuknat eller om tik har
börjat löpa styrks detta med veterinärintyg.
Avgiften återbetalas om plats inte kan beredas.
Avgiften 300 kr per start sätts in på
PG 17 43 39-2 vid bekräftelse av start. Ange
namn och provplats vid inbetalning.
Vi kommer att ha förläggningen vid Svartåvallen
där boende och plats för husvagn kommer att
erbjudas i mån om plats. Läs mer på: https://
ssfgavleborg.webnode.se/
11

GÄVLEBORG

Rörliga jaktprov

(16 augusti 2019–28 februari 2020)
Anmälan: Anmälan görs på blankett från
SSF Riks webbplats.
Provledare:

Daniel Byqvist, Blomstervägen 69,
821 40 Bollnäs Tel: 070-3529538
E-post: danielbyqvist@hotmail.com
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig
tid och plats (minst 3 dagar före provet)
Startavgift 200 kronor sätts in på PG 17
43 39-2 när domare och hundägare fastställt
provdatum. Domaren betalas med 100 kronor +
ev. reseersättning vid jaktprovet. Avgift för outnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
Turordning ordinarie och rörliga prov
Lokalklubbens hundar har förtur, därefter
hundar från andra lokalklubbar och slutligen
från övriga nordiska länder.
Vandringspris för medlemmar
i SSF Gävleborg

De hundägare som vill tävla om klubbens
vandringspris ”Årets trädskällare Gävleborg”
ska skriftligen meddela klubben de tre bästa
jaktprovsresultaten under året. Skicka din
skrivelse tillsammans med kopior på provprotokollen till klubbens sekreterare före den
sista december 2019.
Kvalificering till Skallkungstävlingen
inom SSF Gävleborg

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

AVELSRÅD
FINSK SPETS

Har gemensam e-post för hela avelskommittén

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Jaktprov SSF
Jämtland/Härjedalen 2019
Vemdalen 17-18- augusti, lördag- söndag

Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152,
834 34 Brunflo. Tel. 070-358 12 13
Mail: pauliden@hotmail.com

Lidsjöberg/Strömsund ”Vattudalsprovet”
28 - 29 september, lördag-söndag

Provet kommer att genomföras i samarbete
med SSF Ångermanland
Anmälan till Anders Griph, Öhn 325, 833
92 Strömsund. Tel. 072-705 39 70
Mail: griph.anders@gmail.com

Vemdalen 21-22 oktober, måndag-tisdag

Anmälan till Niklas Stöök, Kullsta 452, 840
70 Hammarstrand. Tel. 070-222 05 32
Mail: niklasstook@gmail.com
Utlysta prov är kvalificerande till
Skallkungen.

J/H:s Klubbmästerskap 2019: Den hund som
tar högsta poängen under något av våra utlysta
jaktprov under året blir klubbmästare. Vid
eventuellt lika resultat vinner den yngre hunden.
Man kan anmäla sin hund till de tre utlysta
jaktproven, men bara det högsta resultatet gäller.
För jaktprov gäller följande:

Första start på jaktprov för J/H:s lokalklubbs
egna hundar är gratis.
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur
i händelse av överanmälan till ordinarie prov.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas till
3 timmar (meddelas vid bekräftad start).
Löpande tik får inte startas, gäller både ordinarie
och rörliga prov.
14
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Vid hunds sjukdom eller om tik börjat löpa
återbetalas startavgiften mot veterinärintyg.
Utlysta jaktprov: Anmälan och bekräftelse
av start

Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, skall
vara anmälningsmottagaren tillhanda minst
14 dagar före start. Använd blankett som
finns på hemsidan ssf-riks.se
Bekräftelse om start och övrig information
om respektive jaktprov görs av anmälningsmottagaren på det telefonnummer eller
e-postadress hundägaren har uppgivit vid
anmälan. Om provledaren lämnat meddelande via
mobilsvar eller mail, vänligen bekräfta omgående
annars kan den upplåtna platsen gå till nästa hund.
Startavgiften 400 kr per start sätts in på
Pg 13 70 11-3 när start är bekräftad av provledaren. Ange provplats, datum och hundens
namn och reg.nr. vid inbetalningen.
Startavgiften kan även betalas på plats, i
startavgiften ingår domararvode 250 kr.     
Rörliga prov 16 aug. 2019 – 31 mars 2020

Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, senast 3
dagar före beräknad provdag till
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 835 97 Offerdal,
Tel. 070-657 67 38.
Mail: lennartjonsson1956@gmail.com
Använd blankett som finns på hemsidan ssf-riks.se
Tilldelad domare tar sedan kontakt med hundägaren och bestämmer tid och plats.
Då betalar hundägaren in startavgiften 100 kr.
på klubbens plusgiro 13 70 11-3.
Domararvode 250 kr plus eventuell reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren.

Bringåsen 2018, BIS i Herroskogen Pekka till höger och BIS IS 2 Jack till vänster.

Rapport Jämtland/Härjedalen
Verksamhetsåret 2018
SSF Jämtland/Härjedalens årsmöte hölls den
26 januari i Brunflo.
Mötet inleddes med smörgåstårta med
kaffe, te och dricka samt lite mingel.
Därefter hälsade ordförande Anders
Stensson deltagarna välkomna och öppnade
årsmötet. Niklas Stöök valdes till ny ordförande och Kåre Persson Forssén invaldes
som ny styrelseledamot. Övriga ledamöter är
Ewy Carlsson, sekreterare, Björn Turesson
och Anna Jönsson. Styrelsesuppleanter Harry
Göransson och Therese Halvarsson samt
adjungerad kassör, Jörgen Jönsson. Anna

Jönsson och Therese Halvarsson är också
utställningsansvariga.
Följande priser utdelades under årsmötet:

Klubbmästare: Lappmarkens Nero, ägare
Daniel Thalin.

Jämtland/Härjedalens Skällande Fågelhund:
Kvannildalens Kompis, ägare John Nyberg.
Östansjöns Pokal, bästa rörliga prov:
Östbyns Kira, ägare Anders Johansson.
Anmälda Champions som erhöll glas:
SE JCH FIN JCH Östbyns Kira, Anders
Johansson. SE JCH Kvannidalens Kompis,
15

– STÅ N DSK A L L | N R 2 2 019

John Nyberg. SE JCH Lappmarkens Nero,
Daniel Thalin. SE JCH Kaisa, Sture Jonsson
samt SE UCH Predator`s Jäger, Anders Lundberg.
Tolv hundar har under säsongen tagit jaktprovsettor och har tilldelats diplom.
Redogörelse för klubbens verksamhet
under år 2018:

SSF J/H har haft två utställningar, den första i
maj i Bringåsen utanför Östersund.
Domare var Petra Högberg och BIS-titeln togs
hem av Herröskogens Pekka, ägare Emil
Westling, BIS 2:a blev Göran Hoflings veteranhane Jack. Tre norrbottensvalpar var
anmälda och bästa valp blev Mats Lusths
Odensalaskogens Esko som erhöll hederspris.
Under utställningen avtackades utställningsansvarige Lennart Jönsson som avsagt sig sitt
uppdrag och en av hans efterträdare, Anna
Jönsson presenterades. Hon delar posten med
Therese Halvarsson.
Novemberutställningen i Vemdalen dömdes
av Olle B. Häggkvist. BIS-titeln togs hem av
norrbottenspetshanen Skogsmyltans Barras, ägare
Leif Sandelin och BIS 2:a blev finnspetsen
Kajs Vita Björnens Nikko, ägare Henrik Jönsson.
Bästa finnspetsvalp blev Tony Björklunds
Ailatis Crux och bästa nobsvalp Thomas
Skogs Bessie, båda tilldelades HP.
Utlysta jaktprov: I Vemdalen hölls ett tredagarsprov den 17-19 aug. med förläggning på Vemdalens Camping. Åtta ekipage startade första
dagen och alla gick till pris! Vinnare blev
Lappmarkens Nero som ägs av Daniel Thalin
med 86 p. Dag två startade tio hundar och då
slog Lappmarkens Nero till med 90 p. Sista
provdagen kom tio hundar till start, bästa resultat

nåddes av Sture Jonssons Kaisa med 81 p.
I Lidsjöberg anordnades ett nytt jaktprov
den 29-30 sept. i samarbete med Ångermanland. Första dagen var det tio startande, bästa
hund blev Janette Börjessons Häggingåsens
Minna med 79 p. Dag två startade elva hundar
och dagens vinnare med 88 p. blev Kaisa,
ägare Sture Jonsson.
I Vemdalen hölls oktoberprovet den 22-23
med sex startande hundar per dag som blev en
lagom debut för vår nye provledare Niklas
Stöök. Anders Lundbergs Predator´s Jäger och
Frida Hamrebjörks Kronskogens Siiri delade
försa platsen med 79 p. vardera.
Rörliga prov: 24 rörliga starter resulterade
i sex första pris och sju andra pris och tre
tredjepris. En ökning med 13 starter från ifjol!
Östbyns Kira med husse Anders Johansson,
stod för bästa resultatet med 89 poäng.

–

MANUSSTOPP FÖR
STÅNDSKALL 2019
NR

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

Nr 3

10 augusti

Nr 4

10 november

Manus skickas via e-post ENDAST till redaktör:
standskall.ssf@gmail.com 070- 643 00 03
Försenat material kan inte garanteras plats.
Märk filerna med namn och Lokalklubb.

Skallkungen: Lappmarkens Nero deltog men
hade inte turen med sig denna gång, men bara
att kvalificera sig till Skallkungen med höga
poäng är en merit.
Nordiska Mästerskapen i Finland: Från vår
klubb deltog Anders Johansson med Östbyns Kira
i det vinnande svenska laget. Med 92 p. blev
det en hedrande andra plats totalt.
Västgård Game Fair: Vi deltog för andra året
i jakt och friluftsmässan på Västgård Game
Fair i Kall. Tyvärr kom regnet på lördagkväll och höll i sig under söndagen men vi
hade många intresserade i vår monter där vi
informerade om våra raser och jakt med skällande fågelhund.
SSF J/H

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!
16

17

Jaktprov i
Medelpad

E-post: egon.rongden@facipen.se,
tel. 0705-131433
Jonas Carlsson Knävland 110, 853 59 Sundsvall
E-post: jonascarlsson_@hotmail.com,
tel. 076-8414431

SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i
höst/vinter enligt nedanstående
planering. För medlemmar i SSF Medelpad är
startavgiften 100 kronor (har din hund aldrig
startat ett jaktprov är startavgiften 0 kronor).
Domararvodet uppgår till 100 kronor.
Vi välkomnar självklart också medlemmar
från andra lokalklubbar i mån av plats
– startavgift: 250 kronor.
Startavgiften (ej domararvodet) ska vara
insatt på SSF Medelpads bg 5881-7263
före provstart.
Skriv jaktprov och hundens registreringsnummer på inbetalningen.

Per-Ove Bergman
Öster Grängsjö 168, 820 77 GNARP
E-post: perovebergman@Outlook.com,
tel. 070-3611294

Ordinarie prov.

16-17-18 /8   Lögdö Vildmark, Sundsvall/
Timrå. Anmälan till Egon Rongdén.
5-6 /10     Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå,
Anmälan till Jonas Carlsson.
Rörliga prov.

Vill du starta din hund på dina egna marker
vid tidpunkt som passar dig mellan den 16 augusti och den 31 mars? Anmäl dig då till ett så
kallat rörligt prov. I bästa fall kanske klubben
kan hjälpa dig så att du får låna en mark om
du själv inte har någon på vårt område.
Provledare för de rörliga proven är
Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.
Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast två
veckor före provet. Vid rörligt prov ska anmälan
vara inne minst tre dagar innan provdag.

Jaktprovsdomarutbildning
i Medelpad
SSF Medelpad anordnar Jaktprovsdomarutbildning lördag 3 augusti i Sundsvall, med
start 9:00 och avslut cirka 18:00.
Välkomna på till en heldag med utbildning,
Jonas Carlsson och Kjell Pettersson kommer
att gå igenom de teoretiska momenten som
krävs för att sedan gå vidare som aspirant på
höstens prov.
Sista anmälningsdag 20/6            

–

SSF Medelpad håller
familjedag den 11/8-2019
Söndagen den 11 augusti bjuder vi i Medelpad
in till en familjedag i Gimåfors vid Holmsjön.
Plats: Gimåfors 185, alldeles bredvid Holmsjöns strand
Tid: 10.00-15.00
Kostnad: Priset är subventionerat och ligger
på 100 kronor per medlem, även 100 kronor
för familjemedlemmar som inte är medlemmar i SSF. Medföljande barn under 15 år
kommer gratis.
För denna summa ingår allt för dagen.
Dagens schema, cirka tider:
10.00 Välkomst fika (kaffe/te och smörgås)
och lite prat om dagen.
10.30 Ringträning inför kommande ut-

MEDELPAD
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ställningar med våra hundar. Linita Persson
leder oss i detta.
13.00 Enklare lunch, kaffe.
Efter lunch sitter vi kvar och pratar det
kommer att finnas jaktprovsdomare på plats
om ni funderar på något inför de kommande
jaktproven. Eller så kan vi bara snacka jakt
och hundar och ha det trevligt på denna
vackra plats.
Anmälan: Senast måndag den 5 augusti 2019,
och meddela också om ni har någon födoämnesallergi.
Frågor och Anmälan skickas till: Cecilia
Sjölund 070-6615933 eller ssfcissi@gmail.com
Välkomna önskar SSF Medelpads styrelse

Fotograf: Kattis Åsman Bild: Konrad och Stoja

Utbildare.

Jonas Carlsson och Kjell Pettersson
Anmälan skickas till:

Jonas Carlsson Knävland 110, 853 59 Sundsvall
E-post: jonascarlsson_@hotmail.com,
tel. 076-8414431

Egon Rongdén
Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar
18
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Björn Karlsson gjorde klokt i att ta med hela familjen, för jösses vad det blev mycket att bära hem. Det
blev en trevlig familjedag och Makitas stora verktygspaket från Swedol blev poppis direkt.

SSF Medelpads vårutställning
i Borgsjö 28 april
Så kom äntligen dagen vi väntat på. Medelpads
vårutställning i Borgsjö är alltid ett populärt
arrangemang i trädskällarkretsar. Utställningen
lockar alltid några långväga gäster som är
nyfikna på vår sammankomst. Denna dag var
solklart inget undantag, flera tillresta från andra
lokalklubbar ville pröva lyckan hos Sveriges
näst minsta lokalklubb. Solklart var precis
vad det var, inte ett moln och solen spred en
behaglig värme över hela utställningsområdet
Västra Medelpads brukshundklubb i Borgsjö.
Även domaren, norrmannen Arild Berget
var på kjempegodt humör i vårsolen, han är
en mycket omtyckt domare som dömt så många
hundar i Sverige nu så han har nästan helt
20

Rutinerade Peter Stjernman med sin välmeriterade tik Lappskansen Kirpi fick se sig slagen i BIR finalen. Inget kunde stoppa Styggbergtes
Wappo den här dagen med matte Maria Tholin. Styggbergets Wappo gick hela vägen till BIS final där de också stod som vinnare med ett
fullbordat utställningschampionat för att toppa dagen.

tappat den norska accenten som han tidigare
haft. Eva Löwenstein och Britt-Inger Wallin
var på plats precis som vanligt och sken ikapp
med solen, de här två tjejerna sprider verkligen
glädje runt sig med sin positivitet. De gör
alltid ett otroligt bra jobb och håller ordning
på alla detaljer, 37 ekipage fanns i startfältet
denna dag som alla ska ropas in i rätt tid.
SSF Medelpad är stolta och glada över att
vi igen fått arrangera en lyckad utställning, men vi
vore inget utan alla fantastiska utställare, domare,
ringsekreterare, och frivilliga funktionärer.
Våra sponsorer är också helt ovärderliga, utan
dem skulle det vara tomt.
Stort Tack till Alla!

Han sprang ända fram till BIR finalen som han förtjänstfullt även vann mot
Torrholmens Be Happy som ägs och visas av Johanna Björk-Jonasson.

Skogsmylltans Barras och husse Leif Sandelin från
21 inget
Kälarne springer alltid lite fortare än alla andra,
undantag idag och det lönade sig även denna gång.

MEDELPAD

– STÅ N DSK A L L | N R 2 2 019

–

SSF Medelpad
D A T U M

2 0 1 9 - 0 4 - 2 8

Plats: Borgsjö, domare: Arild Berget
Ras Nr Hund		

519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Reg nr

Klass

Jämtlandets Esbjörn SE54600/2018 ValpK
Jämtlandets Ella
SE54601/2018 ValpK
Hammarns Grimm
SE21570/2018 Junk
Loke		
SE32315/2018 Junk
Moltas		
SE32315/2018 Junk
Frasse		
SE43273/2018 Ukl
Skogsmylltans Barras SE27005/2014 Jkl
Klövjaktens Trötter
SE45903/2015 Ökl
Titus
S27106/2006
Vetk
Bessie
SE22536/2018 Junk
Rinkkavaaran Akita
SE51025/2018 Junk
Torrholmens Be Happy SE37774/2018 Junk
Degelbergets Vilja
SE15634/2018 Ökl
Flatatorpets Hekla
SE13242/2017 Ökl
Stenbergets Lindsie SE29797/2018 Ökl
Barbarens Poika
SE34177/2018 V
Lakasjöbäckens Niilo SE24210/2018 V
Vackeråsens Sisu
  SE32472/2018 Junk
Skrockens Gandalf
SE12609/2018 Ukl
Styggbergets Wappo SE26949/2014 Jkl
Aimo		
SE18175/2017 Ökl
Kyros-Onni
SE38800/2014 Chk
Barbarens Koppelo
SE34178/2018 Junk
Barbarens Pyy
SE34179/2018 Junk
Barbarens Teeri
SE341812018
Junk
Lakasjöbäckens Axxa SE24212/2018 Junk
Klöseforsens Mixy
  SE47446/2017 Ukl
Brännbolyckans Aya SE40976/2015 Jkl
Kira
  SE25319/2015 Jkl
Lappskansens Kirpi SE27393/2015 Jkl
Tajgans Mimmi II
SE50783/2015 Jkl
Tiurbackens Leia
SE15131/2015 Jkl
Barbarens Hot Chili
SE59755/2013 Ökl
Barbarens Minun Tähti SE27975/2016 Ökl
Barbarens Riska
SE49348/2014 Ökl
Fort Hjort Lakka
SE34855/2017 Ökl
Vackeråsens Röjja
SE57260/2016 Ökl
Tajgans Red
S58449/2007
Vetk
Hot Chili Pepper
			
       

kv

kk

bh

bt

HP,CK,CERT,BIR & BIS			

		
HP				
		
HP, Bästa valp				
V
2							
E
1							
V
3							
V
1							
E
1
1
CK, CERT, BIR,, BIS2
V
1							
E
2
CK, R-CERT Bästa veteran			
V
2							
G								
E
1
1
CK, BIM				
D								
V								
E
2
CK				
2							
3							
E
1							
E
1							
E
1
1 CK, BIR, BIS, Championat
E
1							
E
1
2 CK				
V
3							
E
1							
G								
V
2							
V
1							
E
2
2
CK, Championat				
V								
E
1
1
CK, CERT, BIM				
E
3
3
CK, R-CERT				
E
4							
-								
E
1
4
CK				
V
3							
E
2							
V								
E
1		
Bästa veteran			

Uppfödargrupp Barbarens 16, 23, 24, 25, 35				

HP

			

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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Jaktprov
Mellansverige
2019
Noppikoski 16-17 augusti (fre-lör).

Anmälan och upplysning:
Hans Jemth Lillebovägen 10, 794 97 Mora.
Tel. 070-242 78 04
E-post: hans.jemth58@gmail.com
Malung 30-31 augusti (fre-lör).

Anmälan och upplysning:
Tommy Lannemar,
Spik Kerstis väg 16, 793 93 Djura.
Tel. 070-574 49 20
E-post: tommy@djura.biz
Sälen 27-28-29 september (fre-lör-sön).

Anmälan och upplysning:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo.
Tel. 070-261 95 67
E-post: kjell.welam@appelbo.net
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars.

Anmälan:
Anders Albinsson Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm.
Tel. 070-205 35 14
E-post: anders.albinsson@metso.com
Övriga upplysningar under ”Rörliga jaktprov”.
Utlysta jaktprov.

Anmälan är bindande och görs senast 14
dagar före prov. Fyll tydligt i alla data på
hund/ägare mm. på anmälan.
Använd blankett som finns att hämta för
utskrift på SSF riks hemsida, www.ssf-riks.se
Vid anmälan av hund som har utländsk

fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Startavgift.
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/
provdag till BG 5261-2942. Därutöver ska
200 kr/provdag (domararvode) erläggas till
provledare vid ankomst till provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250 kr/provdag
till BG 5261-2942. Därutöver 200 kr/provdag
(domararvode) som erläggs till provledare vid
ankomst till provplats.
Vid eventuell domarbrist
SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna
medlemmars hundar.

Annan klubbtillhörighet: I samband med
anmälan, 100 kr till klubben på BG 5261-2942,
därutöver domararvode 300 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till
domaren.
Anmälan
Hundägare som önskar prova sin hund på
rörliga jaktprov anmäler sig senast 3 dagar
före tänkt provdag. Detta görs skriftligen till
provansvarig för rörliga jaktprov:
Anders Albinsson Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm.
Tel. 0563-236 60 eller 070-205 35 14
E-post: anders.albinsson@metso.com

–

Anmälningsblankett, kan hämtas på
www.ssf-riks.se
Vid anmälan av hund som har utländsk
fader eller moder skall stamtavla bifogas
anmälningsblanketten.
Har domare kontaktats, ange domarens
namn på anmälan. Provdag skall fastställas
senast dagen före avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir prov inte genomfört
skall anmälan om ny provdag göras omgående
per telefon. Provledaren utser alltid domare.
Välkommen att starta din hund i höst!

Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer
bekräftelse om start samt tid för lottning.
Betalning av jaktprov.
Betalning sker då anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga
skäl kan påvisas.
Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.
ID Märkning
Obligatorisk
Rörliga jaktprov

* SSF Mellansverige har beslutat att: För
kvalificering till Skallkungen räknas ordinarie
och rörliga prov tagna i den egna lokalklubben.
Kvalificeringstiden räknas till och med helgen
14 dagar före Skallkungstävlingen. Prov som går
därefter är kvalificerande till nästa års Skallkung.
Rörliga jaktprov kan du gå på egna
hemmamarker. Har du inga lämpliga marker
kanske domaren har?
Startavgift
Domararvode 300 kr + ev. reseersättning 18:50
kr/mil betalas direkt till domaren.

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

24

25

NEDRE NORRBOTTEN

– STÅ N DSK A L L | N R 2 2 019

Jaktprov SSF
Nedre Norrbotten
2019
Utlysta jaktprov

16-18 augusti i Boden/Sörbyn
(max tvåstarter/hund)
Anmälningsmottagare: Tord Isaksson
Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg
Tel. 070-5334421
E-post: tordisak@gmail.com
16-18 augusti i Arvidsjaur/Reivo
(max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: John Laestander,
Myrheden 110, 938 92 Mellanström
Tel. 070-649 17 16
E-post: john.laestander@skelleftealven.se
13-15 september i Arvidsjaur/Reivo
(max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: Leif Hedlund,
Härdargatan 7, 941 48 Piteå
Tel. 070-688 39 52
E-post: leif.hedlund@gmail.com
25-26 oktober i Pålkem/Överkalix
(max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: Joakim Resin,
Videvägen 7, 952 63 Kalix
Tel. 073-028 65 64
E-post: j.resin@telia.com
Anmälan & betalning

För samtliga utlysta jaktprov gäller följande:
Anmälan ska vara anmälningsmottagaren
tillhanda senast 14 dagar före start. Använd
blanketten eller formuläret på webbplatsen
www.ssf-riks.se
Startavgift

Medlem i SSF/NN 400 kr, övriga 500 kr.
Medlem i SSF/Nedre Norrbotten vars hund
gör sitt första jaktprov betalar ingen avgift.
26

–

Rutiner rörande betalning för jaktprov
Efter bekräftad start från provledaren så ska
jaktprovet betalas antingen via bankgiro eller
swish. Betalningen måste märkas med namn,
hund och datum för att vara giltig. Kvitto på
genomförd betalning visas upp för provledare
på plats innan start. Bekräftelse om start sker
per telefon eller email.
Bankgiro: 393-7711, Swish: 123 527 64 72
Vid utebliven start på ett jaktprov ska veterinär/
läkarintyg uppvisas för återbetalning av startavgift.
Övrigt

Upplysningar om samlingsplats och tidpunkt
för lottning erhålls i samband med bekräftelse
om start. Lokalklubbens egna medlemmar har
förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa
prov kan provtiden begränsas till tre timmar
om arrangören finner det lämpligt på grund
av för kort dagslängd.
Observera vaccinationsreglerna för era hundar.
Uppfyller man ej kraven kommer provresultatet
att strykas. Deltagande hundar ska vara vaccinerade
mot valpsjuka enligt följande - Hund under
ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors
ålder. - Hund över ett (1) års ålder: Hund ska
vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders
ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4)
år sedan.
Rörliga jaktprov

Östra området – Övertorneå, Överkalix,
Haparanda, Kalix, Luleå, Bodens kommuner.

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

Anmälningsmottagare:
Göran Östlund,
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix
Tel. 070 631 94 61
E-post: gk.ostlund@gmail.com
Provledare:
Anders Morin
Majorsvägen 10, 952 63 Kalix.
Tel. 070-575 93 90
E-post: amorin@live.se
Göran Östlund
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix
Tel. 070-631 94 61
E-post: gk.ostlund@gmail.com
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Jaktprov
SSF Syd 2019
Grängesberg 7:e och 8:e September - Nationellt
Anmälningsmottagare:
Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen
Tel. 076-104 86 40, 070-311 12 74      
E-post: styggberget@hotmail.com

Hundutställning
i Ställdalen
16:e februari
Först till utställningsringen kom finska spetsar
hanar där Styggbergets Dizel fick excellent och
blev bästa junior. Tajgans Pete fick excellent
och CK och blev bästa unghund. Vehkavaaran
Hake var enda hunden som startade i jaktklass
fick excellent CK och även sitt första Cert.
FIJCH SEJCH SEUCH Predator´s Mikko
var ensam i Championklassen fick excellent,
CK blev bästa hanhund och senare även BIR.
Nu till tikarna där unghunden Riv Dun Raja fick
excellent CK och även BIM. SEJCH SEUCH
Styggbergets Kaaksi fick excellent i veteranklass.
Nu till Norrbottenspetsarna hanar Åskbergets Ola fick excellent CK i öppen klass.
Klackebos Inter fick excellent CK blev bästa
hanhund. Han blev senare BIR och även BIS.
Utställningsdomaren Arild Berget hade
med sig två domarelever. Ringsekreterare var
Barbro Olsson och Kjell Welam var på plats
som certifierad utställningsarrangör.
SSF Sydsverige
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Jaktprov 2019
Västerbottens kustland
Vilhelminaprovet 17-18/8. Länskampen.
Samarrangemang med SSF VL.

Sävarprovet 20/8 eftermiddagsprov
Botsmarksprovet 12/9 och 19/9, eftermiddagsprov, klubbmästerskap.
Anmälan till samtliga prov skickas till:
Mats Larsson Aspvägen 23 91831
Sävar, E-post: mats_256@hotmail.com
Telefon 070-5797105.
För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren
senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad. Vid händelse av överanmälan ges
klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, dvs statavgift tas ut
om inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden har insjuknat, styrks med
veterinärintyg.

- Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: 400 kr/start. 200 kr vid första start.
Rörliga prov.

Anmälan: Stefan Eriksson Korpralsgatan 5,
91134 Vännäs. Tel 070-2236727.
Länskampen

Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla
i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig.
Antalet starter kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Ett visst
tävlingsmoment kommer vi att ha för dessa
två dagar för att kunna utse en klubb som
länsmästare. Välkomna!
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Två guldnålar delades ut detta år och de gick till Thomas
Jonsson, Kristineberg och Göran Eriksson, Saxdalen.

fr.v. Peter, Mikaels prishämtare och Sture

Mats i mitten, Peter tv och Sture th

Miranda tv och prisutdelaren Anders Lundberg th.

Riksårsmötet avslutades med att Thommy Svevar, Finland, informerade
om det avelsarbete som utför i det nordiska samarbetet. Ett arbete som
uppskattas såväl i Finland som Norge och Sverige.

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

Per Sjögren (VL) avtackades för sin tid som
suppleant i riksstyrelsen med en tavla.

Ordförande Jan Andersson öppnade mötet och hälsade de inbjudna representanterna ordf. Tom Lund NSFN i Norge och
Thommy Svevar från SPJ i Finland, samt övriga mötesdeltagare välkomna. [bild 1]

SSF Riksårsmöte 2019 i Lycksele

Årets riksårsmöte och riksutställning var
förlagt till Ansia camping med möjligheter till
bra boende i stugor och en underbar supe
på skogskåtan. Västerbottens Lappmark som
arrangerade årsmötet med den hedern bjöd
in SSF medlemmar till både årsmötet och
kvällens supé och det visade sig vara riktigt
uppskattat.

Till ordförande för riksårsmötet valdes Roland
Sjögren, Lycksele och det visade sig vara en
riktigt rutinerad mötesordförande som styrde
mötet med den äran. Roland deltog även
på kvällens supé. Sedvanliga mötesfrågor
avhandlades och mötet flöt på i trevlig anda.
De val som hör till årsmötet avhandlades
med följande utfall: Janne Andersson omvaldes
på 1 år som ordförande. Som styrelseledamöter
valdes på två år Tommy Lannemar (MS), Egon
Rongdèn (M) och Cecilia Sjölund (M). Som
Suppleanter för en tid av ett år valdes Åsa Fjällborg (ÖN), Therese Halvarsson (J/H), Göran
Eriksson (S) och Anna Jönsson (J/H).
Övriga styrelsemedlemmar (Anders Lundberg ( J/H), Niklas Stöök ( J/H) och Jeanette
Börjesson (Å)) valdes på 2 år 2018 och sitter
således kvar 1 år till.
Som vanligt prisades några av våra duktiga
hundar och hundförare på riksårsmötet.
Årets Skällande Fågelhund

Årets Skällande Fågelhund 2018 blev hunden
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SE25320/2015 Kaisa, ägare Sture Jonsson.
På andra plats kom hunden SE54766/2012
Runner Up A-Maya, ägare Mikael Olovsson
och på tredje plats hunden SE27392/2015
Lappskansens Tex, ägare Peter Persson.
Kennel Rahans Vandringspris 2018 togs
hem av hunden SE22391/2014 Guri Malla’s
Nob Bira, ägare Mats Andersson. På andra
plats kom SE25320/2015 Kaisa, ägare Sture
Jonsson och på tredje plats SE27392/2015
Lappskansens Tex, ägare Peter Persson.
Unos Minne 2018 vanns av Häggingåsens
Kennel, med ägare Daniel Byqvist. Daniel
kunde tyvärr ej närvara.
Röjans Vandringspris delades ut för andra
året. Priset instiftades år 2017 till SSF’s
50-årsjubileum. Priset Röjan skänktes av
Thommy Svevar och SPJ och delades ut första
gången 2018. Vinnare av priset 2019 är Miranda Frings med hunden SE53574/2016 Poju.
Priser delades även ut till de domare som
dömt flest jaktprov under 2018. På delad förstaplats med 12 dömda prov vardera var Örjan
Fjellner ( J/H) och Matti Torvela (M). På delad andraplats med 11 dömda prov vardera var
Egon Rongden (M) och Ronney Skoog (MS).
På delad tredjeplats med 10 dömda prov vardera var Joakim Resin (NN), Börje Svensson
(MS) och Kid-Benny Eriksson (ÖN).
Tomas Jonsson och Anders Lundberg
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Jaktprov Västerbottens
lappmark 2019
Vilhelmina 17-18 augusti Länskampen.

- Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.

Sorsele 23-24 augusti

Startavgift: medl. i lappmarken 350 kr övriga
450 kr. inbetalas på klubbens BG 164-0739
före start. Vi har även swish nr. 123 269 438 8

Anmälan: Ann-Kristin Persson,
Stornäs 35 91299 Vilhelmina
Tel. 073-0358823
E-post: akpersson@live.se

Anmälan: Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8, 92040 Kristineberg.
Tel. 070-6680522
E-post: thomas.jonsson@brinet.nu
Storuman 28-29 september Klubbmästerskap och kval till skallkungen

Begränsad provtid till 3 tim
Anmälan: Kurt Sivertsson,
Byavägen 19, 923 96 Barsele
Tel. 070-3795780
E-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Vilhelmina 5-6 oktober

Anmälan: Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 072-233 06 39
E-post: goran.hellstrom@storuman.se
För samtliga prov gäller följande

Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare
senast 14 dagar före start. Gärna genom mail.
Använd blanketten på SSF,s hemsida, www.
ssf-riks.se Bekräftelse från anmälningsmottagare kommer att ske vid anmälan genom
mail. Får man inget svar så RING
Vid händelse av överanmälan ges klubbens
egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, och startavgiften
erläggs vid utebliven deltagare, om inte
giltigt skäl föreligger.
- Att hunden har insjuknat, styrks
med veterinärintyg.
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provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon senast
dagen före avsedd provdag. Blir provet ej
genomfört ska anmälan om ny provdag göras
omgående per telefon. Domarlista finns på
klubbens hemsida på www.ssflappmarken.se
Länskampen

Länskampen är ett vanligt jaktprov där
lappmarkens och kustlandets hundar har
företräde. Antalet starter kommer att delas
mellan lappmarken och kustlandet.
Ett tävlingsmoment kommer vi att ha för
dessa dagar för att kunna utse en klubb och
hund som länsmästare. Välkomna!

–
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Rörliga prov 16 augusti – 31 mars

Anmälan, de som ska gå prov inom Lycksele,
Åsele, Dorotea: A-K Persson,
Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina
Tel. 073-0358823
E-post: akpersson@live.se.
Anmälan, de som ska gå prov inom
Vilhelmina, Storuman, Sorsele
och Malå: Roger Eriksson
Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina
Tel. 0940-129 97 eller 070-2663068
E-post: roger.eriksson@vilhelmina.se
Anmälan senast 3 dagar före provet. Använd
blanketten på SSF,s hemsida, www.ssf-riks.se, som
kan skickas direkt. Anmälan är giltig när man fått
svar från A-K eller Roger genom e-posten. Vid
uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan.
Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr inbetalas
på klubbens BG 164-0739 före start, 200 kr
betalas direkt till domaren, Övriga betalar 200
kr till klubben före start och 200 kr till domaren.
Eventuell reseersättning till domare gäller
samtliga 18,50 kr/mil.
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar
företräde. Andra klubbars hundar får starta i
mån av plats.
Observera att behörig provledare utser
domare vid rörliga prov. Hundägaren måste
själv kontakta Provledaren för att fastställa

Teoriutbildning
Jaktprovsdomare
SSF Västerbottens Lappmark

Vi planerar att starta en teoriutbildning för
blivande jaktprovsdomare våren 2019.
Anmäl dig till Kurt Sivertsson Barsele
Tel. 070-379 57 80
E-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
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BIS 1 och BIS 2

Riksutställningen Lycksele 2019
Årets riksutställning som gick av stapeln i
Lycksele i samband med riskfullmäktige och
arrangerades av Västerbottens Lappmark var
ett väldigt lyckat och välbesökt arrangemang.
Vi vill börja med att tacka Ansia Camping
och Resort, som ställt upp till 100 procent
och varit oss behjälpliga med snöskottning i
mycket god tid så vi hade torrt underlag och
mycket mer givetvis!
Många glada och förväntansfulla hundägare
samlades en lite kylig och blåsig dag men trots
detta så hördes inga klagosånger.
71 anmälda hundar fanns i katalogen med
en fördelning på 32 norrbottenspetsar och 39
finnspetsar och jag vill minnas 68 eller 69 hundar kom till start, vilket får anses som väldigt
bra och vi tycker att det är jättekul att så många
ville komma och visa upp sina hundar hos oss.
Domare för dagen var Arild Berget som
gjorde ett strålande jobb och tog sig tid för
varje hund och var väldigt tydlig med vad han
grundade sina bedömningar på, och bakom
Arild så har vi våra två klippor, Berith Johansson och Susanne Olsson, två fantastiska ringsekreterare som i sista sekund i ärlighetens namn
räddade vår utställning, men dom var så flinka
med pennorna så jag tror ingen märkte något av
det, och vad det var det får ni fundera vidare på.
Många fina hundar visades upp under dagen.
Bland norrbottenspetsarna slutade kampen mellan Ulriksdalskogens Tess ägare Liz
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Bertholdsson och Klingermyrans Tivo och där
gick SeUch Klingermyrans Tivo ägare Mats
Backlund ut som BIR och Tess som BIM. Och
vem kan inte ha missat att Mats redan börjat
lära upp sin framtida handler då han svävade
fram i ringen med sin otroligt charmiga dotter
på ryggen! Fantastiskt att se!
Bland finskspetsarna så blev det också en
jämn kamp mellan Klibblidalens Arrac ägare
Ulf Brändström och Lappskansens Kirpi ägare
Peter Stiernman och ur den striden gick Kirpi
ut som BIR och Arrac som BIM.
BIS-finalen stod således emellan Klingermyrans Tivo och Lappskansens Kirpi.
Arild tog god tid på sig och publiken
applåderade varmt när två fina hundar sprang
dom sista vänstervarven för dagen.
Innan slutet så stod Kirpi som slutlig
vinnare och således BIS1 och Tivo som BIS2.
Grattis till alla vinnare!
Vi tackar självklart våra fantastiska sponsorer som bidragit till vårt fina prisbord. TACK!
Slutligen så vill jag också lyfta ett litet varningens finger. Under utställningens gång var
det en hundägare som agade sin hund så den
skrek utöver sig.
Detta beteende är oacceptabelt och inget vi
vill höra igen. Vad som händer hemma struntar
jag i, men i samband med utställning är sådant
INTE OKEY!

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 A3format 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: tommy@djura.biz
Postadress: Tommy Lannemar, Spik
Kerstis väg 16, 793 93 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.

Vi behöver följande information:
• Ras: ange ”finsk spets” eller
”norrbottenspets”
• Registreringsnummer: Dvs
”SE12345/2012”
• Titel: svensk utställningseller jaktchampion
• Namn: hundens fullständiga namn
”Kottmossens Christina”
• Ägare: förnamn efternamn

Tack för oss!
35

Utlysta prov

Tängsta (tidigare Näsåker) 16-19 augusti
Lidsjöbergsprovet 28-29 september (SSF
Ångermanland medarrangör, se SSF
Jämtland Härjedalen för mer information)
Anmälan till Tängstaprovet görs via formulär
på SSF Riks hemsida eller via mejlad anmälningsblankett till:
Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele
Tel: 070-622 31 77
E-post: rovdjursjakt@gmail.com
I mitten domare Aina Lundmark. Till höger dagens vinnare och BIS, Kibblidalens Arrac och ägaren Ulf Brändström. Till
vänster Klingermyrans Tivo och ägaren Mats Backlund (med dotter) som fick nöja sig med att bli BIR idag.

Uppsving för
utställningen i Bredbyn!
Lördagen den 16 februari arrangerade SSF
Ångermanland traditionsenligt utställning i
Bredbyn. Denna lördag kom hela 39 hundar
till start – 16 norrbottenspetsar och 23 finska
spetsar. Domare var Aina Lundmark. Bland
norrbottenspetsarna så tog Klingermyrans
Tivo hem BIR medan BIM gick till juniortiken Torrholmens Be Happy (Tikka). Efter
att de finska spetsarna fått visa upp sig så
gick BIR till juniorhanen Kibblidalens Arrac
36

ÅNGERMANLAND

ÅNGERMANLAND

Jaktprov
SSF Ångermanland
hösten 2019

medan BIM gick till Lappskansen Kirpi. Stort
grattis till alla fyra!
När dagen var slut så var det Kibblidalens
Arrac som segrade och gick hem med BIS
från Bredbyn.
Ett stort tack till utställningsgruppen som
ännu en gång anordnade en trevlig ochväl
fungerande utställning.
                                                                                                 
Örjan Mattsson, sekr. SSF Ångermanland

Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14
dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast
bekräfta start till hundägare som lämnat
fullständig anmälan via blankett som finns
på SSF Riks hemsida. Har bekräftelse inte
kommit via mejl eller telefon inom tre dagar
efter anmälan så kontakta anmälnings- mottagaren via telefon eller epost. Vid vissa prov
kan provtiden begränsas till 3 timmar om
arrangören finner det lämpligt. Möjlighet till
boende i enklare campingstugor finns i anslutning till Tängstahallen som är samlingsplats
för provet och bokas i samband med anmälan.
Rörliga prov på skilda platser

Anmälan görs via formulär på SSF Riks hemsida eller via mejlad anmälningsblankett till:
Örjan Mattsson,
Binböle 115, 870 30 Nordingrå
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Tel: 070-686 76 80
Skriftlig anmälan senast 3 dagar före

beräknad provdag. Arrangören kan endast
bekräfta start till hundägare som lämnat
fullständig anmälan via blankett som finns på
SSF Riks hemsida. Har bekräftelse inte kommit
via mejl eller telefon inom tre dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren via
telefon eller epost. När provdag och domare
är fastställd ska anmälan göras till provledaren
senast 3 dagar före provdagen. Blir provet ej
genomfört ska anmälan om ny provdag göras
omgående per telefon. Det är alltid provledaren
som utser domare. Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen för hundar/hundägare
tillhörande SSF Ångermanland.
Turordning och Startavgifter

Hundar/hundägare tillhörande SSF Ångermanland äger företräde framför andra hundar
om fler hundar anmäls än vad klubben kan
ta emot. Vid utebliven bekräftad start är
hundägaren betalningsskyldig av startavgiften
exklusive domaravgift.
För medlem i SSF Ångermanland är
startavgiften 300 kr, för övriga 400 kr. 200 kr
utgör domaravgift.
Vid utlyst prov betalas hela startavgiften
till provledaren. Vid rörliga prov betalas
domaravgiften samt eventuell reseersättning
(18,50 kr/mil) direkt till domaren medan 100
kr (medlem i SSF Ångermanland) eller 200
kr (övriga) skall vara inbetalt till bg: 263-4749
innan provets genomförande.
Välkommen med din anmälan!
SSF Ångermanland
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Utlysta prov:

24-25 augusti, Jokkmokk nationellt,
KM för klubbens hundar
Anmälan: Pl Kent Renlund, Abborrvägen 5,
983 34 Malmberget
E-post: kent.renlund@outlook.com
5-6 oktober, Jokkmokk nationellt,
Skallkungen
19-20 oktober, Kiruna nationellt
Anmälan: Pl Mats Thornéus
Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna
E-post: mats.thorneus@hotmail.com
26-27 oktober, Porjus-Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Kid-Benny Eriksson,
Långgatan 39, 960 30 Vuollerim
E-post: jaktprov.ssfon@gmail.com
Skriftlig anmälan (eller via e-post), ska vara poststämplad eller inkommit till anmälningsmottagaren senast 14 dagar före första provdag!
Rörliga jaktprov:

Medlem i SSF som vill starta sin hund på rörligt
jaktprov tar kontakt med lokalklubbens anmälningsmottagare och koordinator för vidare
information, Kid-Benny Eriksson, Långgatan
39, 960 30 Vuollerim, 070-3189831 Han utser
domare och datum för det rörliga provet!
OBS! Endast skriftliga anmälningar per post!
Provledare för de rörliga proven är Jörgen
Estholm och Kent Renlund.
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För samtliga prov – utlysta som rörliga –
gäller följande:

Brukande av vapen vid jaktprov

Vapen får medföras oladdat på SSF/ÖN:s
jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller
efter provet. Provledaren och domaren kan ge
tillstånd att använda (bruka) vapnet om hundföraren
har jakträtt på området – gäller mård, mink, räv eller
mårdhund. Hund skall kopplas upp efter provtidens
slut och hållas kopplad tills domaren avlämnats vid
samlingsplatsen för provet.
Vid höga eller låga temperaturer kan all
provverksamhet ställas in!

ÖVRE
NORRBOTTEN
ÖVRE
NORRBOTTEN

ÖVRE
NORRBOTTEN
ÖVRE
NORRBOTTEN

Jaktprov 2019
SSF Övre Norrbotten

företräde och går i första hand vid eventuell
”överanmälan” (domarbrist). Aktiv jaktprovsdomare inom vår lokalklubb som anmält
starthund, garanteras en start per dag.
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt
eller att ha löst träningskort inom provområdet och på provdatumet.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas
till 3 timmar/prov om arrangören finner det
lämpligt på grund av för kort dagslängd. OBS!
KM har 3 tim/prov.

Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på
utlysta prov. I samband med anmälan betalas
samtidigt in 300 kr på bg 5937-0841, dock
senast 14 dagar före första provdag. Resterande anmälningsavgift betalas på plats.
Startavgiften är 350 kr för ett rörligt prov.
Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället
till bg 5937-0841. Rörliga prov: anmälan och
betalning (250 kr) senast tre dagar före avsedd
provdag. Resterande anmälningsavgift betalas
på plats.
OBS! Vid inbetalning skall det framgå
vilket sorts prov det gäller, samt vilken hund
som ska gå prov. Rörliga och utlysta prov hålls
åtskilda, så anmäl rätt.
Avgiften återbetalas om plats ej kan
beredas eller att hunden blivit sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej utnyttjande av
erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en
administrativ avgift på 100 kr/ prov. För att
få innestående avgift återbetald ska kontakt
tas med kassören före 13 dec 2018, annars
tillfaller startavgiften lokalklubben.
Bekräftelse om start:

Anmälande hundägare ska i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer så
att arrangören kan bekräfta om start eller ej.
Turordning vid utlysta och rörliga prov.
1.    Lokalklubbens egna hundar.
2.    Hundar från andra lokalklubbar i mån
av plats. Lokalklubbens egna hundar har
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HAR DIN HUND ERÖVRAT EN CHAMPIONTITEL? GRATTIS – SE TILL ATT ANMÄLA DET!
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)

e: Vackeråsens Rikko
u: Kvannildalens Flying Famous

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

ÄGARE:
John Nyberg

Stort grattis önskar SSF Riks!

UPPFÖDARE:
John & Wanda Eliasson

NYA CHAMPIONS

Championgalleri

JAKTPROV
2018-08-18 Utlyst Vemdalen     80p
2018-09-07 Rörligt Skärvången 83p
2018-10-09 Rörligt Skärvången 76p
UTSTÄLLNING
2016-11-05 Vemdalen CK Cert
2016-12-04 Gudmundsbyn CK
2017-04-01 Hammarstrand CK Cert

SE JCH SE UCH BRÄNNBOLYCKANS AYA
SE40976/2015
E. SEJCH SEUCH Utterdalens Pajjo
U. SEUCH Vackeråsens Trilla

SE UCH PREDATOR’S JÄGER
SE36264/2012
E: Rippeläisen Rosso
U: Predator’s Irja

UPPFÖDARE: Andreas Persson/Malin Lind, Njurunda

UPPFÖDARE:

ÄGARE: Per-Ove Bergman, Gnarp
JAKTPROV:
2017-10-13 77p
2018-08-19 78p
2018-09-01 88p

Lögdö vildmark
Lögdö vildmark
Ytterturingen

UTSTÄLLNING:
2017-12-02 Excellent R-Cert
2018-12-08 Excellent Cert
2019-04-28 Excellent CK

Gudmundsbyn
Sundsvall
Borgsjö

SJCH SUCH GRÖNBÄCKARNS MISSI            
SE42082/2014
E: Meän Jeri
U: Tjäderlekens Pirko

UPPFÖDARE: Peder Ragnarsson Näsåker
ÄGARE: Lars Vermelin Backe
JAKTPROV
20-08-2017 Utlyst 82p Risbäck
19-08-2018 Utlyst 80p Vilhelmina
24-08-2018 Rörligt 79p Stenbittjärn
UTSTÄLLNING
04-02-2018     CK Umeå
10-11-2018 CERT Vemdalen
09-02-2019 CERT Jokkmokk
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SE JCH SE UCH KVANNILDALENS KOMPIS

Tomas Salander, Ludvika
ÄGARE:

Anders Lundberg, Rossbol
UTSTÄLLNING:

2016-12-04, Gudmundsbyn, CK
2017-11-04, Vemdalen, CK, CERT
2018-04-07, Bollnäs, CK
JAKTPROV:

2016-10-24, Börtnan, 61 poäng
2018-10-22, Vemdalen, 79 poäng
SE UCH RÖJBACKENS TANIA

e. SE UCH, SE JCH Häggingåsens Dexter
u. SE UCH, SE JCH, FI UCH, C.I.B Hemvikens Vilma
UPPFÖDARE: Kaj Ekroos
ÄGARE: Simon Nordin
JAKTPROV:
18-08-17: Vemdalen, 78 poäng
18-08-19: Hamra, 75 poäng
UTSTÄLLNING:
19-02-23 : Bollnäs, CK/CERT
18-04-07: Bollnäs, CK
17-12-16: Älvsjö, CK/CERT
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Esko Nummijärvi i mitten, flankerad av K-G Ekroos till vänster och Per Martin Korsmo till höger.
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IN MEMORIAM

ESKO NUMMIJÄRVI
En av Finlands verkligt rutinerade profiler
inom den finska spetshundsklubben SPJ
har gått ur tiden efter en olycka hemmavid i
Björneborg, 81 år gammal. Under sin karriär
som utställningsdomare från 1968 fram till nu
har han årligen dömt på ett 30-tal utställningar
per år i snitt och uppskattningsvis gjort upp
mot 100 000 bedömningar totalt (!). År 2018,
vid 80 års ålder, beviljades han av Finska
Kennelklubben även dispens för att fortsätta
ytterligare två år som utställningsdomare, men
efter olyckan blev det alltså 51 år i ringen –
vilket är mycket anmärkningsvärt.
Förutom sina insatser i ringen har han
även varit pådrivande för utvecklingen av
exteriörbedömning genom att ha startat
utställningsdomarkollegiet och har också varit
involverad i styrelsearbetet inom SPJ där han
var ordförande 1972–1974 samt ledamot och
suppleant i Finska Kennelklubbens styrelse.
Under ett tiotal år under 60- och 70-talen var
han utbildningsansvarig för fågel- och älghundsprov inom SPJ och var med om att dra
igång ”Kullaan” 1967, dvs det internationella
älghundprov som var föregångare till dagens
nordiska älghundsmästerskap för alla raser och
agerat domare och jaktprovsledare på fågeloch älghundsprov.
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Esko har också varit med att skapa SPJ:s
årsböcker från 1970 då all produktion gjordes
med skrivmaskin och nu senast jubileumsårsboken
med historik om den karelska björnhunden.
För sina insatser som uppfödare inom finsk
spets och karelsk björnhund med Kruunupään
kennel har Esko belönats med motsvarigheten
till SKK:s Hamiltonplakett, Vuolasvirta-priset.
Två av de hundar som var betydelsefulla var
Krununupään Kaiju (årets älghund tre gånger)
och den första egna hunden Julle.
En av Eskos nära vänner i Sverige var K-G
Ekroos. Exakt hur de två lärde känna varandra
är oklart, men det var redan under 60-talet.
Som duktiga hundkarlar från enkla förhållanden och med ett brinnande intresse för bra
jakthundar samt breda kontaktnät inledde de
ett samarbete över gränsen där intressanta
hundar hamnade hos nya ägare. Genom Esko
köpte K-G bland annat hanhundarna Raivion
Jaska och Siriklin Sippi. Med sina kontakter
med utlandet kom det också att bli just Esko
som introducerade gråhunden i Finland.
En nyfiken, driftig person som pratade bullrigt
och skrattade högt har lämnat spetsvärlden.
Vila i frid Esko.
Thommy Svevar och Kaj Ekroos
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Bildrepotage
F R Å N VÅ R E N S TJÄ D E R S P E L I DA L A F JÄ L L E N
Foto: Svante Månsson/Idre

En jakthistoria
En tidig Oktobermorgon i tjäderskogen med Röjbackens Tania och lillhusse Alvin,
började med fågelkontakt direkt vid dikeskanten och Tania drog iväg efter flyende
fågel som efter 400 meter resulterade i ett ståndskall.
Vägen fram blev brant uppför ett berg och vi fick stanna och vila ett par gånger
efter vägen då dom små benen fick jobba hårt i pappas fotspår.
Väl inne på 30 meter hör vi tuppen skära näbb och pulsen stiger hos den lilla
jägaren. Första riktiga ståndskallet och jag som pappa vill inte slarva bort den här
chansen att föda en ny trädskällarjägare.
Vi kommer ända in på 20 meter innan jag skymtar tuppen högt upp i en stygg
gran. Skottet går och fågeln släpper nerför berget med en ivrig finsk spets i stjärtfjädrarna. Efter ca 150 meter stannar tiken upp och lyssnar. Jag känner mig säker på
skottet men börjar fundera då tiken efter 300 meter vänder och kommer tillbaks efter
en stund.
Jag hade lovat Alvin fika när vi väl kommit uppför berget och det blev jag påmind
om när jag förklarat att vi måste gå ner igen för att se om vi kunde hjälpa tiken finna
fågeln.
Väl nere vid foten av berget i en tallbacke där vi kunde följa spårets slut via pejlen
väntade vi några minuter för att ge hunden tid att jobba. Efter några minuter börjar
hon ta en spårlöpa som bar iväg en bit in i beståndet där hon hittade tuppen.
Lättnaden och glädjen sköljde över mig och kommentarerna och lyckan hos den
nu frälsta trädskällarjägaren är oförglömlig.
En kort berättelse från en lyckad dag i skogen...
Ps. Väl nere vid fågeln gör Alvin mig påmind om att nu var det dax förfika, och i
samma ögonblick kommer jag på att ryggsäcken ligger kvar vid trädet uppe på berget
vid första
ansmygningen TYPISKT!
Simon Nordin
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Grillat tjäderbröst
med Karl-Johan risotto med
sparris och rödvinssky
Nu har grillsäsongen satt igång igen och jag hoppas den håller i sig länge i år, inga eldningsförbud tack!
Jag använder mig återigen av sous vide metoden men har man ingen sådan så kan man självklart grilla
ändå, men tänk då på att fågeln måste vara väl mörad och/eller en ungfågel så att det inte blir segt.
Med den här metoden blir tjäderköttet lika mört som den bästa rådjursrygg eller liknande.

Till 4 personer
Tjäderkött

Ca 900 gram tjäderbröst
Salt och Svartpeppar
Skär bort den yttre tunna hinnan på bröstfiléerna. Salta och peppra köttet och vacuumpacka dem. Lägg ner dem i sous vide badet i ca
4 timmar på 53 grader.
Glaze till köttet

3 msk Rapsolja
3 msk Honung
1 msk Soja
½ msk Balsamvinäger
1 tsk Svartpeppar
1 klyfta Vitlök
Rör ihop alla ingredienserna till glazen som
sedan får vänta in grillningen.
Friterad och karamelliserad färsk lök
2 färska Röda lökar med den gröna blasten
1 dl Rapsolja
½ msk Farinsocker
Skiva löken inklusive blast relativt tunt. Hetta
upp oljan i en stekpanna som tål hög värme.
Lägg i all lök och låt den friteras en liten stund
innan man häller på farinsockret. Låt löken
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glansigt. Häll på det vita vinet och låt det koka
in utan lock och under lite omrörning. Spill
sedan på den varma buljongen lite i taget och
rör med jämna mellanrum, låt risotton puttra
försiktigt tills riset känns lagom mjukt, hela
tiden utan lock.
Under tiden förväller man sparrisen lätt.
Skär i ca 3–4 cm långa bitar.
Tillsätt parmesanosten och crème fraichen
till risotton när riset känns som det är lagom
mjukt och rör om, tycker du risotton är för
stabbig tillsätt då lite mer varm buljong/vatten.
Tillsätt svampen och den lätt förvällda sparrisen (spara sparrisknopparna till garnering).

–

När köttet har gått klart i vattenbadet så
tar man upp det torkar av det lite lätt med
hushållspapper och lägger det sedan hastigt
på en kolgrill, där man penslar på glazen
samtidigt. Låt inte köttet ligga på för länge så
ni tappar det härligt rosa köttet. Låt köttet vila
något innan ni skär upp det.
Servera risotton med tjäderbröstet fint
skivat och karamellisad och friterad färsk lök
på toppen med de vackra sparrisknopparna
och lite rödvinssky runt om.
Njut gärna denna måltid med ett glas rött
vin som är riktigt kraftigt och mustigt.
Smaklig måltid// Cecilia Sjölund

friteras under lite omrörning, tills löken blir
gyllenbrun och frasig. Ta upp löken och lägg
den på hushållspapper där den får svalna och
droppa av tills det är dags för servering.
Rödvinssky

½ Gul lök, finhackad
Smör
2 dl Rött vin
1 msk Balsamicovinäger
Salt och Svartpeppar
Stek löken i smör tills den är genomskinlig.
Häll på all vätska och låt puttra en liten stund
så att mängden sky som återstår är ca 1 ½ dl.
Smaka av med salt och peppar.
Karl-Johan risotto med sparris

3 dl arborioris
Smör
2 dl Vitt vin
1 l Grönsaksbuljong
4 msk Crème fraiche
2 dl förvälld Karl Johan svamp
2 dl finriven Parmesanost
Svart peppar
1 knippe grön Sparris
Stek svampen i smör och lägg svampen åt
sidan. Lägg i riset och stek det så att det blir
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I N F O R M AT I O N F R Å N P R O V R E G E L K O M M I T T É N
Provregelkommittén går årligen igenom alla
jaktprov som resulterat i pris för att se hur
provreglerna fungerat och att det tolkats så
lika som möjligt runtom i landet. Kommittén
hjälper också provledarna under provsäsongen med frågeställningar runt reglerna.
Vi kan efter årets granskning konstatera att
det mesta ser bra ut, men det finns ändå
saker som kan förbättras.

Hundägaren ska vara medlem i Specialklubben
för skällande fågelhundar (SSF) eller motsvarande utländsk klubb.
Deltagande hundar ska vara vaccinerade mot
valpsjuka enligt följande:
- Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio
(10) veckors ålder.

Vi kommer att skicka ut en sammanfattning
av granskade prov 2018, uppdatering av
tolkningsanvisningar och lathund för ifyllande
av jaktprovsprotokoll till varje lokalklubbs
sekreterare, som ansvarar att samtliga provledare och domare får dessa dokument inför
kommande jaktprovssäsong.

- Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara
vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder
och inte vara utförd för mer än fyra (4) år
sedan.

Här kommer lite information till de som ännu inte
provat att starta sin hund på prov och de som
redan är domare och provledare.

Varför genomför vi jaktprov?

Tik som löper får ej starta på jaktprov. Dräktig
tik får inte delta i prov 30 dagar före valpning,
beräknat från 63 dagar efter första parningen,
och får inte heller delta förrän 75 dagar efter
valpning, oavsett resultatet av valpningen.

Provets ändamål är att under jägarmässiga
former bedöma hundarnas jaktegenskaper
till gagn för avel och rasernas utveckling som
skällande fågelhundar.

Hundägaren anmäler hunden med anmälningsblanketten som finns på klubbens
hemsida, var noga med att ange datum på
vaccinationen.

Jaktproven genomförs som ordinarie prov
eller rörligt prov. Vid ordinarie prov så är tid
och plats tidigare fastställd, flera hundar
startar samma dag.

Information till domare och provledare:

Rörliga prov genomförs på enskilda platser med
endast en startande hund.
Provtidens längd är tre timmar om inte hunden
har haft tre finnandemöjligheter så förlängs
provtiden med max en och en halv timme.
Hundpejl får användas på prov. Hundförare tar
före provets start beslut om användandet av pejl
kan användas som stöd för bedömning, eller
om pejl används för eget bruk (ej av domaren).
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Vad krävs för att deltaga:

Hunden ska vara minst nio månader för att få
starta/delta

Domare och provledare ska inför varje ny jaktprovssäsong läsa igenom gällande tolkningsanvisningar och mall för ifyllande av jaktprovsprotokoll, samt sammanfattning av föregående års
granskning av proven.
Vi hoppas att det kommer många nya hundar till
start på höstens alla jaktprov.
Provregelkommittén önskar alla en skön sommar.
Kurt Sivertsson
Ann-Kristine Persson
Jan Andersson
John Laestander

BIS 1 Grasbekkåsens Nora, ägare Rune Myrhaug, BIS 2 Tiurbackens Sisko, ägare Kent Stökket

Rapport från Norge
Den 23/3 besökte vi Riksutställningen i Norge, platsen det hölls både årsmöte
och norsk riksutställning heter Osensjöen och domare var Siv Sandö. Det var
totalt 29 hundar, 21 stycken Finsk spets och 8 stycken Norrbottenspetsar. Vi
som var där från SSF var Göran Hofling, avelsråd Norrbottenspets/ Nordiska
samarbetsgruppen, och Jan Andersson ordförande SSF.
Hundarna på utställningen var enligt mitt tycke av hög kvalitet och domaren gjorde ett bra jobb i sina bedömningar av hundarna.
Som BIS stod Norrbottenspetstiken N SE UCH NV-16-18 NORDV-18
Grasbekkåsens Nora, ägare Rune Myrhaug.
Bis 2 Finskspetsen N UCH N JCH Tiurbackens Sisko, ägare Kent Stökket .
Vi vill tacka för ett väldigt trevlig och välarrangerat evenemang.
Vid pennan Göran Hofling

Efter avslutad utställning så tog Riksårsmötet vid lite senare på eftermiddagen.
Sedvanliga förhandlingar avhölls samt prisutdelningar i olika former.
Årsmötet var en trevlig och avspänd tillställning lite annorlunda än vad man är van.
Senare på kvällen avnjöts en middag där lotterier och festlig stämning gick
hand i hand. En och annan ”tiur” föll också runt borden som avslutning på
spännande jakthistorier.
Vi tackar våra norska vänner för inbjudan och en trevlig helg.
Jan Andersson
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TÄCKHUNDSANVISNING
GENOM

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:
Till vänster heter Peijla och är 9 år hon är mamma till Vittra som är till höger på bilden, hon är 2 år.
Vår första norrbottenspets hette Peltor och sedan har vi fortsatt på temat jakt när vi döpt hundarna. Vittra
vann jaktprovsstart i Jokkmokk på utställningen i februari vilket förhoppningsvis blir en trevlig premiär för
henne. Fantastisk hundras som är en perfekt familjehund.

Elisabeth Valdemarsson

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

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).
Här kommer bild på vår finnspets Viterlidens Kaksi.

Täckhundsanvisare: Niklas Stöök

Kaksi har aldrig varit den som varit blyg och tillbakadragande.snarare tvärtom.visade tidigt att det är den
finska spetsen som bär fanan högst i hundvärlden. Störst, bäst och vackrast, det är den finska spetsen

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

Thomas Myren
50

51

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
Cecillia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden, 070-661 59 33 E-post cecilia.sjolund@telia.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, 070-643 00 03
Webbansvarig
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17. E-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Valberedning sammankallande

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: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97 Gunnarsbyn. Tel: 070-317 92 29. E-post:palle@formsmedjan.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: Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand. Tel.070-222 05 32. E-post: niklasstook@gmail.com

Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen. Tel. 073 -042 45 50. E-post: ewy.c.vemdalen@gmail.com
Kassör: Jörgen Jönsson, Grenås 220, 833 49 Hammerdal. 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

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

52

53

B

Posttidning

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

