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Ja, då var det 
min tur att skriva 
ner några rader 
och försöka  
presentera mig. 
Jag heter Therése 
(Hampus) Hal-
varsson, Jag har 
rötter i Dalarna 
och Härjedalen, 
bor just nu i 

Hede i Härjedalen. En härjedalskulla med andra 
ord. Jag har sedan 2017 varit suppleant i SSF 
J/H och våren 2019 blev jag också invald som 
suppleant i SSF riks. Från i år har jag tillsammans 
med Anna Jönsson tagit över ansvaret över 
vår klubbs utställningar efter Lennart Jönsson. 
Jag är relativt ny som jägare, även om intresset 
alltid funnits. Det är i skog och på fjäll jag 
trivs som allra bäst. 2013 tog jag jägarexamen 
och det var där och då som intresset för just 
trädskällare tog fart på riktigt. Sedan 2015 
leder jag och min kompis jägarexamen, teori 
och skytte, vilket är superroligt. Vi har även 
tjejskytte och ungdomsskytte. Jag började 
snabbt fantisera om en egen hund. Och ras 
hade jag klart för mig ganska direkt. Några  
av mina närmaste vänner hade tidigare två  
Norrbottenspetsar som jag tyckte mycket om 
och senare blev jag känd med Anders Stensson 
och Nisse-Karlsson. Klart du ska ha en 
hund, sade Anders och lovade att hjälpa mig. 
Redan 2014 kom hon, Ester (Trollfågelns 
Mercedes)- mitthjärtas fröjd och glädje, dotter 
till Nisse-Karlsson och Trollfågelns Aya. 
Det var kärlek vid första ögonkastet och vi 
har varit ett oskiljaktigt team sedan dess. Jag 
hade stor hjälp av min dåvarande sambo med 
injagning och tur var väl det, gröngöling som 
jag var. Många stunder i skogen har det blivit, 
vid såväl jakt som jaktprov. Till en början 
betrodde jag inte mig själv att gå jaktprov men 
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jag tog mig mod och det har jag aldrig ångrat. 
Jag har lärt mig massor av de domare jag gått 
med, om både mig själv och min hund. Man 
är ganska ensam som tjej på dessa prov och 
jag vill uppmana fler tjejer att våga, det är så 
roligt och man träffar många nya vänner som 
har samma intresse som en själv, villiga att 
hjälpa. Jag har fått flera fantastiska stunder 
med Ester och ska jag välja en favoritstund, 
tar jag en från förra hösten som jag delade med 
min systerson Isac, då 14 år. Han frågade själv 
om vi kunde åka och jaga fågel, han jagar älg 
med sin pappa annars så detta var nytt för 
honom. Vi åkte upp till jaktmarkerna fyllda 
av förväntan för att mötas av en decimeter 
snö och snålblåst. Vi prövade en stund men 
gav upp ganska snart, jag tänkte att han aldrig 
skulle vilja följa mig igen. Men vad fel jag 
hade, följande morgonfick jag ett sms med en 
fråga om vi skulle åka och jaga igen, solensken 
så han trodde att det skulle bli en bra dag. 
Sagt och gjort, vi åkte upp igen, snön var i 
princip borta, nästan ingen blåst, förutsättnin-
garna var mycket bättre. Vi släppte Ester och 
ganska snart fick hon tag på fågel, vi gick mot 
ståndskallet, smög fram den sista biten och 
kunde skjuta en fin tjädertupp. Att få en sådan 
egentid med mitt syskonbarn var ovärderligt 
och han har fått upp intresset ävenför fågel-
jakten. Jag hoppas och tror att han kommer 
att följa även i höst och Albin 18 år ska också 
följa sin moster har vi bestämt. Det är kul att 
väcka intresset för denna jaktform hos flera, 
i synnerhet i den yngre ligan tycker jag. Nu 
främst ser jag fram emot höstens jakt och jakt-
prov men också Nordiska som vi arrangerar hos 
oss senare ihöst. Jag gruvade mig lite först för 
att skriva “min ledare” och nu har jag nästan 
svårt att ge mig, men jag väljer att avsluta här.
Kanske vi ses i skogen i höst?

TheréseSuppleant SSF Jämtland 
/HärjedalenSuppleant SSF Riks
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Bestämde mig för att fara ut på jakt med 
Coffy, tyckte inte klon sågså farlig ut. Blir 
alltid lite stressigt när vi ska iväg när vi inte 
bor i husvagnen på jaktområdet som vi brukar 
göra. Hundarna bli ryrsliga och tokskäller när 
vi börjar plocka med jaktprylarna så det är 
inte lätt att att ha koll på allting. När vi kom 
till Bergeforsen kom Micke på att han inte fått 
med sig sin jaktanorak. Vi hade åkt lite för 
långt för att vända om hemåt igen sådet var 
bara att bita ihop och fortsätta. Jag fick några 
skrattanfall i bilen vilket inte var så populärt 
hos Micke. Släppte av Micke (som fick jaga i 
“fulagubbjackan”) och Konrad vid platsen där 
de skulle jaga och körde dit jag hade planerat att 
gå med Coffy. Startade upp pejl och halsband, 
och sen på med prylarna. Tog Coffy en bit i 
kopplet och hade precis släppt honom när jag 
kom på att magasinet låg kvar i baksätet på 
bilen. Hade tagit upp det ur fickan och lagt det 
där. Fick springa tillbaka till bilen. Hann sen 
inte gå särskilt långt förrän det blev ståndskall.

På väg mot ståndskallet trampade jag upp en 
orrtupp, Coffy släppte då och sprang mot den 
fågeln i stället. Jäklar också tänkte jag och fick 
då se att orrtuppen som Coffy skällde på först 
fortfarande satt kvar i trädet. Helt öppet vid en 
myrkant. Tänkte då hur i hela fridens namn ska 
jag kunna smyga mig fram utan att bli upptäckt. 
Coffy springer då tillbaka och fortsätter skälla 
på tuppen. Jag lyckas ta mig fram, skjuter och 
tuppen trillar ner. Så himla kul när det funkar. 
Fick med mig Coffy tillbaka till bilen och for 
sen upp över och hämtade Micke och Konrad 
som redan stod och väntade på oss. Det visade 
sig då att Micke fått skjuta en tjädertupp på 4,3 
kg för Konrad. Var kanske inte så dumt att han 
fick jaga i gubbjackan. Konrad var som vanligt 
sur efter jaktturen så det är verkligen tur att vi har 
två burar i bilen. Inte kul om det blir slagsmål i 
bilen. Han blir ofta sur och tål inte Coffy när han  
är trött efter jakten. Micke, tjädertuppen och “fula- 
gubbjackan”. Konrad blev lite vild mot tuppen när 
den damp i backen så den blev lite tufsig.

När tok ändå 
blir bra!

Micke i fula gubbjackan och tjädertuppen. En sur Konrad och en glad Coffy i bilen efter jakten. 
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I år har det gått 20-år sedan EP-taletkom till i 
Finland. Denna metod”grund index modell” 
som visar hundens riskbild för att insjukna 
i epilepsi skall vi vara otroligt tacksamma 
för, de är detta som gjortatt vi har fått finska 
spetsen (national rasens) epilepsi under kontroll 
säger nutida ordförande för avelsrådet Thommy 

Svevar. Jag kan bara tacka mina förgångare för 
deras stor arbete, och mest förstås hundägarna 
som varit ärliga och anmält egna hundar 
som epileptiska till avelsrådet. Detta har nog 
räddat finska spetsen från en säker undergång! 
Året var 1985 när Finska spetsklubben (FSK) 
och enskilda uppfödare lyfte upp saken om 

att man var bekymrade över epilepsi i rasen. 
Redan fem år tidigare hade man grundat en 
avelskommite som hade fått tillstånd mycket 
redan. I början var meningen 
att man via tidningen Pystykorva skulle 
kommunicera ut olika saker till uppfödare. 
Avelskommiten ville kartlägga de jaktliga 
och exteriöra egenskapernaoch även ärftliga 
sjukdomar, närmare bestämt knäledsfel och 
förekomst av epilepsi. Oron var att antalet 
sjuka hundar ökade, men när man påbörjade 
insamlingen av information, så blev det plötsligt 
tyst ute på fältet. Avelskommiten önskade att 
sjuka hundar, dvs hundar medknäledsfel eller 
epilepsi inte skulle andvändas i avel, och med 
detta skulle man klara sig och man ansåg att 
inga andra strängare åtgärderbehövdes.

Kalevi Jokiaho lyfte upp frågan på bordet
Under kennelnamn Jokan började Kalevi  
Jokiaho föda upp finsk spets ibörjan av 60- 
talet. Han var en av dom få som inte var  
blyg att lyftafram epilepsin i rasen. Redan 
1982 skrev Jokiaho för första gången en  
artikel om epilepsi i tidningen Pystykorva.  
I oktober 1985 som redan nämndens, publi-
cerade Jokiaho en artikel iPystykorva om sin 
egen uppfödda epileptiska hundar, han lyfte 
fram Jokan Ekas stamtavla och där påpekade 
några sjuka hundar. Samtidigt vädjade han 
om hjälp till tidningens läsare, vi behöver 
mer information från hundar som har fått 
epilepsi liknande anfall. Risto Tuomainen som 
ingick i avelsnämnden från början av 1980 
talet uppskattade Jokiahos öppenhet. Alla 
vet att epilepsi förekommer irasen, men de 
flesta var tysta och därför var det starkt gjort 
av Kalevi, som enskild uppfödare att stiga 
fram och berättar säger Tuomainen. År 1988 
godkändes Finska spetsens avelsmåls program 
avkennelförbundet, dvs att de hundar som 
haft epilepsi typ liknandeanfall, inte skall 
användas i avel. Ändå, gick det nästan tio år 
innanbekämpnings programmet av epilepsi 
fick fart.År 1995 gav Karita Bergholms och 
Maija Laines undersöknings bättre svar och 
information om sjukdomens förekomst i 

rasen. Frågor riktades till vissa årskullar och 
ganska snart fick man fram information om 
att cirka 200 hundar sjuka.

Bokstäver blev siffror
I början gjordes enbart en bokstavs markering i 
stamtavlan, om hunden själv hade epilepsi eller 
hade den ett kullsyskon med epilepsi, äldre eller 
halvsyskon sjuka. Risto Tuomainen berättar. 
– När man tittade på stamtavlor, såg man så 
olika bokstäver på olika platser. Man såg alltså 
ett mönster (kontur) över situationen, men 
inte något konkret. Man började då fundera, 
skulle man inte kunna använda information 
som bokstäverna ger i nummerformat och så 
bygga upp en rik bild med  siffror istället för 
bokstäver? Man gjorde, så att om individen 
själv var epileptisk, så blev siffran 1. Föräl-
derns eller systerns sjukdom gav siffran 0.5 
och sjuk halvsyster fick 0.25. Dessa siffror 
flyttades till stamtavlan och räknades genera-
tionsvis ihop lodrätt och multiplicerades med 
den generationsteoretiska påverkan till arvet. 
Dessa siffror räknades sedan ihop vågrätt och 
siffran för eptalet påpekar sedan vilken risk 
den enskilde individen har för epilepsi berättar 
Risto Tuomainen. Eptalet är en matematiskt 
gränsvärde som bildar i teorin ett genetisk arv 
som hunden har ärvt från den sjuka individen. 
Troligen bildar talet ganska säkert vilken risk 
som finns inom blodslinjer men osäker när 
det gäller den enskilda individen. Med hjälp av 
eptalet blev riskbedömning ”hundra gånger” 
lättare än att bara läsa ut ep risken ur stamtavlor. 
20 år är en kort tid inom hundavel, och några 
snabbare resultat än de skall man inte vänta 
sig, och görs för hastiga och drastiska beslut 
så är också risken att avelsbasen blir för smal. 
Problemlösningar kräver alltid någorlunda 
balansgångar eftersom för snabba ändringar 
alltid kan föra med sig nya problem. Vi var i alla- 
fall tvungen att göra något, eftersom utgången 
var milt sagt bedrövlig, säger Reino Korpela 
som upplevde de sämsta ep åren under hans tid 
som avelsrådgivare. Om läget hade fortsatt på 
samma sätt, så hade vi fått ihop alla ingredienser 
till katastrof. Vi har arbetat länge och vi har varit 

EP-talet fyller  
20 år i Finland 

SSF tackar SPJ för artikeln som är översatt och tidigare publicerad i Pystykorva.
Personerna på bilden är Reino Korpela och Risto Toumainen
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många. Metoder och framförhållning har ibland 
gått isär men allas strävan har hela tiden varit en 
friskare finskspets. Det har vi lyckats med tack 
vare ep-talet, påminner Korpela.

Vägen till öppenhet
Risto Tuomainen gjorde Ep-talets beräknings- 
program år 1998. Fyra år senare fastslog FSKs 
styrelsen efter rekommendation från avelskom-
miten ep-talets gränsvärden till användning 
vid uppgörande av fiktiva kombinationer för 
avelsrådet och valpförmedlarna. Samtidigt 
skulle hundägaren, om han ville, kunna få 
meddelat ep-talet på sin egen hund.År 2004 
ökades öppenheten igen, så att både hanens 
och tikens ägare fick i samband med avels-
rådgivning, ep-talet över den föreslagnapar-
ningen.År 2008 godkände styrelse igen en ny 
avelstrategi på förslaga från avelskommitten. Så, 
enligt den nya avelstrategin, så skall avelsråden 
lämna ut ep-talet över den rekommenderade 
kobinationen i  samband med avelsrådgivning. 
Samtidigt enades man också om att utlands-
registrerade hundar eller importerade hundar 
skulle få ep-talet 1.3 viket då var rasens 
gemensamma medelvärde, om inte ep-talet 
kunde beräknas fram på annat tillförlitligt vis.
År 2011 godkände klubbens högsta beslutande 
organ, dvs årsmötet 2011 gav bifall på en 
medlemsmotion som inkommit till årsmötet, 
om att alla hundars hälsoinformation skall 
släppas fritt till alla. Årsmötet beslutade så, att 
ep-talet och all annan information runt sjuk-
domen epilepsi skall vara offentliga. I dags-
läget är alla inanmälda epileptiska finsk spetsar 
registreard i FSKs metsästyspystykorvat.com 
databas, som är öppen för alla. Ep-talet 
syns även i stamtavlan och hela stamtavlans 
siffermarkeringing som bildar ep-talet syns 
offentligt. Ep-talet har sedan dess använts i 
finska spets avelsarbete genom att man för 
varje rekommendation man gjort, har kollat 
det mot det definierat gränsvärdet, samt kollat 
riks benägenheten i de två mötande linjerna, 
och om dessa uppfylldes så har man gett 
kombinationen gröntljus. Epi-talet som Risto 
Tuomainen tog fram har väckt stort intresse 

även hos andra rasklubbar, och många för-
frågningar och förtydligande har blivit gjorda 
genom åren, både nationellt som internationellt. 
Under dessa 20 år har finska spetsens hälsoläge 
blivit mycket bättre. Epilepsi är den vanligaste 
nervsjukdomen och dess ärftliga modell 
förekommer så gott som i alla raser. Finska 
spetsen har i alla fall ännu inte blivit helt fri 
från epilepsin, så därför är det otroligt viktigt 
att alla hundar även i fortsättningen som får 
epilepsiliknande anfall blir anmälda till avels- 
kommitten (avelsrådgivning). Även information 
om avlidna hundar är värdefulla.

Risto Tuomainen - mannen bakom EP-talet
Risto Tuomainen blev spetsman, fastän på  
orten Pertunmaa där han föddes, så jagade 
alla hans kompisar med drivande hundar.  
Jag ville ha en finsk spets och lyckades till  
slut köpa en från Siriklin kennelsägare Herman 
Käre, det blev en tikvalp vid namn Siriklin Seita. 
Seita var duktig, och blev dåtidens yngsta 
dubbelchampion. Tuomainen berättar att 
Seita var en utmärkt jakthund, jag sköt mycket 
fågel för henne. Hon deltog också två gånger 
i skallkungen. Seita hade en egenmäktige egen-
skap att tämja en skygg fågel med skall, i t.ex. 
öppen terräng började hon skälla på skygga orrar 
från längre avstånd, och sakta sakta flyttade sig 
närmare tills hon var under skallträdet. Seita 
var även duktig att hålla kvar järpar. Under 
järpskallet så tittade hon liksom bort åt från 
fågeln, och skallade lite gnälligt, berättar Risto 
och ler. Varje år sköt jag flera järpar undan 
Seitas skall och överlag under hennes levnad-
stid blev det mer fågel skjutna för Seita än för 
de efterföljande hundar sammanlagt. Redan i 
början av 70-talet gick jaktresor till Lappland 
varje höst. Posio, Ranua, Karunki, Savukoski 
och Kemihaara blev min och Seitas jaktmarker. 
Detta blev början till mitt intresse för spets- 
hundar. Senare blev jag tillfrågad till olika 
funktioner inom klubben och jag svarade 
alltid JA. I nästan 25 år var Risto avelsrådg-
ivare, och på sidan om detta var han också i 
10 års tid ordförare i Nylandsspetsklubb, 5 år 
som ordförare i Nylands kenneldistrikt samt 

några år i Finska kennelklubbens styrelse. En 
hedersam uppgift var ju förstås också att vara 
medlem i provregelkommiten under 70-talets 
början. Flytten från huvudstadsregionen till  
Pertunmaa ledde också till att han blev 
ordförare för Stor Savos spetsklubb. Risto 
tjänstgjorde också länge som exteriördomare. 
Troligen började jag redan på 70-talet. Kommer 
inte riktigt ihåg, hur jag nu hoppade på detta, 
men hade säkert vid något tillfälle sagt JA 
och ler. Samtidigt med Risto Tuomainen blev 
även avlidna Jouko Ahtiainen, Matti Joenpolvi 

och Erkki Tuominen exteriördomare. Dåtidens 
utbildningsledare var Juho Perttola, Heikki 
Sarparanta och Esko Nummijärvi. Jag kan 
nog bäst den röda spetsen, sedan följer Karelska 
björnhund som tvåa. Jag dömde ungefär en 
7 till 8 utställningar varje år inom hemlandet, 
samt att jag även blev anlitad i andra nordiska 
länder, och också en resa till Tyskland han jag 
med, berättar Risto.

Text Heidi Lahtinen, fritt översatt  
av Lauri Keränen och Thommy Svevar

Risto Tuomainen och Sirklin Seita 1972
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Gävleborg arrangerade i vanlig ordning sitt 
försäsongs prov i Hamra på Sveaskogs Kronpark. 
På fredagskvällen samlades hundförare och 
domare i stugan på Svartåvallen där provledare 
Jan Andersson informerade om upplägget för 
helgens jaktprov. Efter lottning av provrutor 
samt domare började genast förväntningarna 
att ge sig tillkänna. Skulle 2019 bli likt tidigare 
år? Vädret för lördagen gav hundarna en bra 
utgångspunkt då temperaturen låg runt 13 
grader och lite lätt vind. Men resultatet blev 
inte likt fjolårets start, skygga fåglar och 

inte lika mycket chanser som 2018. Med ett 
snitt på 2,1 FM blev resultatet för dagens tio 
startandekipage tre tredjepris Tass 61 poäng, 
Tallens Inka 61 poäng och Kolåsens Zami  
55 poäng. Bästa resultat för dagen stod  
Häggingåsens Nemo För med hela 70 poäng 
och ett andrapris, ägare Stig Johansson. På 
lördagskvällen avnjöt vi middag serverad från 
Hamra Konferens 
& Vildmarkscenter AB och avslutade med en 
tårta för att fira vår mycket skickliga jakt-
provsledare och kamrat Jan Anderssons 60 

Utlyst jaktprov 
HAMRA 17–18 AUGUSTI SSF 

Domaraspirant Martin Granfeldt och Häggåsens Nemo 

års dag. Vi är lyckligt lottad som har sådana 
engagerade medlemmar i klubben, som lägger 
ner tid och engagemang för att kunna genom-
föra dessa fina jaktprovsdagar med allt från 
anmälan till boende, middag, provrutor osv.  
Vi hade under denna jaktprovshelg även 
provledaraspirant samt domaraspirant på plats 
så inom snar framtid kommer vår domarlista 
att fyllas på. Under söndagens prov startade 
åtta hundar, några nya provrutor hade tagits in 
och förhoppningarna om fågel på rutorna var 
stora i bilarna på väg ut. Vädret för dagen blev 
i stort sett samma som lördagen förutom att 
det regnat en hel del under natten. Söndagen 

levererade ett snitt på 3,0 FM och ett resultat av 
tre tredjepris Skogsmylltans Birka 58 poäng, 
Tass 55 poäng och Tallens Inka 55 poäng 
samt tvåandrapris på samma resultat 69 poäng 
Kronskogens Roger ägare Emil Larsson och 
Häggingåsens Nemo ägare Stig Johansson.
Bästa resultat under helgen Stod Häggingåsens 
Nemo för med 70 poäng på lördagen och fick 
åka hem med SSF Gävleborgs vandringspris. Vi 
vill återigen rikta ett stort tack till Sveaskog för 
att vi får använda Svartåvallen för boende och 
dessa otroliga fina marker på Hamra kronopark 
på de 36 000 ha stora markerna runt Hamra. Vi 
tackar återigen domare samt provledare.

// Ordförande SSF Gävleborg, Simon Nordin

Häggåsens Nemo skäller
SSF Gävleborgs vandringspris
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Lördagen den tredje augusti fick fem av oss 
från SSF Gävleborg chansen att medverka på 
medelpads utbildningen för jaktprovsdomare 
i Sundsvall. En fullspäckad dag där vi gick 
igenom provregler, tolkningsanvisningar samt 
pratade en hel del om vårt stora gemensamma 
intresse: fågeljakt med trädskällare! En väldigt 
intressant och lärorik dag tillsammans med 
kompetenta och erfarna jägare/jaktprovs- 
domare. Arrangerat av Jonas Carlsson och 
tillsitt stöd hade han för dagen med sig Lennart 
Jönsson och Roger Hedlund. Stor eloge till 
de tre engagerade som höll i utbildningen, 

Utbildning för  
jaktprovsdomare

och en extra till Jonas som var med under hela 
dagen trots omständigheter efter sjukdom. Något 
som är värt att nämna är att fyra kvinnliga jägare 
medverkade på denna utbildning, vilket är väldigt 
roligt! Enligt min mening behövs fler kvinnliga 
fågeljägare/domare som sätter gubbarna på plats. 
Skämt å sido, men det gladde mig att se. 
Ökningen av kvinnor som vågar ge sig ut 
för att döma våra hundar när det gäller. På 
bilden ser ni från vänster Jhonas Danrud, 
Gustav Hamrebjörk, Frida Hamrebjörk, Martin 
Granfeldt och Anders Linden, alla medlemmar i 
SSF Gävleborg. 

Frida Hamrebjörk

Utlysta jaktprov: 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 görs på blankett från SSF Riks 
webbplats. Blanketten ska varakomplett ifylld 
(bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter godtas 
intesom anmälan). Anmälan till respektive 
mottagare ska vara inkommen senast 14 
dagar före start (för sent inkommen anmälan 
beaktas inte). Anmälan är bindande och start- 
avgiften 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. SSF Gävleborg har bytt 
bank och fått nytt bankgiro nummer samt 
Swish. Avgiften 300 kr per start sätts in på 
BG 339-9110 eller Swish via 123025 35 75 vid 
bekräftelse av start. Ange namn och provplats 
vid inbetalning. Vi kommer att ha förläggningen 
vid Svartåvallen där boende och platsför hus-
vagn kommer att erbjudas i mån om plats. 
Läs mer på: https://ssfgavleborg.webnode.se/

Rörliga jaktprov (16 aug. 2018–28 feb. 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) SSF Gävleborg har bytt bank och fått 
nytt bankgiro nummer samt Swish. Start- 
avgift 200 kronor sätts in på BG 339-9110 
eller Swish via 123 02535 75 när domare och 
hundägare fastställt provdatum. Domaren 
betalasmed 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 
”Åretsträdskällare Gävleborg” ska skriftligen 
meddela klubben de tre bästa jaktprovsresultaten 
under året. Skicka din skrivelse tillsammans 
medkopior på provprotokollen till klubbens 
sekreterare före den sistadecember 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 innevarandeårs tävling.  
I övrigt se regelpärmen.
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Jaktprov
SSF GÄVLEBORG 2019/2020 
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Den 25 maj började tidigt för mig och Therese 
Hampus Halvarsson som hade 20 mil att åka till 
Bringåsen. Det gav lön för mödan då jag hade 
turen att få se en björn, passande nog när jag 
passerade Björnriket utanför Vemdalen. Regnet 
öste ned hela vägen till Bringåsen, men väl där 
så sprack det upp och det blev ett perfekt väder 
för både hundar och folk vid denna välbesökta 
utställning som arrangeras tillsammans med flera 
andra rasklubbar. Som nya utställningsansvariga 
för SSF Jämtland/Härjedalen måste jag med ge 
att vi var ganska nervösa för allt som måste fixas 
och se om allt vårt förarbete har funkat som det 
ska. Första utmaningen var att få upp utställn-
ingstältet … men efter att vänt ut och in samt 
upp och ned så fick vi till det. Denna dag var det 
ca 35 hundar som var anmälda, en siffra som vi 
måste vara mycket nöjda med och det var roligt 
att se så många valpar som ställdes ut. Bättre social 
träning kan man inte få för de små. Lotterna 
sålde som glass en varm sommardag och vi är så 
tacksamma för alla våra sponsorer som många 
gånger gör så att våra små klubbar går runt på 
sina arrangemang. Huvudsponsorer denna dag 
var Karl Hedin Sveg, Foderbua i Solberg och Viltmotiv. 
Vi tackar även våra övriga sponsorer i Hede/
Vemdalen området. Anna Fors Ward dömde 

föredömligt tillsammans med våra ständigt 
trygga och supertrevliga ringsekretrare Chris-
tina Eriksson och Anneli Melin. Tillsammans 
gjorde de så att jag, Therese och alla hundägare 
kände sig välkomna. Resultatet blev; BIR Finsk 
spets blev Kalliokoskens Ymmi, ägare Roland 
Lundgren och BIM Ailatis Crux ägare Tony 
Björklund BIR Norrbotten spets blev Åskbergets 
Ola, ägare Bo Kjellin och BIM Odensala Skogens 
Cilla, ägare Helena Hansson, som för övrigt är 
12 åroch fick många fina ord av domare Anna. 
Längsta strået i finalen drog Finska spetsen 
Kalliokoskens Ymmi. Det har fötts många fina 
trädskällare under året och vi hoppas se flera av 
de på utställningar i framtiden. Utställning är 
ett ypperligt tillfälle att träna valpar och hundar 
i den sociala miljön med andra hundar. Glöm 
dock inte det viktiga i att träna lite hemma inför 
utställningen så domaren kan bedöma er hund 
på bästa sätt. Det kan vara skillnaden mellan ett 
Good och Excellent. Allt flöt felfritt denna dag 
och jag och Therese var mycket nöjda när vi åkte 
hem och vi kunde stolta ringa Lennart Jönsson, 
tidigare utställningsansvarig, och berätta att 
med hans hjälp så blev vi peppade inför nästa 
utställning i Vemdalen i november. Väl möt och 
varmt välkomna till Vemdalen!

Anna Jönsson  SSF Jämtland/ Härjedalen

Utställning i Bringåsen
Under sommarens varmaste dagar, 26-28 juli, 
arrangerades den årliga jaktmässan i Västgård 
med över 20.000 besökare. SSF J/H har varit 
med sedan starten som utställare och i år lottade 
vi ut en jaktdag per dag under mässan, att få följa 
med en jägare med trädskällare under en dag är 
perfekt för den som vill prova på jaktformen. 
Jag och Frost (Skogsmylltans Cesar) hjälpte till 
och stod i montern på lördagen och söndagen. 
Montern låg vid Hundtorget där alla rasklub-
barna var samlade och där det även pågick 
en hel del aktiviteter som t ex uppvisningar, 
utbildningar och utställningar. Vi ställde 
självklart upp i rasparaden för jakthundar. Det 
är alltid trevligt att inspirera andra att upptäcka 
trädskällarjakten och berätta om våra raser. 
Intresset är stort och det är glädjande många 
unga och kvinnliga jägare som visar intresse 
för trädskällarjakten. De flesta samtalen fick 
jag inte i vår monter utan när jag gick runt med 
Frost på mässområdet, då kom det fram många 
som ville prata och var nyfikna och eftersom 
min nobs har ovanlig färg väcker han också 
lite extra uppmärksamhet. Träffade också 
flera ägare till trädskällare och pratade även 
några nyblivna nobs-ägare. Hundar förenar. 
Eftersom det var så varmt var det lämpligt att 
området låg precis vid Kallsjön så vi kunde 

BIS final

svalka våra hundar med simturer och låta dem 
dricka sjövatten. Jag passade också på att testa 
Frost på permobjörn när vi ändå var där. Om 
det var värmen eller om han genomskådade 
att det inte var en riktig björn ska jag låta vara 
osagt, men han gav i alla fall inte ifrån sig ett 
enda skall?! Istället sprang han snabbt fram 
och nosade på ”björnen”, pinkade och därefter 
gick han bara runt sprätte kaxigt med bakbenen. 
Frost har ställt björn i skogen, då skäller han 
ordentligt. Jag har bara skjutit fågel för honom 
men helt klart har han rovdjursskärpa och 
intresse för björn, något som jag som hans 
matte inte alls delar. Att delta på mässor som 
Västgård är ett utmärkt sätt att bidra till att öka 
intresset och sprida kunskap om jaktformen 
och raserna. Frost låter sig tålmodigt klappas 
av alla nyfikna barn som vuxna, han är van och 
trivs att vara med i större sociala sammanhang 
och jag tycker det är trevligt att prata med 
likasinnade och passa på att titta på nya gevär 
och andra roliga jaktprylar. Det var egentligen 
bara en stöddig karelare i montern bredvid som 
Frost inte gillade, men i stort hade vi mycket 
trevliga dagar så vi ställer gärna upp igen. Men 
nu laddar vi inför premiären och hoppas få gå 
några jaktprov med goda resultat.

Bitte Qvarngård

SF Jämtland/Härjedalen  
på Västgård game fair

SF Jämtland/Härjedalen  
på Västgård game fair
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SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning 
för Finsk spets ochNorrbottenspets lördag den 
9 november, Lövåsgården Vemdalen.
Domare: Arvid Göransson 
Skriftlig anmälan senast fredag 25 oktober 
till: Therese Halvarsson, Råndalsvägen 18D, 
840 93 Hede. 
E-post: ester.aiva636@gmail.com 
Tel: 073-097 72 07
Valpklass 4-9 mån, Championklass och Veteran-  
klass gratis. Övriga klasser 350: - 
Anmälan via fullständigt ifylld anmälnings-
blankett på www.ssf-riks.se/utställningar. 

Avgiften sätts in på SSF J/H:s pg 13 70 11-3 
i samband med anmälan, märk inbetalningen 
med hundens registreringsnummer. OBS! Jak-
thundsklass från 15 månader fylld på utställn-
ingsdagen. PM med info skickas ut under veckan 
före utställningen. Medtag stamtavla och kon-
trollera i god tid att hundarnas vaccinationer 
är giltiga. Inga valpar under 4 mån. får vistas 
på utställningsområdet, enligt SKK:s regler. 
Servering samt lotteri med fina priser. Två 
dagars fågeljakt inkl.boende med självhushåll 
på Holmen Skogs marker lottas ut på start-
numret. Servering finns. Välkomna!.

Hundutställning i Vemdalen

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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Fina prestationer 
i Lögdö vildmark
Fina prestationer i Lögdö vildmark SSF 
Medelpads förhöstprov kördes i Lögdö 
vildmark den 16-18 augusti. Totalt startade 
21 hundar som tillsammans genomförde 38 
starter. Fågeltillgången var inte lika god som 
förra året. Framförallt var det få tjäderkullar. 
Fågeltillgången var också lite ojämn. Några 
provrutor var till synes helt tomma på fågel 
medan andra hade god tillgång. Totalt blev det 
2,95 finnandemöjligheter per prov. 

Sammantaget gick 25 av 38 starter till pris. 
Det blev inte mindre än åtta förstapris, två  
andrapris och 15 st. tredjepris. Jag gratulerar  
till fina prestationer och trevlig samvaro.  
Tack till domarna och kul också med sex st. 
domaraspiranter i skogen och i kollegium. 
           Egon Rongdén, provledare.

PRELIMINÄRA RESULTAT: 

Hund   Ägare   Poäng  Pris 
Saga   Mats Karlsson  6/87  0/1 
Flatatorpets Askja  Peter Ålander  83/55  1/3
Vackeråsens Trilla  Andreas Persson  81/59  1/3
Brattstans Tyra  Malin Nordin  62/80  3/1
Flatatorpets Laki  Per-Ragnar Frank  78  1 
Häggingåsens Nalle  Matti Torvela   78/61  1/3
Skarnäbbens Konrad Katarina Åsman  54/78  3/1
Trollfågelns Jonna  Göran Hofling  76/19  1/0
Styggbergets Wappo Björn Karlsson  56/68  3/2
Sjuskinnåns Assa  Mats Svensson  65  2
Vackeråsens Tuuli  Per Tjärnlund  64/65  3/2
Tajgans Mimmi II  Lars-Erik Dahlin  20/64  0/3
Skarnäbbens Theo  Jens Melhuus  62  3
Spetsbackens Rapp  Micke Rydén  61/59  3/3 
Kajs Vita Björnens Nikko Henrik Jönsson  58/7  3/0
Röjbackens Aune  Inge Enbacka  57/AVB  3/0
Simanansärkän Pikkutsirte Maria Blom  51/7  3
Sobol-R   P-G Johansson  24/47  0/0
Jahti Harjun Yksi  Kjell Pettersson  44/42  0/0
Skogsmylltans Chicco Hans-Erik Norell  44  0
Barbarens Minun Tähti Anita Hästdahl  38/21  0/0

Sjuskinnåns Assa
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Söndagen den elfte augusti så bjöd vi i SSF 
Medelpad in till familjedag. Det kom 21 vuxna 
och tre barn, vilket är procentuellt väldigt bra 
med tanke på vår lilla förening med 107 med-
lemmar. Vi samlades vid Holmsjöns strand, 
på Egon Rongdéns hem och smultronställe som 
han så generöst lät oss vara i och vid. Vi började 
med en fika, kaffe och smörgås. Regnet strilade 
lätt ner och  mitt i allt regnande så kom det en 
skur… men vi jakt och friluftsmänniskor är inte 
gjorda av socker så vi tog oss ut på gräset där 
Linita Persson väntade för att hjälpa alla som 
önskade ha tips och träning i hundringen, det 
var många små tips som togs till vara om jag 
tolkade vissa miner rätt. Hundarna uppträde 
fint i ringen med tanke på hur mycket vissa 
av dem busade utanför ringen både före och 
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Hilja med kompis.

SSF Medelpad inbjuder till utställning för 
Norrbottenspets och Finsk spets Söndag den 
8/12 2019
Plats: Matfors brukshundsklubb. Registrering 
från klockan 9.00. Utställningen startar 10.00 
med valparna först.
Domare: Stig Brännvall (rätt till domarändring 
förbehålles)
Anmälan senast: 30/11-2019 till Cecilia 
Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden. Anmäl 
gärna via epost ssfcissi@gamil.com eller anmäl 

efter träningen. Så roligt att se att det även är 
många valpar nu som kom för att få socialiseras. 
Under tiden satt vissa och pratade jakt och 
hundar och barnen de varmest fascinerade 
över Egons tamfiskar under bryggan (sjön är 
ca 3,5mil lång). Fiskarna åt till och med mat ur 
händerna på barnen. Jag ska erkänna det var 
inte bara barnen som var storögda för dessa 
varelser! Sedan bjöd vi på lunch, jag hade 
kokat en köttsoppa som serverades med bröd. 
Smakade gott med någonting varmt då alla 
var mer eller mindre blöta av regnet. Nu när 
vi samlats så pratades det glatt om allt mellan 
himmel och jord, en trevlig stämning som 
gjorde mig varm inombords. Tack till alla 
delaktiga medlemmar, utan er så hade vår dag 
inte blivit så trevlig.

Cissi/SSF Medelpad

Samkväm i Medelpad

direkt via SSF RIKS hemsida.
Information lämnas av Anita Hästdahl  
070-606 63 06 alt. anita.hastdahl@gmail.com 
eller av Cecilia Sjölund 070-661 59 33
Anmälningsavgiften ska finnas på lokalklubbens 
bankgiro 5881-7263 senast den 4/12-2019. 
Skriv hundens namn och registreringsnummer 
som betalningsmeddelande. Valpar 50 kr, övriga 
klasser 250 kr. Anmälningsblanketten hittar du 
på SSF-RIKS hemsida.

Välkomna önskar SSF Medelpad

Utställning i Matfors, 8/12 2019
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Efter en mycket kall och regnig maj-juni 
var det med stor nyfikenhet vi åkte till Orsa 
besparingsskog,  Noppikoski, för att se om 
fågelföryngringen klarat sig och om fåglarna 
ville sitta tryggt så vi får många bra resultat. 
Tyvärr hade SMHI förvarnat för regn men 
inte en droppe regn fick vi på hela provet. 16 
hundar startade på årets första prov och vi 
hade totalt 22 starter. Fredag 16 augusti startade 
12 hundar (6 - 12 grader och svag vind). Totalt 
36 FM och 28 F. Resultatet blev 2 st 1:a, 3 
st 2:a, 3 st 3:e och 4 st 0. Lördag 17 augusti 

1:a pris tagarna i Noppikoski Joakim Westling med Fort Hjort Nova, 77 och 86 p och Johan Nilsson med Sumi, 80 p.

AVELSRÅD FINSK SPETS
Har gemensam e-post för hela avelskommittén 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

startade 10 hundar (12 - 14 grader och måttlig 
vind). Totalt 23 FM och 20 F. Resultatet blev 
1 st 1:a, 2 st 2:a, 3 st 3:e och 4 st 0. För att 
se samtliga resultat, se Ras-data. Bäste hund 
på provet blev Fort Hjort Nova med 77 p på 
fredag och 86 p på lördag och därmed JCH. 
Stort grattis! Vi vill tacka Orsa besparingsskog 
för att vi får nyttja markerna och stugor för 
detta prov och Hasse Jemth för allt arbete med 
anmälningar och provrutor och alla domare 
som ställer upp med eller utan startande hund.

Tommy Lannemar och Lauri Keränen, provledare

Utlyst jaktprov Noppikoski 16-17 aug.
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UTLYSTA JAKTPROV
16-18 augusti i Boden/Sörbyn  
(max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: Tord Isaksson  
Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg
070-5334421, tordisak@gmail.com

16-18 augusti i Arvidsjaur/Reivo   
(max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: John Laestander 
Myrheden 110, 938 92 Mellanström
070-649 17 16, john.laestander@skelleftealven.se

13-15 september i Arvidsjaur/Reivo  
(max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: Leif Hedlund, 
Härdargatan 7, 941 48 Piteå
070-688 39 52, leif.hedlund59@gmail.com

25-27 oktober i Pålkem/Överkalix  
(max 2 starter/hund)
Anmälningsmottagare: Joakim Resin, 
Videvägen 7,  952 63 Kalix
073-028 65 64, 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. 

Jaktprov  
SSF Nedre Norrbotten 2019

Medlem i SSF/Nedre Norrbotten vars hund 
gör sitt första jaktprov betalar ingen avgift.
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 föl-
jande - 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.
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, 
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix
070 631 94 61, gk.ostlund@gmail.com
Provledare: Anders Morin,  
Majorsvägen 10, 952 63 Kalix.
070-575 93 90, amorin@live.se
Göran Östlund,  
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, 
070-631 94 61, gk.ostlund@gmail.com
Västra området – Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, 
Arjeplogs kommuner.
Anmälningsmottagare: Robin Holmgren, 
Trundövägen 763, 945 34 Rosvik
070-274 67 98, robin-holmgren@hotmail.com
Provledare: John Laestander,  
Myrheden 110, 938 92 Mellanström,  
070-649 17 16, john.laestander@skelleftealven.se
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, 
070-688 39 52, leif.hedlund59@gmail.com

Rutiner rörande rörliga jaktprov
För rörliga jaktprov ska anmälan vara anmäln-
ingsmottagaren tillhanda senast 3 dagar före 
provdagen. Använd blanketten eller formuläret 
på SSF:s hemsida, www.ssf-riks.se. Skriv gärna i 

e-postadress på anmälningsblanketten. Prov-
ledaren utser alltid domare. Provdag
fastställs senast dagen före start vilket med-
delas provledare.
Observera vaccinationsreglerna för era hund-
ar. Uppfyller man ej kraven kommer provre-
sultatet 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. Vid rörliga prov har 
klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars 
hundar får starta i mån av plats.

Medlem i SSF/NN vars hund gör sitt första 
jaktprov betalar ingen avgift, men milersättning 
till domare.

Startavgift rörliga prover:
Medlem i SSF/NN betalar 400 kr och övriga 
500 kr på klubbens bankgiro 393-7711 eller 
Swish 123 527 64 72 efter det att provledare 
tilldelat domare. Kvitto på betalning ska upp- 
visas till domaren före start.

Startande ekipage är även skyldig att till 
domare betala reseersättning med 18,50kr/
mil, vilket erläggs vid jaktprovsstarten.

SSF Nedre Norrbotten inbjuder till utställning 
för finsk spets ochnorrbottenspets lördagen 
den 23 november 2019 i Piteå.
Plats: Grans Naturbruksgymnasiums  
ridhus, Öjebyn  
Domare: Anna Fors Ward 
Tid: Starttider meddelas närmare utställningen, 
på hemsidan och i PM.
Anmälan: Via anmälningsblankett som finns 
på http://ssf-riks.se under fliken utställning. Skicka 
gärna ett mail och kontrollera att anmälan 
kommit fram. Anmälningsblanketten kan även 
skickas via mail till: elisabet.laestander@gmail.com  

Skriftlig anmälan skickas till Elisabet  
Laestander, Myrheden 110, 93892 Mellanström, 
telefon: 070-649 17 17 

Sista anmälningsdag är den 11 november! 
Valpklass och veteranklass 100 kronor, övriga 
klasser 400 kronor. Anmälningsavgiften kan 
betalas via Swish 123 527 64 72, bankgiro 
393-7711 eller på plats. Märk betalning med 
hundens namn. 

Kom ihåg att kontrollera att hunden har 
giltig vaccination! Ange hundens stamtavlenamn 
vid anmälan och inget annat. Servering. 
Välkomna till Piteå!

Utställning i Piteå
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Björsjö 7:e och 8:e December Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 Ludvika, 
070 6587305, tomas.salander@skogssallskapet.se
Anmälan ordinarie prov.
Skall vara anmälningsmottagaren per brev 
eller e-post tillhanda senast 14 dagar före 
provdatum 300 kr betalas på plats.

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

Rörliga prov: 2019-08-16 tom. 2020-03-31
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller 

Jaktprov SSF Syd 2018-2019
e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen. 
076 1048640, styggberget@hotmail.com
300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på 
plats. Första start för SSF-syds medlemmar, ingen 
avgift. Gäller både ordinarie och rörliga prov.

Samtliga jaktprov är av lika värde för kval 
till skallkungtävlingen och även andra tävlingar. 
Samtliga ordinarie jaktprov kan bli flyttade till 
annan ort på grund av vargförekomst.

Deltagande hundar behöver inte vara ID 
märkta i örat. Chipp avläsare finns.

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna till jaktprov.

Gott om fågel på augustiprovet i Sörbyn.
Åtta hundar fördelade på femton starter 
var anmälda till årets förhöstprov i Sörbyn.
Provmarkerna låg norr om sörbyn och bildare 
ett sammanhängande område. Fyra hundar 
startade på förmiddag respektive eftermiddag 
för att domarfrågan skulle kunna lösas.  
Rapporterna skvallrade om god fågeltillgång 
och förhoppningarna om fina resultat fanns 
trots att den sol som visade sig på morgonen 
skvallrade om att det kunde bli en varm dag 
särskilt för eftermiddagshundarna. Halvtids- 
resultaten bekräftade rapporterna om fågel- 
tillgången, två första pris och två andra och 
ett tredje med många fåglar i protokollen. 
Förvånade var att en hund hade gått fågel 
tom. Lördagen bjöd på två ”ettor”, högst 
poäng hade Jonny Engmans hane Latans-
jöbäckens Sakko med 79 poäng, tätt följd av 

Roland Lundgrens tik Kallikosken Ymmi med 
77. Dagen avslutades med gemensam middag 
på Sörby Turism som serverade rödingfilé i 
saffranssås, mycket uppskattat. Väderleks-
utsikterna för söndagen hotade med regn hela 
dagen och den prognosen visade sig mycket 
träffsäker. Sex hundar kom till startsedan 
Sörlidbäckens Lage råkat i slagsmål med en 
grävling som perforerat Lage kring huvudet 
och på ena frambenet. Det gjorde att husse, 
Erik Sundström, valde att avstå från start. 
Resultaten blev inte lika bra och fågelkontak-
terna var färre men fyra av hundarna nådde 
ändå var sitt tredje pris. Till slut vill vi prov- 
ledare tacka Sörby turism för middag och fina 
lokaler, Inigårdens ägare för utmärkt logi och 
slutligen ett tack till domare och hundförare 
för en trevlig helg. 

Göran Östlund/Tord Isaksson.  

Augustiprov i Sörbyn

Sörlidbäckens Lage skäller ståndskall på grävlingen innan det stora tumultet bryter ut
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Lakasjöbäckens Sakko, ägare Jonny Engman
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Söndag den 19/5 så anordnades en trivseldag 
för medlemmarna, med tipsrunda och ring-
träning. Våran eminenta Monica Lundström 
som är duktig med ringträning, skulle hålla i 
ringträningen var tyvärr upptagen med jobb 
den hära helgen så Daniel Wiklund gjorde så 
gott han kunde istället. Hundarna som var 
med och sprang i ringen skötte sig bara bra.
De gjorde även ägarna ockå. Medans folket 
gick tipsrunda grillade Erik Sandström & 

Trivseldag

Peter Nordin hamburgare och korv för fullt. 
De smakade väldigt bra. Tipsrundan vanns 
av Benny Larsson. Priset var en rörlig jakt-
provarstart. De blev lite hund-och- jakt snack 
under dagen som var. Även några frågor hur 
jaktprov fungerar som Stefan Eriksson var 
duktig på att förklara på ett bra sätt. Hoppas 
vi träffas nästa år igen på samma plats.  
Tack för en trevlig dag.

Från ring träningen. Luspnäsets Kilti

Tjäderbrännans Piri

Tv Peter Nordin, th Erik sandström.

Länskampen 2019 mellan 
Västerbottens kustland och 

Västerbottens lappmark.
Nu var det åter dags för länskampen  mellan 
klubbarna Västerbottens kustland och Väster- 
bottens lappmark i Vilhelmina den 17-18/8 
2019 på skidstadion. Väderprognosen såg 
eländig ut med mest regn hela helgen men alla 
anlände på fredagkväll inför lottningen med 
gott mod och full inspiration inför lördagens 
prov. Tretton ekipage deltog 4 norrbotten- 
spetsar och 9 finsk spets. Stort tack till Mats 
Larsson och Tore Lövgren som jobbat för att 
ordna med fina  provytor och lottningen flöt 
på bra under fredagskvällen. Resultatet av 
lördagens prov redovisades på Lilla Hotellet 
efter en utsökt buffé och trots regnet gick tre 
hundar till förstapris. Bäst lyckades Gustav 
Nilsson som gick sitt första jaktprov med 
Sörlidbäckens Mitzi och jobbade ihop fina  
84 poäng. Resultatet visade sig även räcka 
till totalseger över båda dagarna och en 

inteckning i My Hanssons fina vandringspris. 
Stort Grattis till Gustav och Mitzi. Söndagens 
vinnare blev Lillåns Agnes med 79 poäng. 
Under helgen blev både Lillåns Agnes och 
Uppflogets Aya klara jaktchampion. Fågeltill-
gången var bra med 3,9 FM/ hund på lördag 
och 3,3 FM/hund på söndag. Tack till alla  
domare som på ett föredömligt sätt redovisade 
sina prov till provledningen och ett särskilt 
stort tack till Mats Byström som alla år ringer 
och själv erbjuder sig att döma till förhöst-
proven i vår klubb. Grattis till Väserbottens 
Kustland som gick segrande ur länskampen. 
Tack alla för ett väl genomfört prov.

Resultat: Lappmarken 219 poäng, Kustlandet   
234 poäng Provledare: Ann-Kristin Persson  
och Roger Eriksson
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För första gången arrangerades det en träd- 
skällardag inom SSF, somriktades till hela 
klubben. Förläggningen var Uman center i 
Storuman,som var en perfekt plats med stora 
gräsytor och möjlighet för boendeoch mat. 
Det var ca 40 deltagare och ca 50 hundar 
under dagen varav de flesta var norrbotten- 
spetsar. Aktiviteterna på lördag började med 
agility där Marika Landfors berättade och 
visade hur det går till med praktisk träning. 
Deltagarna fick sedan träna med sina egna 
hundar. Det var väldigt populärt bland barnen 
också. Man fick under dagen testa sin hund på 
permo-björn om man var intresserad, och det 
visade sig vara mycket populärt och väldigt 
intressant att titta på också. Totalt sex hundar 
blev godkända på björntestet, men några 
tyckte inte det var så kul utan sprang ut från 
ringen för att slippa mötet med björnen. Ulrika 
Eriksson och Lisa Hemfridsson berättade om 
ringträning och visade hur man praktiskt kan 
träna detta. Det var mycket populärt och man 

fick många tips och råd att ta med sig när man 
tränade med sin egen hund. Göran Hellström 
hade en föreläsning om injagning av skällande  
fågelhund som var mycket bra och väl förberett. 
Kul att en framgångsrik hundägare och upp- 
födare delar med sig av sin erfarenhet,som 
många kan ha nytta av i sin strävan att få en 
bra skällande fågelhund. Dagens aktiviteter 
avslutades med en tävling om vem som har 
Sveriges snabbaste fågelhund. Det var en rolig 
tävling där en höll fast hunden medan ägaren 
sprang före till mållinjen och när hunden släpptes 
kom den springandes full fart. Vinnare blev 
hunden Skarnäbbens Livli (ägare Mattias 
Åkerstedt) efter en hård konkurrens med Guri 
Mallas NobBira. Vi avslutade trädskällardagen 
med en mycket god middag som hotell Toppen 
hade ordnat till oss. Vi tackar samtliga in- 
blandade för ett fantastiskt bra jobb med 
denna dag och hoppas att vi inom SSF kan 
fortsätta med dagen som en tradition. 

Thomas Jonsson, Västerbottens lappmark

Trädskällardag i Storuman

Vinnaren Livli med husse och lillmatte.

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: 072-23306 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 över-
anmälan 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. Att tik börjat löpa.

Observera att bristfälligt ifyllda anmälnings-
blanketter ej godtas som anmälan. Skriv gärna 
i e-postadress på anmälningsblankett för 
bekräftelse av start och info.  
Startavgift: medl. i lappmarken 350 kr övriga 
450 kr. inbetalas på klubbens BG 164-0739  före 
start. Vi har även swish nr. 123 269 4388 

Rörliga prov 16 augusti – 31 mars

Anmälan: A-K Persson 
Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina  
Tel: 073-0358823 
E-post: akpersson@live.se. 
De som ska gå prov inom Lycksele, Åsele och 

Jaktprov Västerbottens  
lappmark 2019

Dorotea anmäler sig till: Roger Eriksson, 
Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina  
Tel: 0940-129 97 eller 070-2663068 
E-post: roger.eriksson@vilhelmina.se 

De som ska gå prov inom Vilhelmina, Storuman, 
Sorsele och Malå. 

Anmälan senast 3 dagar före provet. 
Använd blanketten på SSF,s hemsida,www.
ssf-riks.se, som kan skickas direkt. Anmälan 
är giltig när manfått 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 prov-
ledare utser domare vid rörliga prov. Hund-
ägaren måste själv kontakta provledaren för 
att fastställa 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: 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 täv-
lingsmoment kommer vi att ha för dessa dagar 
för att kunna utseen klubb och hund som 
länsmästare. Välkomna!
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Årets utställning bjöd på kallt och blött 
väder. Det var 55 hundaranmälda varav 31 
norrbottenspetsar och 24 finskspets. Det var 
10valpägare som fick sina hundar bedömda, 
av dessa var 8 nobsar.  I år hade vi veterinär 
Gertrud burman på plats som kollade patella 
och gjorde ögonlysningar. Det var 18 hundar 
som kollade patella vilket ärett fantastiskt 
resultat. Vinnare och BIS blev till slut 

Lyckseleutställning, utemässa
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Karlsömarkens Chili ägare Daniel Wiklund 
Vännesby och BIS 2 blev Trollfågelns Bella-Trix 
ägare Jan-Olov Edström Arvidsjaur. Tack 
till domare Ulf Ottosson och ringsekreterarna 
Berith Johanssonoch Susanne Olsson som 
kämpade igenom regn och rusk. Tack även 
tillalla andra som har hjälpt till med ut-
ställningen, och publiken förståssom stod  
ut i regnvädret.

Utställning, utemässa 2019

När du som är hundägare ansöker om 
ett svenskt utställnings- eller jaktcham-
pionat hos SKK erbjuds du möjligheten 
att köpa ett championatdiplom för 350 
kr. Diplomet levereras i liggande A3- 
format och har en bakgrundsbild på 
stövare tecknat av Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett championatdiplom sär-
skilt 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  
”norrbottenspets”
• Registreringsnummer: Dvs 
”SE12345/2012”
• Titel: svensk utställnings-  
eller jaktchampion
• Namn: hundens fullständiga namn  
”Kottmossens Christina”
• Ägare: förnamn efternamn

• Ägarens bostadsadress: “Stora gatan 
34, 123 45 Knutstorp”
Bifoga besked om godkänt championat 
från SKK:s registreringsavdelning som 
du även når på e-post: reg@skk.se eller 
telefon 08-795 33 11.

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

CHAMPIONATDIPLOM
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Efter förra hösten prov i Näsåker med fantastiska 
resultat så flyttade SSF Ångermanland i år för 
höstprovet till Tängsta med bättre möjligheter 
till boende och samlings lokaler. Fredag 
den 16 augusti genomfördes i fint väder fyra 
starter. Trots att fåglarna upplevdes som något 
skära så gick alla hundar till pris. Bäst lyckades 
nobsen Pilkalampinoppis Ruff med 79 poäng. 
Stort grattis till Ruff och ägaren Kjell Jonsson 
som nu tog sitt tredje förstapris. Under lördagen 
så gjordes 5 starter. Dagen toppades av finn- 
spetsen Grönbäckarns Chili på fina 81 poäng. 
Grattis till Chili och Johan Åkerlund till första 
ettan! När provet gick in på sin tredje dag så 
var antalet startande hundar 3 stycken. Bäst i 
dag var Lappskansens Kirpi (Peter Stiernman) 
som i och med detta blev utställningschampion. 
Efter en lång helg så avslutades provet under 
måndagen med 4 starter. Idag så lyckades 
nobstiken Brattstans Tyra nå fantastiska 92 

poäng! Då Tyra redan tidigare i helgen tog  
en etta på Medelpads prov så blev hon nu 
jaktchampion och till och med dubbel 
champion. Grattis Tyra och Malin Nordin 
till en imponerande insats. När vi summerar 
helgen så kan vi konstatera att samtliga starter 
gick till pris utom en som blev avbruten. I 
snitt över fyra dagar så hade vi 3,2 FM i snitt 
per provstart. Fågeltillgången i området väster 
om Sollefteå är fortsatt god även om vi hade 
svårt att hitta ungfågel de första dagarna. 
Kanske är det så att vi hade det absoluta toppåret 
förra året men gott om fågel är det likväl 
vilket borgar för en intressant jakthöst. Tack 
till provledarna Göran Jönsson och Peder  
Ragnarsson, domare, markägare, hundägare 
och hundar samt till Staffan Jönsson som ordnat 
det mesta av det praktiska runt provet.

/Örjan Mattsson, sekreterare och  
provledarspirant, SSF Ångermanland

Tängstaprovet 2019 (16-19 augusti)
Pilkalampinoppis Ruff som tog ett förstapris premiärdagen tillsammans med ägaren Kjell Jonsson och domaraspiranten Agneta Åström.

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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Championgalleri
SEUCH  KARLSÖMARKEN CHILI 
SE55954/2017

UPPFÖDARE:  Gunnar & Eva Wahlbeck, Söderudden Finland.

ÄGARE: Daniel Wiklund vännäsby. Sverige.

2019-2-2   ck r-cert   Umeå
2019-16-2  ck   Bredbyn
2019-31-5  cert   Lycksele.
2018-12-06  70 p jaktprov  Jämteböle.

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!

N
YA C

H
AM

PIO
N

S

SUCH TJÄDERFJÄDERNS JUSSI
E: Tjäderfjäderns Remo
U: Svea

ÄGARE:
Stefan Eriksson

UPPFÖDARE:
Stefan Eriksson

JAKTPROV:
20171112 Vindeln 86p Rörligt

UTSTÄLLNING:
180217 Bredbyn CK
180325 Åsele CK
190216 Bredbyn CK

C.I.B, NORD & FI UCH, C.I.E, DK V-18, EUW-18, NORDIC 
CH, PL  & CZ & LV & LU & VDH & DCNH CH SAGA
SE48837/2016
E: Teppo
U: Pyry

UPPFÖDARE: Tauno Pyykkönen Kemijärvi

ÄGARE: Mats Karlsson

UTSTÄLLNING:
171202  Sundsvall, BIM, CERT
180519 Bringåsen, CERT
180527 Gimo, BIR, CERT, NORDIC CERT
180630 Trondheim, BIR, CERT, CACIB
180929 Eckerö, BIR, CAC, CACIB
181014 Warsawa, BOS, CAC, CACIB, EUW-18
181104 Herning, BIR, CERT, CACIB, DKV-18
190505 Ålesund, NORDIC CERT
190512 Luxemburg, CACL, CACIB
190517 Dortmund 2x CAC, CACIB
190518 Dortmund CAC, CACIB
190519 Litomercie, CAC, CACIB
190526 Neumunster, CAC, CACIB
190609 Riga, CAC, CACIB
190707 Hannover, 2xCAC, CACIB

JAKTPROV: 181114 Lögdö vildmark (rörligt) 76 poäng

NO JCH NORD UCH NO V-18 DK UCH NO UCH SE 
UCH Röjbackens Eiko
SE44334/2017
E: FIN54074/06 Kiri
U: S53404/2008 CIB FI UCH SE JCH SE UCH,  
Hemvikens Vilma

UPPFÖDARE: Kaj Ekroos, Hägersten

ÄGARE: Tom Lund, Fjellhamar, Norge

UTSTÄLLNING:
2018-05-06 Kongsvinger, CERT
2018-11-17 Lillestrøm, CERT/CACIB
2018-11-24 Lillehammer, nordiskt CERT
2019-05-05 Kongsvinger, CERT
2019-05-10 Roskilde, nordiskt CERT
2019-06-09 Vänersborg, CERT/nordiskt CERT
2019-06-29 Trondheim, CERT/CACIB

JAKTPROV:
2018-08-21 Rena, förstapris 80 poäng
2018-09-08 Trysil, förstapris 77 poäng
2019-03-06 Rena, förstapris 87 poäng
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Till 4 personer

Råbiff
200-250 gram Orrbröst utan hinnor
1 tsk dijonsenap
½  Rödlök
Svartpeppar och Salt

Skiva och skär köttet i mycket små tärningar 
som ni sedan låter kniven hacka över lite. Det 
ska vara ett fint hackat kött som har lite textur
kvar. Hacka rödlöken mycket fint. Blanda ihop 
kött, rödlök, dijonsenap, salt och svartpeppar. Ställ 
skålen i kylen tills ni är klara för upplägget.

Karl Johan Majonnäs
1 Ägg
½ tsk dijonmajonnäs
2-3 tsk limesaft
1 msk torkat Karl-Johan smul
2 dl solrosolja
Salt och Svartpeppar

Lägg alla rumstempererade ingredienserna  
i en skål och kör med stavmixer så binder  
sig majonnäsen relativt snabbt utan besvär.  
Smaka av. Lägg i en spritspåse och förvara i 
kylen. All majonnäs går inte åt men den är  
god till annat också.

Friterad Kapris
50 gram Kapris
½ dl Solrosolja
Hetta upp en stekpanna med oljan och lägg i 
kaprisen, vänd runt och låt den bli ganska hårt 
friterad. Man kan ta upp någon kapris och
lägga på ett papper så att man ser att de blir 
lite hårda och frassliga för då är de klara. Lägg 
kaprisen på hushållspapper så de får rinna av.

Friterad potatis
2 mellanstora potatisar (helst mandel)
2 dl Solrosolja
Salt

Tvätta av potatisarna ordentligt, men skala dem 
inte. Skiva potatisen i ca  två millimeter grova 
skivor som du sedan skär i ca två millimeter 
breda stavar. Lägg potatisstavarna i kallt vatten 
ca 30 minuter så de får dra ur stärkelsen. Häll 
av vattnet och torka dem med en kökshandduk 
eller hushållspapper.

Hetta upp olja i en gryta, gör brödprovet vilket är 
att man petar ner en brödbit och om den börjar fräsa 
lite så är oljan het nog för att lägga i potatisen. 
Vänd runt i potatisen några gånger under tiden, 
för det tar lite tid innan potatisen är gyllenbrun 
och frasslig. Nu är det dags att ta upp potatisen för 
att låta den rinna av på hushållspapper.

Råbiff på orre
Denna gång tänkte jag bjuda på ett recept på en förrätt som jag verkligen uppmanar  

alla att testa för den är magisk! Våga tänka utanför era kanske normala ramar och ät orre  
eller tjäder på ett nytt sätt…. för jag tror att det kanske inte är så väldigt många som har testat råbiff 

eller carpaccio på denna underbara råvara. Men jag rekommenderar att köttet har varit fryst i minst 48 
timmar innan ni börjar servera det rått – detta för att eliminera risken för parasiter.  

Och håll väldigt god hygien, hackat rått kött ska aldrig få bli varmt  
– förvara i kylen tills ni gör upplägget och serverar det.

Lycka till,  för nu har ni ännu en förutsättning till början av en magisk middag.

Nu till upplägget
15 Sockerärtor
4 Ägg
Gräslök

Finstrimla sockerärtorna som du lägger på 
tallriken. Skeda upp råbiffen ovanpå. Gör en 
liten urgröpning för en rå äggula som du
placerar i mitten. Sedan kan ni lägga på potatisen, 

kapris och ringla majonnäsen över allt, strö på 
lite gräslök på slutet.

Nu är det bara att avnjuta och som ett litet 
tips på dryck så testa det italienska vinet Monti 
Garbi nr: 5328 vilket gifte sig fantastiskt
bra med denna förrätt tyckte vi – men det är 
ju ibland stunden och gemenskapen vid bordet 
som gör vinet!

Smaklig spis// Cecilia Sjölund
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År 2000 tog jag min jägarexamen. Med 
rötterna i Rotterdam, Nederländerna och ej 
från jagande familj, gjorde att jag var mycket 
oerfaren i skogen. Mörkret och skogen var 
något okänd för mig, vilket gjorde att jag 
hade en oerhört rädsla för det. Min jaktkarriär 
började jag med en irländsk röd setter. Wiggo.
Hade aldrig någonsin tagit i en bössa eller 
dödat ett djur, annat än en fluga. Kunde inte 
stå på skidor. Hade noll kunskap om settrar, 
ripjakt eller jakt överhuvudtaget. Hade sedan 
barnsben velat ha en irländare, och då jag 
fick veta att det gick att jaga med dom, blev 
köpet självklart. Skidåkningen gick sisådär, 
men dressyren gick desto bättre, med hjälp 
av Sten Christoffersons böcker om injagning 
av stående fågelhundar. Meriterade Wiggo, 
som var en duktig jakthund och jaktkompis. 
Brukar säga att alla borde ha haft en stående, 
innan de skaffar sig en finne, då vissa anser att en 
finne inte ska dresseras, men vara självständiga? 

”Det är inge knäbyx jakt det här....”, fick jag 
som pekpinne från en kennel, då jag ville 
ställa mig i kö på en finsk spets. Lite förnärmad 
blev jag och ännu mera, då jag fick frågan om 
jag överhuvudtaget jagade.... Att min nästa 
hund blev en finsk spets, berodde på att jag 
fick låna en finsk spets och tyckte det var den 
mest spännande jaktformen, jag någonsin 
hade provat på. Skogsrädslan hade jag jobbat 
bort. Jag kände mig mera erfaren som jägare, 
med både ripa, rådjur, räv, mård, älg och 
skogsfågel på fångstlistan. Thai kom till min 
flock, 2009. En rejäl hane med tidig jakt. Sköt 
första orrtuppen för honom vid tio månaders 
åldern. Körde mycket dressyr, trots uppfödarens 
uppmaningar att inte göra det. Thai var duktig 
och hamnade fort i topp, både på jaktprov 
och utställningar. Hans framgångar ifråga-
sattes ofta med otrevliga påståenden, vilket 
gjorde mig oerhört ledsen mellan varven. En 
jagande vän sa till mig vid ett tillfälle;  

Poju hade blivit tagen av ett rovdjur.Efter 
lugnande ord från Thommy, såg jag till slut på 
avstånd, en liten rödtuss som balanserade på en 
stock, ovetandes om att matte höll på att dö 
av oro. Hösten därpå var vi i skogen i ur och 
skur. Flera timmar i veckan. Så fort det fanns 
en ledig sekund. Många svordomar, tårar 
och svettdroppar lämnades där, men till slut 
ramlade poletten ned för Poju. Idag är han en 
fröjd för jägarögat att skåda, där han färdas.
Svansen rakt ut, halsen sträckt och kroppen 
stram, fastän benen går som hjul. Hjulben, 
brukar jag tänka på, då jag ser hans framfart.
Inga pissrundar, bara jakt. Vilken glädje! Fyra 
jaktprovstartar med fyra valörer. Alltid kul att 
få belöning för all tid man har lagt ned. Att 
tänka tillbaks på min jaktkarriär med att ha 
varit rädd för skogen, mörkret och sedan ha 
lyckats; med en stående, en älghund, två finsk 
spetsar, kvalat in till Skallkungen tre gånger 
med två olika hundar, blivit tvåa och trea, 
blivit tvåa på Nordiska, vunnit klubbmäster-
skapet i Lappmarken tre gånger med två olika 
hundar, kammat hem vandringspriset för all 
framtid, kammat hem Rahans priset och slut-
ligen klämma till med att kamma hem Röjans 
priset (efter Finska avelsrådets önskemål), 
fick mig, att för första gången i mitt liv, säga 
någonting positivt om mig själv; Miranda, det 
här kan du! Fan va du är bra!

Vid rätt träning blir människan 
hundens bästa vän.

”Miranda, då de pratar skit om din hund, har 
du en duktig hund, då de inte pratar skit om 
din hund, är det en skithund”. Så är det nog.
Thai var en duktig hund, men ojämn. Ena 
dagen kunde han gå som en raket och nästa 
dag gick all hans tid åt att pissa in ett revir.
Han är pensionär idag, då han lider av kronisk 
halskatarr. För cirka fyra år sedan, la jag ut en 
krok till finska avelsrådet om att jag ville ha en 
ny finsk spets, med ny blodslinje som gynnar 
det svenska och norska aveln. Mina åsikter är 
delade inom klubben om att det avlas för my-
cket på samma blod. Diskussionerna har varit 
många och långa. Alla ska kunna få ha sin 
egen åsikt, men vi ska inte glömma, att vår ras 
är liten och om vi ska lämna detta till efter- 
världen, ska vi vara förnuftiga och svälja vår 
stolthet ibland, tänka mera på hunden, än den 
som håller i kopplet. Vi skulle kunna komma 
långt med det. Vi får aldrig glömma, att det 
först och främst är jakt vi håller på med! 2016 
föddes Poju i Finland. Thommy Svevar kom 
med det lilla röda nystet till mig. Nytt blod, ny 
linje. En valp utan alltför höga titlar i bagaget. 
Titlar ingår inte i valpköpet. Om en hund 
med eller utan titlar, hamnar hos fel eller rätt 
person, blir resultatet efter det också. Lilleman 
Poju. Sen i jakten, feminin i utseende med 
ett hjärta av guld och en pratkvarn utan dess 
like. Motsatsen till Thai som var graciös, tidig 
i jakt och tyst. Första hösten var vi i skogen 
och plockade svamp och bär. Han lämnade 
mig mer en gärna längre stunder. En gång var 
han borta i nästan en timme. Gråtande och 
förtvivlad ringde jag Thommy Svevar. Trodde 

Miranda Frings med hunden Poju och Röjans pris 2019

Miranda Frings med hunden Poju .
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Drömmen för många ägare till en skällande 
fågelhund är att få äga en både duktig och 
snygg hund och inför hundutställningen i 
Trondheim den 29 juni 2019 såg det onekligen 
lovande ut inför möjligheten att få papper 
på det. Ett utställningschampionat kan falla 
ut först den dag hunden tar ett cert efter att 
ha fyllt två år, så nu var sanningens stund 
kommen. Den 29 juni är nämligen Eikos 
födelsedag.

Som ganska färsk pensionär har jag haft 
förmånen att kunna lägga åtskilliga timmar på 
unghunden Röjbackens Eiko, som jag har 
köpt i Sverige av uppfödaren Kaj Ekroos. 
Kullen består av fem hanhundar av totalt 
sex valpar efter den finske hanhunden 
FIN54074/06 Kiri och undan S53404/2008 
CIB FI UCH SE JCH SE UCH Hemvikens 
Vilma. Parningen gjordes på inrådan av 
Thommy Svevar i Finland som också tipsade 
mig och sade att det här kan vara en riktigt 
spännande kombination och att jag borde 
undersöka saken närmare.

Det lät lovande, så jag åkte över till Sverige för 
att titta på valparna och kände genast att det var 
en valp där som såg intressant ut och förklarade 
för uppfödaren att den där vill jag gärna ska 
hamna hos oss hemma i Fjellhamar i Norge, 
vilket skulle gå bra och så blev det också.

Eiko visade tidigt intresse för fågel och  
gick redan vid 7 månaders ålder till pris och 
med det tredje förstapriset 2019 blev han  
norsk jaktchampion och kvalificerade sig till 
Nordiska Mästerskapen för skällande fågel- 
hundar i Sverige i höst samt Norska Mästerska-
pet 2019. Samtidigt har han deltagit vid en rad 
hundutställningar i både Norge och i utlandet 
och lyckats fantastiskt bra. Bidragande faktorer 
för framgångarna är att han är en väldigt stabil 

hanhund med utmärkt temperament och har 
inget emot att visa upp sig i ringen.

Tvåårsdagen blev till slut en mycket lyckad 
tillställning där den nederländska domaren 
Ineke Zwaartman-Pinster meddelade att Eiko 
blev BIR, fick CERT samt CACIB, och i och 
med det så trillade hela fyra championtitlar in 
på samma gång och vi kan numera skriva NO 
JCH NORD UCH NO V-18 DK UCH NO 
UCH SE UCH framför namnet!

Kör hårt i skogen nu i höst och se till att ha 
kul med din hund!

Tom Lund, Fjellhamar i Norge

Ovanlig tvåårsfest 
för Röjbackens Eiko

Glad ägare Tom Lund och hanhunden Röjbackens Eiko

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



42 43

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

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



B Posttidning

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