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Nu är det min 
tur att skriva 
ledaren i 
Ståndskall. Jag 
har nu blivit 
medlem i styrelsen 
för SSF Riks 
som suppleant.
När jag tänker 
efter riktigt 
noga så kan man 
nog säga att det 

som varden största bidragande orsaken till att 
jag blev just fågeljägare, var att jag är väldigt 
morgontrött…

En dalmas 
Jag är född och uppvuxen i Ludvika, som ligger 
i södra Dalarna och har förutom militär- tjän-
stgöringen hållit mig kvar i de trakterna och bor 
nu en bit utanför stan i en by som heter Saxdalen. 
I min familj har jag inga direkta kopplingar till 
jakt men eftersom jag hade många kompisar som 
sysslade med jakt blev jag intresserad av att börja 
jaga och därför köpte mig en karelartik 1978. På 
den tiden var det svårtatt hitta en ledig plats i 
ett jaktlag, men efter att ha blivit inkallad på ett 
eftersök som gick bra fick jag erbjudandet om att 
bli medlem i det jaktlaget 1980. 

Har jakt 
Många av mina kompisar hade stövare och 
jagade hare ganska intensivtoch jag hängde med 
och tyckte att det var en spännande jaktform, 
men upptäckte ganska snart att det var en 
jaktform som krävde att man behövde gå upp 
väldigt tidigt på morgnarna men också att vi 
såg en massa tjäder och orre på skogen, vilket 
jag tyckte verkade spännande. Vid ett tillfälle då 
jag var med och jagade med karelaren ”uppe” i 
Fredrika stötte jag på Torbjörn Lilja som hade 
både Jämthundar och Finnspetsar och han gav 
mig tipset om att ta kontakt med K-G Ekroos, 
som han tyckte hade bra hundar och som säkert 
kunde hjälpa mig. Och påden vägen var det: jag 
kontaktade honom och köpte en tikvalp 1984. 
Röjbackens Jenny efter Röj- backens Jack och 
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PÄRMSIDA  1 750 kr
1/1 SIDA     1 500 kr
1/2 SIDA     1 000 kr
1/4 SIDA     600 kr
VALPANNONS    450 kr
VALPANNONS (anvisad av avelsrådet)  150 kr
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RE undan Röjbackens Ramona, som lyckades ta 
ett andrapris på jaktprov vid tio månaders ålder 
ochsom blev SE UCH så småningom. 

Gillade friheten  
Det jag gillade genast med jakten med finsk 
spets var friheten ochrörligheten. När lusten 
att jaga föll på kunde man kasta in hunden 
ochbössan i bilen och kort därefter var man 
igång. I början jagade jagockså mård och grävling, 
vilket gjorde att jakten var varierad och hade en 
lång säsong. Inte heller behövde man lägga ned 
tid på att släpa ut en tjäder till bilen från skogen 
tillsammans med ett gängandra jägare vilket 
gjorde att det blev mycket jakt och spännande 
situationer på skogen. 

Jaktprovsdomare
K-G Ekroos fick mig även intresserad av 
att bli jaktprovsdomare och efter att ha varit 
med på två jaktprov med Kåges Röjbackens 
Rask ochRoland Fors tik Päivi fick jag 1986 
jaktprovsdomarkortet i min hand. Jag dömde 
återkommande jaktprov och tidigt 1990-tal 
blev jagjaktprovsledare och jag har även varit 
provledare för SSF Syds senaste två Skallkungs- 
tävlingar, 2001 och 2012. Eftersom Sydsverige 
är en liten klubb har jag även haft en del olika 
styrelseuppdrag – som exempelvis kassör, 
ordförande och ansvarat för att organisera 
Skallkungen, utbildningsarrangemang och 
klubbträffar av olika slag mm.

Uppfödare
Likt många andra som har varit med i klubben 
länge har jag fött uppfinska spetsar och totalt 
har det hunnit bli ett trettiotal kullar, förutom 
jämthundarna och till att börja med även Karelsk 
Björnhund som funnits med samtidigt. Min 
erfarenhet som uppfödare är att det är extremt 
viktigt att man som uppfödare är med och 
stöttar och försökerfå valpköparna intresserade 
av att meritera sina hundar för att på så sätt 
öka antalet hundar som är aktuella för avel. 
Alla är dock inte intresserade av att tävla utan 
många duktiga jakthundar stannar vidatt bara 
vara just det – jakthundar. Valpköparna lovar 
alltid när de beställer en valp att de skall starta 

proven,provat på att fixa andra aktiviteter 
som ”prova på”-jakt i olikaformer – nu senast 
i form av introduktionsjakt i en form som 
liknardet rörliga proven: boka ett prova på-till-
fälle, betala en struntsumma och kom med ut 
och se hur det går till – och när det passar dig. 
Det har även hänt många gånger att någon vi-
sat intresse för denna jaktform. De har då fått 
följa med på jakt för att se hur det fungerar.

Värna framtiden 
Inom SSF finns det väldigt många människor 
som har kunskap om sakersom det kan ta en 
hel livstid att lista ut själv så genom att vara 
med, delta och lära känna folk så får man ut ett 
mervärde jämfört med om man ska göra allt 
på egen hand. Min förhoppning är att jag som 
medlem i styrelsen ska kunna vara med på den 
resan – att få fler att komma med på tåget, värna 
om våra rasers framtid och helt enkelt ha roligt 
tillsammans. 

Tack för ordet,Göran Eriksson
vSSF SydsverigeStyrelse Suppleant SSF Riks

på utställning och jaktprov mendet är få som 
håller vad de lovar. Jag kan delvis känna igen 
mig i det eftersom jag själv inte heller är någon 
tävlingsmänniska. Det är enstor skillnad mellan 
att meritera en hund för att visa dugligheten 
och att de rätta egenskaperna finns där och att 
jaga titlar som kanske – om man ska vara krass 
– egentligen kanske inte tillför något nytt. Med 
det menar jag att man har mycket att vinna 
om man lyckas få utbudskapet om att man inte 
måste ha en champion för att kunna vara aktuell 
för att bidra till att bredda avelshundsutbudet. 
Jag har alltid försökt att jaktprovsmeritera mina 
hundar tidigt i ung ålder.

Utmaning
Jag ser det som en utmaning att försöka få med 
fler folk att delta i klubbens arrangemang och 
verksamhet. Grunden i all ideell verksamhet 
är ju att folk tycker att det är kul och man kan 
aldrig tvinga någon. Får man klubbens med-
lemmar engagerade är det lättare att fixa olika 
arrangemang och göra det hela mer lockande 
att vara med. Inom SSF Sydhar vi, förutom de 
sedvanliga årliga utställningarna och jakt-
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ÅRSMÖTE SSF 
GÄVLEBORG
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte  
i Bollnäs Söndag 2/2 2020 kl 16:00.
Mötet kommer att ske på Sävstaås av- 
fallsanläggning. Vägbeskrivning finns  
på hemsidan. http://ssfgavleborg.webnode.se/

Vid frågor eller funderingar kontakta  
Simon Nordin Tel. 070-249 36 57
Mejl: simon.gg.nordin@hotmail.com
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen 
tillhanda senast 31 December 2019.

Kaffe & smörgås.
Varmt välkomna!

SSF Gävleborg 
Utställning  
Bollnäs 2020
Plats: Bollnäs BORAB (Bollnäs Ovanåkers 
Renhållning AB)

Domare: Ann Carlström (Rätt till domar- 
ändringar förbehålles)

Datum: 29 Februari 2020

Tid: 09:00 

Utställningen kommer att ske på Sävstaås 
avfallsanläggning i Bollnäs, besöksadress:  
Edsbyvägen 200. Mer information se vår  
hemsida http://ssfgavleborg.webnode.se/Anmälan 
och upplysningar: Emelie Nordin,  
Herte 8743, 821 92 Bollnäs Tel: 073-8458831  
Mejl. emelie.m.nordin@gmail.com

Anmälan görs via blankett som finns på  
SSF-Riks hemsida som man mejlar direkt till  
emelie.m.nordin@gmail.com samtidigt som 
du sätter in anmälningsavgiften på SSF Gävle-
borgs BG. 339-9110 eller swish 123 025 35 75 
OBS! Var noga med att märk betalningen med 
hundens namn från stamtavlan 

Sista anmälningsdag: Lördag 15 Februari

Anmälningsavgifter: Valpklass: Gratis 
Övriga klasser 350 kr. Vi kommer att lotta 
ut ett par skidor från Åsnäs värt ca 2000:- på 
startnumret. Så stanna kvar till slutet på dagen 
för att delta i utlottningen. Passa på att köp 
lott till vårt fina prisbord! Slagugglan kommer 
att finnas på plats med försäljning av jakt & 
Friluftsartiklar mm. Försäljning av kaffe & 
hamburgare kommer att finnas på plats! 

Varmt välkommen till Bollnäs önskar  
SSF Gävleborg!
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NM 2019 arrangerades utav lokalklubben 
Jämtland/Härjedalen den 28–29 september. 
Förläggning var Vemdalskalets Fjällanläggning 
och provmarkerna runt omkring. Vädret var 
inte det bästa möjliga, regn, dimma och dis. 
Det blev lite bättre för andra dagen. Tyvärr 
kunde inte Norska laget närvara pga. sjuk- 
domsutbrottet. SKK stoppade nämligen för 
deltagande i prov, utställning och tävling för 
deras hundar i Sverige.

Dag 1
Lördag +6 dimma, dis och lätt regn. Inget 
förstapris för dagen. Bäst lyckades Latanjarkas 
Iza som fick ihop 65 poäng och ett andrapris.

23 FM och antal F 2.9/hund.

Kvällen avslutades med middag, god mat, 
trevlig samvaro och härlig stämning samt det 
obligatoriska talet för ägaren till Latanjarkas Iza.

Dag 2
Söndag +8 och dimma men ändå något bättre 
väder. Frågan var om någon hund skulle 
lyckas bättre idag än igår? Efter klockan elva 
började de första hundarna från de närmaste 
provrutorna komma in och resultatet visade 
snart att fåglarna inte var lika skygga idag som igår.

Efter genomgång av dagens alla prov, stod det 
klart att den nordiska mästaren 2019 kommer 
från grannlandet i öst och heter Rota som 
ägs av Tommy Svevar. Rota skällde ihop hela 
81poäng och en elit 1:a.

29 FM och 3,6 F/hund.

Lagtävlingen vann Finland med 260 poäng. 
Sverige kom på andra plats med 220 poäng.

Jämtland härjedalen jaktprov

Slutresultat

Fi Uch Fi Sjch Rota Fi 31248/2015.  
Ägare Tommy Svävar, Finland.  
81p + 57p. 1:a + 3:a.

Sjch Latanjarkans Iza Se 24697/2012.  
Ägare André Persson, Sverige.  
65p + 50p. 2:a + 3:a.

Peijakkan Muksa Fi 35001/16.  
Ägare Heikki Niemelin, Finland.  
63p + 44p. 3:a + 0:a.

Such Klingermyrans Tiivo Se 51131/2015.  
Ägare Mats Backlund, Sverige.  
61p + 37p. 3:a + 0:a.

Fi Uch  Fi Jch M-18 Simansärkän Pikkuliemu  
Er 25684/13.  
Ägare Jari Murto/Tanja Rovio, Finland.  
60p + 29p. 3:a + 0:a.

Fi Uch Fi Sjch Nl Uch M-17 M-18 Karahkan  
Eka-Essi Fi 22432/13.
Ägare Sauli Pirkko Halttunen, Finland.  
56p + 55p. 3:a + 3:a.

Se Jch Uppflogets Aikhu Se 39384/2015.  
Ägare Jan Andersson, Sverige.  
49p + 17p. 0:a + 0:a.

Se Jch Guri Mallas Nob Bira Se 22391/2014.  
Ägare Mats Andersson, Sverige.  
45p + 44p. 0:a + 0:a.

Tack till arrangerande klubb Jämtland/Här-
jedalen, samt ett stort TACK till Evy Karls-
son och Niklas Stöök som såg till att allting 
fungerade. Sist men inte minst, TACK till alla 
domare som ställde upp.

/Provledarna
Karl-Anders Karlsson och Lauri Keränen
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Årsmöte SSF 
Jämtland –  
Härjedalen
Lördagen den 25 januari 2020 kl.14.00
Ordenshuset, Nygatan 4, Brunflo
Sedvanliga årsmötesförhandlingar,  
diplom och prisutdelning.

Motioner och anspråk på vandringspriser skall 
vara sekreteraren tillhanda senast 14 januari.

Anmäl om din hund tagit 1:a pris på jaktprov, 
blivit utställnings-eller jaktchampion.

Regler för vandringspriser finns på www.ssf-riks.se

Lokalklubbar – Jämtland/Härjedalen –  
Vår verksamhet – Vandringspriser.

Anmäl om ni kommer på årsmötet,  
vi bjuder på fika.

Mail till ewy.c.vemdalen@gmail.com  
eller tel. 073-042 45 50

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.
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SSF medelpad
JA K T PROV E T 5 - 6  O K TO BE R

Mitt i rådande lövfällning så vaknade vi  
spända med förväntningar pålördagen i hopp 
om att det skulle gå bra på dagens jaktprov.
När första hundförarna kom tillbaka till 
stugan så fick man höra om hispiga fåglar som 
inte ville vara med och på en provyta hade 
de iakttagit tre stycken kungsörnar och det 
var inte en skogsfågel på den provytan. Ett 
högt andrapris på 74poäng gick ut i alla fall. 
Ceciliabjöd på en fantastisk måltid på kvällen 
älgrullader, vi är riktigt bortskämd i Medelpad 
med en så duktig kock som henne. Söndagen 
så märktes det att alla inte var lika förvän-
tansfulla, vi stuvade om lite med provytorna 
och testade på nytt. När väl hundförarna 
kom tillbaka på eftermiddagen så hade vi en 
del gladare miner. Söndagen hade bjudit till 
på inte mindre än tre stycken förstapris och 
vi gratulerar dessa hundförare. Jag vill också 
passa på att Tacka Cecilia som hjälpt till med 
att fixamed logi och mat.

Hoppas att alla hade det minst lika trevligt 
som jag hade det!

Mvh/Jonas Carlsson

Årsmöte i SSF 
Medelpad
Klubben kallar till årsmöte söndagen den 2 
februari 2020, kl. 16.00.

Plats: Östanskär jakt och konferens, Indal, 
Sundsvall se också http://ostanskar.se/

Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla 
berättelse från verksamheten 2019, liksom 
motioner och förslag från medlemmarna. Det 
blir prisutdelningar och vi rundar av med 
gemensam middag som subventioneras till 
del avklubben. Motioner till årsmötet ska vara 
sekreteraren, Katarina Åsman, (nobsmatte@
gmail.com) tillhanda senast 2020-01-02.

Anmäl dig till middagen till Mats Svensson, 070-
263 63 22 alt.mats@smob.se senast den 26 januari 
då vi måste förbeställa. Glöm inte att meddela till 
Katarina Åsman senast 2020-01-02 Championat 
erövrat under 2019. Nominering till Årets 
Rookie. Nominering till Medelpads skällande 
fågelhund 2019 Glöm inte heller predatortävlingen!

http://www.ssf-medelpad.se

Välkommen! 
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Årsmöte SSF  
Mellansverige.
SSF Mellansveriges årsmöte hålls i Mora  
Brukshundsklubbs lokaler i Kråkberg
lördagen den 8 februari 2020 ca kl. 13.30  
(eller snarast efter hundutställningens avslut).

Vägbeskrivning från Mora centrum, åk mot  
Älvdalen ca 3 km. Se skylt Brukshundsklubb.

Bästa hund Sumi, 55 poäng, Ägare Johan Nilsson
Med stora förhoppningar åkte vi till Lybergets 

fäbodar där vi tidigare år haft bra med fågel 
och därmed goda resultat. Totalt hade vi 9 
starter.

Fredag: 5 starter, 2 st FM och 1 F. Endast 
1 hund hade skalltid och erhåll 55 p och blev 
därmed bästa hund.

Lördag: 4 starter, 3 FM och 2 F. Ingen av 

Jaktprov Malung
3 0  –  3 1  A U G U S T I

hundarna fick någon skalltid. Bästa hund fick  26 
p. Totalt hade vi 11 ej konstaterade och dom 
fåglarna satt mindre än 2 minuter.

Sammanfattningsvis var det ont om fågel, 
5 st gick ”tomt”, dom få fåglar som fanns 
var mycket skygga och inga kullar fanns på 
provrutorna.

Tommy Lannemar, provledare

Bästa hund Sumi, 55 poäng, 
Ägare Johan Nilsson

Utställning
SSF Mellansverige anordnar utställning för 
finsk spets och Norrbottenspets. Fint Prisbord!

Plats: Mora Brukshundsklubb ca 3.5 km från 
Mora centrum. Vägbeskrivning från Mora: 
Från Mora centrum, åk mot Älvdalen ca 3 km,
se skylt Brukshundsklubb.

Att tänka på: Utomhus = kläder efter väder

Lördag 8 februari 2020. Id och vacc. kontroll. 
Kl. 09.00 Bedömning: Kl. 10.00

Domare: Sonny Ström

Ett särskilt tack till våra sponsorer som står 
för det fina prisbordet! Agria, Pinewood,  
SannaJ Jaktkläder, Interjakt-Borlänge mfl.

Upplysningar om och anmälningar till  
utställningen skickas/mailas till:
Anna Norberg, Borglindsvägen 47. 790 23 
Svärdsjö. Telefon 070-568 55 24

Mail: as.norberg@hotmail.com

Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån) 100 kr.
Övriga klasser 300 kronor. Anmälningsavgiften 
insätts på SSF Mellansveriges BG 5261-2942 
samtidigt med anmälan.

För undvikande av tidigare uppkomna 
problem vid e-postanmälan. Kolla att du fått 

en bekräftelse från anmälningsmottagaren, 
annars hör du av dig!

Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar, 
bifoga kopia av hundens registreringsbevis

Anmälan till hundutställningen ska vara 
inkommen senast 2 februari. Kontrollera att 
din hund har föreskriven vaccination.
Ps. Passa på att vara med på vårt årsmöte inne 
i Brukshundsklubbens lokaler direkt efter 
avslutad utställning, se årsmötesannons!

Kaffe/fika finns att köpa! Välkommen till en 
trevlig dag i Mora! 

SSF Mellansverige

AVELSRÅD FINSK SPETS
Har gemensam e-post för hela avelskommittén 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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SSF Nedre Norrbotten inbjuder till utställn-
ing för finsk spets och norrbottenspets lörda-
gen den 7 mars 2020 i Kalix.

Plats: Eukanuba Arena, Syrenstigen 4, Kalix

Domare: Anna Lena Angeria

Tid: Starttider meddelas närmare utställnin-
gen, 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 an-
mälan kommit fram.

Anmälningsblanketten kan även skickas 
via mail till: elisabet.laestander@gmail.com
Skriftlig anmälan skickas till Elisabet Lae-
stander, Myrheden 110, 938 92 Mellanström, 

Telefon: 070-649 17 17

Sista anmälningsdag: 24 februari.

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. Utländska utställare 
ska bifoga en kopia på stamtavlan, och för del-
tagande i jaktklass, kopia på Working Class
Certificate (WCC). Servering. 

Välkomna till Kalix!

Utställning i Kalix

Höstprovet i Reivo kunde totalt erbjuda 25 
jaktprovsstarter. Det är en viktig händelse för 
vår lokalklubb där vi under jaktsäsong får
möjlighet att gå prov i fantastiska marker. Ett 
särskilt tack till samebyn och Sveaskog som 
släpper till denna mark under jaktsäsong. Det
är mycket värt för vår verksamhet.

Det är också en trevlig tillställning där 
boende och samkväm i Reivostugan ger en 
möjlighet till erfarenhetsutbyten och spän-
nande historier på kvällarna. En nog så viktig 
del i vår jaktform som annars ofta bedrivs på 
egen hand.

Mycket	fågel
Fågeltillgången antogs på förhand vara god, 
vilket också visade sig stämma. Jaktprovshelgen 
i sin helhet kan utan tvekan anses ha erbjudit 
hundarna goda förutsättningar att visa upp 
sina jaktliga egenskaper.

Fredagen erbjöd tio hundar start i bra förhål-
landen, växlande molnighet med svaga vindar 
och temperaturer mellan 5 och 10 grader.
Under dagen lyckades de tio startande skälla 
ihop ett förstapris, ett andra pris och tre tredje 
priser. Bäst för dagen var Kalliokosken Ymmi, 
ägare Roland Lundgren, som jobbade ihop 81p. 

Mira, ägare Lennart Vesterberg var snubblande 
nära förstapris med 74p vid hundens första 
jaktprovsstart.

Förhoppningarna kring fågeltillgången 
infriades och finnandemöjligheter per hund 
blev denna dag 3,3. Provledare för dagen
var Tommy Jonasson från Västerbotten

Lördag
Lördag och nio hundar till start i närmast perfekt 
väder för jaktprov, halvklart, svag vind och 5–10 
grader, dessutom god fågeltillgång. Förhoppnin-
garna var stora när ekipagen drog till skogs.

På förmiddagsomgången var det två hundar 
som lyckats skälla ihop första pris, Rackelhanens 
Ragge, 76p, ägare Rolf Lindström och Häg-
gingåsens Riemu, 76p, ägare Robin Holmgren.

Tre hundar
Ännu bättre gick det på eftermiddagen då tre 
hundar kom in med första pris, Akroyd ś Bellis, 
80 p, ägare Leif Hedlund, Akroyd ś Kajo, 81 p, 
ägare Tommy Nordmark och Tjärbäckens Nalle, 
82 p, ägare Magnus Lidberg. Nalles prov gav 
dessutom en biljett till Skallkungsfinalen.

Totalt under dagen delades ut fem 1:a  pris, 
ett 2:a pris och två 3:e pris. Inte dåligt på nio 
starter. Finnandemöjligheter blev smått
fantastiska 4,8 per hund.

Tack till alla deltagare och grattis till alla 
pristagare, ett extra grattis till Riemu och 
Kajo som båda fick sin tredje etta och därmed
blev SJCH. Provledare Anders Morin

Söndag
Söndagen 15 september genomfördes i regn 
och temperatur nära nollan hela dagen. Sex 
hundar kom till start. Bäst lyckades Tjärbäck-
ens Nalle i regnet, han lyckades skrapa ihop 
ett tredje pris på 62.p.

Totalt denna dag blev det fyra st tredjepris 
och två nollor. Finnandemöjligheterna denna 
dag blev 2.2/hund.

Jag vill tacka hundägare och domare som 
gjorde att det blev en bra dag trots regnet.
Ett särskilt tack till de domare som dömde under 
dagen de dömde dubbla prov så att så många 
som möjligt fick starta. Provledare Leif Hedlund

 Reivoprovet – Nalle

Jaktprovshelg i Reivo 
1 3 - 1 5  S E P T E M B E R
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SSF Sydsverige välkomnar alla skällande 
fågelhundsvänner välkomna till den årliga 
specialklubbsutställningen i Ställdalen och 
årsmöte för alla SSF Syd-medlemmar

Vägbeskrivning: Norrifrån via riksväg 50: efter 
Grängesberg, i Silverhöjden – sväng höger mot 
Hörken, Ställdalen. Söderifrån via riksväg 50: i 
Kopparberg – kör mot Ställdalen och därifrån 
vidare mot Kumlan. SSF-skyltar finns i Ställd-
alen. Vägbeskrivning med karta går bra att få av 
anmälningsmottagaren Barbro Olsson. 

Vaccinations- och ID-kontroll från kl. 10.00. 
Hundutställningen börjar 11.00 

Utställningsdomare: Göran Fast

Anmälan skickas till Barbro Olsson,  
Hartmansvägen 7B, 714 32 Kopparberg eller 
på e-post: barbro.058012315@telia.com

Hundutställning och  
årsmöte SSF Sydsverige 

LÖRDAGEN DEN 15 FEBRUARI 2020

För information, ring: 072-722 72 86, eller 
076-104 86 40 Anmälningsmottagaren till-
handa senast lördagen den 2 februari 2019.

Anmälningsavgiften är 300 kronor. Valp/ 
veteranklass gratis. Betalning till SSF Sydsveriges 
Plusgirokonto 91 53 14-9 samtidigt som
anmälan skickas. Ange hundens registre-
ringsnummer som OCR nr. vid betalning.

Årsmötet börjar direkt efter hundutställnin-
gen (tidigast kl. 12.00).

Motioner som ska tas upp vid årsmötet ska 
lämnas in senast 2020-01-15 till Göran Eriksson 
Barkenvägen  27. 771 55 Ludvika. Eller på 
e-post styggberget@hotmail.com

Vi bjuder på fika. Smörgåsar mm. finns att köpa. 
SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna!
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Hundutställning
SSF Västerbottens Kustland inbjuder till ut-
ställning för Finsk spets & Norrbottenspets
Lördagen den 1 februari 2020 i Umeå

Plats: Forslunda Naturbruksgymnasium

Domare: Anna Fors Ward
ID-vaccinationskontroll mellan 09:00 – 10:00
Första start kl. 10:00

Skriftlig anmälan skickas till:  
Monica Lundström,  
Hummelholm 484, 914 90 Nordmaling.
Tel. 070-3759503, 073-0923247  
e-post: monica.lundstrom@skogforsk.se

Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se under 
fliken utställning. Skicka gärna ett mejl och 
kontrollera att anmälan har kommit fram. PM 
med info skickas ut veckan före utställningen.

Medtag stamtavla och kontrollera i god tid att 
vaccinationen är giltig, inte äldre än fyra år ut-
ställningsdagen, enligt SKK:s bestämmelser.

Sista anmälningsdag: söndag den 19:e 
januari 2020.
Anmälningsavgiften sätts in på SSF Väster-
bottens Kustlands plusgiro 34 65 36 - 6
Avgifter: valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr
Servering & Lotteri. Utställningen är inomhus

Varmt välkommen till Umeå!

Årsmöte 
SSF VÄSTERBOTTENS KUSTLAND 

5 FEBRUARI 2020.

SSF Västerbottens kustlands styrelse inbjuder 
alla medlemmar att kommatill årsmötet.
Plats: SCA kontor Skogshögskolan i Umeå.
Tid: Klockan 19:00
Utskick om årsmötet kommer att göras till 
medlemmarna via mejl. Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar och fika. Välkomna.
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Sorseleprovet var ett nytt prov som Västerbottens 
Lappmark anordnade som ett förhöstprov. 
Förläggning var Sorsele IF klubblokal som 
visade sig vara perfekt för ett jaktprov. Efter 
lite elproblem som berodde främst på klena 
huvudsäkringar så kunde vi  både koppla 
in husvagnar på elen och få ordentligt lyse i 
lokalerna. Provområderna hade våra
medlemmar från Sorsele ordnat, då främst 
Mattias Granström och Magnus Bidner men 
även Kenneth Holmlund ordnade så vi fick an-
vända två fina rutor på Gargnäs jaktområde.

Sorseleprovet
Sju hundar tillo start
Fredagens prov hade sju hundar till start, och 
Mattias Granströms finskspets Viterlidens 
Dålpe lyckades bäst, att med tre
finnandemöjligheter få ett 2.a pris på 73p. 
Miranda Frings finskspets Poju fick på 3 fm 
64p och ett 3.e pris, som även Torbjörn Öster-
mans norrbottenspets Kälabäckens Mysan 
fick med sina 54p.

Kvällen blev riktigt trevlig med gemensam 
middag som provledaren Thomas hade förbe-
rett med en god Tjädergryta.

Bättre väder
Lördagens prov bjöd på betydligt bättre väder 
och det visade även resultaten. Finskspetsen 
Saga ägare Mats Karlsson kom in efter att ha
haft en riktigt trevlig dag i Gargnäs med hela 
84p och blev därmed SEJCH. Finskspetsen 
Viterlidens Dålpe fick 78p och en glad Mattias 
var riktigt nöjd med dagen. Glad var även 
Miranda Frings som med finskspetsen Poju 
fick 78p 1.a pris och därmed blev SEJCH. 
Elisabeth Laestander med finskspetsen Skar-
jaks Flisa startade bara en dag och utnyttjade 
det på bästa sätt genom att ta 75p och ett 1.a 

pris. Norrbottenspetsen Trollfågels Jonna 
ägare Göran Hoffling hade en bättre dag än 
fredag och tiken jobbade riktigt bra och med 61p 
blev det ett 3.e pris. Norrbottenspetsen Mysan 
fick 57p och ett tredjepris även denna dag.

Tack till domarna Roger Olsson som även 
var provledare för några prov.

Ulrika som ställde upp som domare på 
lördag och Richard Svärd som dömde 4 prov.
Särskilt tack Till Mattias Granström som 
boende på orten fick dra det tyngsta lasset 
med provområden och ordna förläggning.

Thomas Jonsson

SagaPoju och Skarjaks FlisaViterlidens Dålpe
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Richard Swärd, Peter Persson och Miranda Frings

Årets klubbmästerskap som också är uttagning 
till skallkungen 2020 avgjordes i trakterna 
kring Storuman. Domarnas berättelser var
påfallande lika: Bra med fågel som hade lätt 
att ta till vingarna.

Förläggning var som vanligt klubbstugan 
vid Storumans skjutbana, där det även finns 
möjlighet att övernatta på madrass eller ställa 
upp en husvagn.

Lördag var det bra väder 5 finnspetsar och 
3 nobsar kom till start, varav 7 gick till pris.

Jaktprov Storuman 28-29 september
Söndag morgon var det regn och 7 hundar 

kom till start, 4 finnspetsar och 3 nobsar, 
varav 5 gick till pris.

Vinnare båda dagarna Lappskansens Tex

Resultat klubbmästerskap:

1. Lappskansens Rex 71 poäng ägare Peter Persson

2. Poju 66 poäng ägare Miranda Frings

3. Brattstans Krita 61 poäng ägare Rickard Svärd

Utlyst jaktprov 
VILHELMINA 5-6 OKTOBER

Fram till de sista anmälningsdagarna var 
det få anmälda hundar men det tog sig på 
slutet. Till lördagen blev det tillslut 11 stycken 
anmälda hundar och till söndagen 10 stycken 
och endast en av hundförarna var domare. 
Efter många telefonsamtal var det en stor 
lättnad då det fanns tillräckligt många domare 
som kunde ställa upp och döma, så att alla
som anmält sig till provet kunde få starta!

Helgen bjöd på fint väder men lite ojämnt med 
fågel på provytorna (2,5 Fm/prov på lördagen 
och 2,6 Fm/prov på söndagen), dessutom var det 
skygga fåglar vilket gav korta skalltider och 
många ej konstaterade skall.

Extra roligt att på lördagen var det två jakt-
provsdebutanter som kom till start. Sjuskinnåns 
Bark som fick ihop ett tredjepris på 61 poäng 
och Anders Alfredssons Sörlidbäckens Micko 
som blev bästa hund på lördagen med 71 
poäng och ett andra pris.

På söndagen lyckades Jakob Jonassons  
Hylleråsens Igur (Leo) få ihop 80 poäng, 
vilket blev helgens bästa prov och helgens 
enda etta! Stort grattis!

Av totalt 21 starter under helgen blev det 
10 stycken tredje pris, 5 stycken andra pris 
och ett första pris.

Tack till alla de som ordnat provområden, 
kartor, lokal och hjälpt till i övrigt med 
provet. En stor eloge till alla duktiga domare i
klubben som ställer upp på sin fritid och 
dömer andras hundar! Hoppas att alla hund-
förare tycker det varit roligt och trevligt att 
vara på jaktprov och känner sig välkomna att 
starta på fler prov, och med förhoppningen 
att man i framtiden vill engagera sig mer i 
klubben och våra hundraser.

Fredrik Jonsson, provledare
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Storuman- 
utställning
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till ut-
ställning för Norrbottenspets och Finskspets
Lördagen den 28 Mars 2020

Plats: Blå kupan, Bygdevägen 3 Stensele

Domare: Anna Fors Ward

ID-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00 chip-
läsare finns i insläppet. Bedömningen börjar 
kl 10.00 Anmälan genom e-post richards-
vard69@gmail.com med giltig ssf blankett
Som finns under fliken utställningar på  
www.ssf-riks.se. Svarar med ett ok, annars 
kontakta Richard

Skriftlig anmälan skickas till:
Richard Svärd, Gångarstigen 8, 923 32  
Storuman tel. 070-578 88 94

Sista anmälningsdag: 20 mars 2020.
Anmälnings avgift kan betalas på plats kontant 
eller Swish eller sättas in på: Bankgiro 164-0739 
eller Swish 123 26 943 88 SSF västerbottens 
Lappmark. Valpklass 50:- Veteranklass 150:- 
Övriga klasser 300:-

Servering finns på plats.

Utställning  
i Lycksele
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till ut-
ställning för Norrbottenspets och Finskspets
Söndag 31 MAJ

Plats: Gammplatsen. Där mässan är.

Domare: Thomas Eriksson
Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 
Kristineberg tel 070-668 05 22

E-post: thomas.jonsson@brinet.nu   
Bekräftelse får ni vid anmälan.
Blanketten finns att hämta på ssf-riks.se
Sista anmälningsdag: 24 maj
Anmälnings avgift kan betalas genom:  
swish 123 269 43 88 eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739
Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga 
klasser 300:- Lägg till 50:- och få en utställn-
ingskatalog med alla startande hundar
Fina priser som vanligt.
Bedömningen börjar kl. 10.00
Vaccinationskontroll kl.9.00 – 10.00
Passa även på att gå på utemässan. Hundägare + 
en till går in gratis övriga betalar mässavgiften.

Årsmöte  
Västerbottens 
Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte
Lördag 1 februari klockan 13.00
Plats: Folkets Hus Vilhelmina
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren 
tillhanda senast 1 januari
Fika: kaffe och smörgåstårta
Välkomna!

Årsmöte SSF 
Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte
Lördag den 1 februari 2020
Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, 
Bredbyn
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren 
tillhanda senast den 18 januari 2020

Välkomna!
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Förväntansfulla Skallkungsdeltagare, domare 
och övriga funktionärer träffades på fredag 
kväll på Hotel Jokkmokk för genomgång 
och lottning av områden med provledarna 
Ann-Christin Persson och Kurt Sivertsson.
Inför Skallkungen har SVEASKOG och SCA 
sponsrat med nya spännande provmarker i 
Jokkmokks kommun. Förväntningarna var 
höga och kvällens middag avrundades relativt 
tidigt för att få en god natts sömn inför
stundande jaktprov.

Chipkontroll
Lördag morgon bjöd på -1 grad och mulet 
väder med svag vind. Bra förutsättningar för 
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Rapport från Skallkungen 
S S F  Ö V R E  N O R R B O T T E N  J O K K M O K K  5 - 6  O K T O B E R  2 0 1 9

en fin dag i skogen. Chipkontroll genomfördes 
på samtliga hundar och allt var som förväntat 
i sin ordning. Vid kl 7 kunde ekipagen börja 
rulla ut mot provområdena. Klubben bjöd alla
deltagare på ett lunchpaket att ta med sig ut. 
Men vissa var så ivriga att de råkade åka iväg 
utan matsäck. Kanske var det tävlingsnerverna
som bidrog. Under dagen visade det sig vara 
svårbemästrade fåglar i lövfällningen som 
gärna tog till vingarna.

Tajgans Rejtu 
Efter kvällens provgenomgång kunde en 
något rörd Markku Mansikkala med
hunden Tajgans Rejtu konstatera att hans 

andra jaktprov någonsin resulterat i ett fint 
första pris på 77 p och även ledartröjan inför
söndagens omgång. Både husse och hund 
somnade säkert med ett leende på läpparna. 
Av dagens 10 starter, med i snitt 2,1 finnan-
demöjligheter, gick totalt sex hundar till pris 
varav ett första pris, tre andra pris och två 
tredjepris. Alla hundar fick beröm av domarna 
för sin arbetsvillighet med en för dagen vari-
erad fågeltillgång och skygga fåglar.

Middag 
Efter lottning av provområden inför sönda-
gens provomgång avslutades lördagskvällen 
med en gemensam middag under trevliga for-
mer. Som traditionen bjuder höll den ledande 
hundens ägare, Markku Mansikkala,
ett kort men hjärtligt tal med lyckönskningar 
inför kommande dag.

Söndag morgon bjöd på lika gynnsamma 
väderförutsättningar som lördagen. Ekipagen 
var ivriga att komma iväg även denna morgon. 
Men vis av erfarenheten hade nu alla deltagare 
med sig sitt lunchpaket. Det var en spänd 

väntan för övriga funktionärer under dagen. 
Skulle fåglarna sitta bättre idag?

Glada miner 
Ekipagen började så småningom rulla in på 
Hotel Jokkmokk under eftermiddagen. Över-
lag var det glada miner. Det verkade som att
fåglarna kanske hade varit mer samarbets-
villiga. Allteftersom de tävlande återvände 
från proven så passade arrangören på att 
fotografera hund och ägare. Tyvärr så hade 
en tävlande redan hunnit avvika för hemresa 
innan fotografering. När domare Kid-Benny 
Eriksson och Jeanette Börjesson anlände 
tyckte vi att de såg aningen blöta ut och det 
plaskade i kängorna när de gick.

Det visade sig att den del av provytan de 
valt att gå bitvis bestod av väldigt blöt myr 
och båt hade kanske varit att föredra. Jeanette
beskrev händelsen med egna ord: ”Gen-
tlemannen Kid-Benny gjorde allt för att vi 
skulle ta oss säkert över en fruktansvärt blöt 
myr! Kan även säga att Minna hade vissa 
problem att ta sig över, hon gillar inte vatten 

Segrare i Skallkungen2019

De fyra i topp 2019
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HUND   ÄGARE   LÖRDAG SÖNDAG
1. Poju   Miranda Frings  49p  82p
2. Tajgans Rejtu  Markku Mansikkala 77p  67p
3.	Sörlidbäckens	Mitzi Gustav Nilsson  10p  75p
4. Häggingåsens Minna Jeanette Börjesson 10p  73p
5.	Tjärbäckens	Nalle Magnus Lidberg  66p  70p
6. Fort Hjort Nova Joakim Westling  68p  53p
7. Kaisa   Sture Jonsson  68p  28p
8. Häggingåsens Ztyx Ivan Karlsson  17p  68p
9. Siri   Mats Thorneus  61p  64p
10. Saga  Mats Karlsson  64p  58p

speciellt mycket men det löste sig. Det som 
inte framgår av bilden var att Kid-Benny själv 
stod på öronen med ett mindre magplask vid 
denna manöver.

Torra kläder
Vi hade mycket roligt över detta under hela 
provtiden och när det sedan var dags att försö-
ka ta sig över igen om än en längre bit där- 
ifrån så var det min tur att hamna i plurret!”
Efter att alla hade kommit åter (och vissa 
bytt till torra kläder) och provledarna gått 
igenom samtliga prov var det dags för 
provgenomgång. Spänningen låg tät.
Provledarna gick igenom prov för prov i resul-
tatordning. Efter genomgången av dagens 10 
starter framgick att fåglarna hade varit mer
samarbetsvilliga under söndagen. Proven 
hade i snitt 2,3 finnandemöjligheter och 9 av 
10 hundar gick till pris varav två förstapris, 
fyra andrapris och tre tredjepris. Superkul att 
samtliga startande hundar gått till pris under 
någon av dagarna!

Skallkungsvinnare
Efter genomgången stod det klart att 
Skallkungsvinnare 2019 blev Miranda Frings 
och hunden Poju med fina 82 p. På andra plats 
kom första dagens segrare Markku Mansikkala 
och hunden Tajgans Rejtu på 77p. Tredje-
platsen knep Gustav Nilsson och hunden 

Sörlidbäckens Mitzi på 75 p. Jeanette Börjesson 
och hunden Häggingåsens Minna knep fjärde- 
platsen med 73 p. Det är alltså dessa fyra som 
kommer att representera Sverige på nästa 
Nordiska mästerskap. Stort grattis och
bra jobbat!

Gott samarbete  
SSF Övre Norrbotten vill passa på att tacka 
provledarna Ann-Christin Persson och Kurt 
Sivertsson från Västerbottens Lappmark som 
ställde upp som provledare för vår klubb. 
Vidare tackar vi givetvis även domarna Assar 
Tieva, Ove Sjöström, Robert Nordqvist, Kent 
Renlund, Stefan Stålnacke, Lars Sundholm, 
Kid-Benny Eriksson, Jörgen Estholm, Jan 
Engman, Brage Sundberg för deras tid och in-
sats. Tack även till SSF Nedre Norrbotten för 
ett gott samarbete för de provområden som 
låg i gränstrakterna mellan våra klubbar.

Sist men inte minst vill vi tacka våra sponsor-
er och inte minst SVEASKOG och SCA som 
upplät fina provmarker för Skallkungen 2019.

Varmt tack till våra funktionärer Irene 
Lundmark och Lennart Nilsson som hjälpte 
oss under helgen. Tillsammans löser vi det 
mesta. Tack även till SSF Nedre Norrbotten 
för ett gott samarbete för de provområden 
som låg i gränstrakterna mellan våra klubbar.

/Åsa Fjällborg, sekreterare  
SSF ÖN & Roland Saitzkoff, ordförande SSF ÖN

Sörlidbäckens Mitzi

Tjärbäckens Nalle

Saga Siri

Tajgans Retju
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 Naia (Tjäderskallets Akela) efter ett fint arbete i fin skog
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Några rader från SSF 
Övre Norrbotten
Hösten har som vanligt bjudit på varier-
ande fågeltillgång inom klubbens område. 
Överlag är ändå känslan att fågeltillgången 
varit hyfsat god. Vi i klubben är tacksamma 
för att SVEASKOG och SCA under denna 
höst lånat oss nya provområden för Klubb-
mästerskapet och Skallkungen. Provmarkerna 
visade sig hålla hög klass och bra med fågel. 
Vilket inte minst märktes på antalet pris som 
erövrades på områdena under hösten.

Fina jaktminnen
Snön börjar nu sätta punkt för trädskällar-
jakten i vår del av landet. Vi har många fina 
jaktminnen att drömma oss tillbaka till under
midvintern medan vi samtidigt blickar framåt 
mot utställningar, jakter, jaktprov och inte 
minst arrangemanget av Riksårsmötet med
tillhörande utställning i april 2020.

Facebook	
Ni kommer väl ihåg att gå med i SSF Övre 
Norrbottens grupp på Facebook. Här pub-
liceras information från klubben löpande. 
Välkommen! Väl mött i skogen!

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN  
& Roland Saitzkoff, ordförande SSF ÖN

Jaktprovshösten i 
SSF Övre Norrbotten
I klubben har det hittills varit 37 jakt-
provsstarter inräknat både utlysta och rörliga 
jaktprov utöver Skallkungens 20 starter.
Jaktsäsongen börjar vara över på grund av 
vinterns intåg så förmodligen kommer inte det 
antalet att öka nämnvärt. Klubben vill
tacka alla våra fantastiska provledare och domare 
som möjliggör jaktprovsverksamheten. Här 
följer redogörelser för höstens utlysta provhelger.

Klubbmästerskap 24-25 augusti 2019, 
Jokkmokk Elva hundar till start då två tikar 
tvingats stryka sig p.g.a. löp.

Lördagen visade sig från sin bästa sida med 
fint väder och svag vind d.v.s perfekta förhål-
landen. Alla var taggade då vi nu för första
gången skulle få låna provmarker av SCA och 
Sveaskog.

Förhandsrapporterna talade om bra fågel- 
tillgång på markerna. Det var med spänd 
förväntan som provgrupperna gav sig iväg 
för varken hundförare eller domare kände till 
provområdena. Hur gick det då?

Fågel  
Jo alla hundar kom på fågel och bäst lyckades 
Tukkikankaan Nikko som skällde ihop 79 p 

på sin provruta. Ytterligare ett 1a: pris fick 
vi då Nautasvardos Tispa producerade 75 p. 
Dessa två följdes av Kolholaen Rampe på 65 
p och KaitumDalens Nox 64 p. Ytterligare en 
pristagare var Linadalens Santo 51 p.

Söndagsregn 
Söndagen mötte oss med regn i olika mängder 
och allmänt ruggiga förutsättningar.
Allteftersom hundarna kom in så höjdes 
provpoängen: Tjäderskallets Akela kom in 
med 60 p. Tiken visade verkligen prov på
hur en hund kan anpassa skallet för att tämja 
skygg fågel. Sedan kom Skarnäbbens Akke in 
med 68 p. Han hade haft ett tufft prov då han
jobbat med fågel i två kullar. Rampe förbät-
trade sitt resultat till 70 p så nu återstod bara 
två hundar då Kid-Benny ställde sin hund och
dömde på söndagen istället. Flott gjort “Kid-
den”. Nikko fick ihop 55 p, så nu var spännin-
gen stor på vad Nox hade presterat. När hans 
prov var färdig räknat, så slutade det på 80 p 
och ett 1a: pris. Så KlubbMästare 2019 i ÖN 
blev KaitumDalens Nox. Grattis!

Slutsummering
Efter några magra år med mycket dålig 
fågeltillgång så har det äntligen vänt. Lördag 
med 2.7 finnande möjligheter per hund och 
söndag 3.0 per hund. Det var mycket länge 
sedan som vi fick tre elitettor på en helg! 
Ett stort tack till alla domare för det jobb ni 
gjorde och speciellt till Åsa och Roland. Få 
loss alla dessa provrutor, bra kartor och central- 
platsen Mattisgården. Kan inte bli bättre!

/ Provledare Kent Renlund.

Jaktprovshelg  
19-20 okt. 2019, 
Kiruna/Vittangi
Vi fick fina höstdagar med ca 7 cm snö på 
backen och flera minusgrader under vårat utlysta 
jaktprov i Vittangi 19-20 oktober. Kunde tyvärr 

bara starta 2 hundar /dag pga. domarbrist.
Under lördagen startade Riistatulen Nätti 

som fick ihop 54 p med full förlängning, samt 
Sörlidbäckens Kita som med 3 fulla skall tider
knåpade ihop 75p och sin första 1:a. Grattis!
Söndagen startade Leia som hittade fågel men 
ingen ville sitta utan de flög långt varje gång. 
32 p vart det. Den andra hunden Siri fick ihop
42 p efter att ha gått förlängt tiden ut.

/ Provledarna Mats Thornéus, Stefan Stålnacke

Jaktprovshelg 
26-27 oktober 
2019, Porjus
På lördagen den 26 oktober var vi tillbaka  
på våra ordinarie provmarker kring Porjus 
efter två lyckade provhelger (klubbis och
Skallkungen) på av SCA och Sveaskog 
utlånade provmarker kring Jokkmokk-Vu-
ollerim. 10-15 cm snö, 0 gradigt och blåsigt 
väder mötte oss. Två hundar till start. Med 
tre finnande möjligheter per hund lyckades 
Mattias Arvidssons Linadalens Santo skrapa 
ihop 78 p. Kenneth Karlssons Nautasvardos 
Ina fick ihop 52 p. Bra jobbat!

Vindstilla
Söndagen var vindstilla, mulen och -5 grader. 
Bäst gick det för Per-Erik Karlssons Kolhol-
aen Rampe med fyra finnandemöjligheter och
fyra finnanden fick han ihop 67 p. Björn Ein-
mo Hansens Raitakullens Jock fick med en 
finnande möjlighet och ett finnande ihop 27p. 
Trots snödjupet och ett litet skarskikt jobbade 
båda hundarna bra.

/ Provledare Kid-Benny ”Kidden” Eriksson
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Championgalleri

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

UPPFÖDARE: Leif och Christina Hedlund Piteå

ÄGARE: Leif och Christina Hedlund Piteå

UTSTÄLLNING:  
2018-11-24  CK CERT BIR BIS   Piteå, Domare Angeria Anna-Lena
2018-12-08 CK R-CERT    Sundsvall, Domare Fors Ward Anna
2018-12-09  CK R-NORDC  Älvsjö, Domare Järvinen Kari

JAKTPROV:
2018-09-08 Arvidsjaur 1A:79p Utlyst, Domare Magnus Lidberg
2019-09-14 Arvidsjaur 1A:80p Utlyst, Domare Magnus Lidberg
2019- 10-26 Pålkem      1A:78   Utlyst Domare Tommy Johansson

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!

SEJUCH SEUCH SE15520/2014 Brattstans Tyra

Uppfödare: Sören Adill Häggenås
Ägare:  Malin Nordin Härnösand

Jaktprov:
20190819 Tängsta utlyst 92P
20190817 Lögdö utlyst 80P
20171007 Lögdö utlyst 79P

Utställning:
20180203 Umeå R cert
20171202 Matfors Cert
20171104 Vemdalen Cert

N
YA C

H
AM

PIO
N

S

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.

SE43247/2015 SE JCH, SE UCH Fort Hjort Stoja
E: Killamrovas Sami
U: Fort Hjort Hilla

Uppfödare: 
Tore Björnbeth

Jaktprov:
2018-08-18, Lögdö Vildmark, 86 p
2018-09-01, Överturingen, 76 p.
2019-08-22, Lögdö Vildmark, 80 p

Utställning:
2017-12-02 Sundsvall, CK
2018-04-22, Ånge, CK, R-Cert
2018-05-19, Östersund, CK

E JCH, SKARNÄBBENS KONRAD
E: FI JCH, Villivalon Patu Jr
U: SE JCH, SE UCH, Pötbobäckens Gry

UPPFÖDARE: Mattias Åkerstedt

ÄGARE: Kattis Åsman

JAKTPROV:
190818 Lögdö Vildmark, 78p (Utlyst)
180819 Lögdö Vildmark, 75p (Utlyst)
180818 Lögdö Vildmark, 79p (Utlyst)
UTSTÄLLNING:
170326 Åsele CK

Information  Häggningsåsens Minna saknas
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Ingredienser:
500 gram tjäder/orre lever
250 gram späck från gris
1 gul lök
4 ansjovisfiléer
2 ägg
0,5 dl potatismjöl
3 dl vispgrädde
1 msk salt
3 krm vitpeppar
1 tsk mejram
2 tsk ingefära
1 msk konjak

Tillagning:
Sätt ugnen på 170 grader och ställ in en lång-
panna med ca 2 cm vatten.

Hacka löken och stek den i smör lätt så att den 
blir mjuk men den ska inte ta färg, låt den svalna.

Mal lever, späck, lök och ansjovisen i köttkvarnen 
med den finaste skivan. Ta sedan smeten och 
mal den en gång till så den verkligen blir
som en smet.

Vispa ihop ägg, vetemjöl, grädde, konjak och 
kryddor – se till att det inte är några klumpar. 
Blanda sedan detta med leversmeten.

Värm en stekpanna med lite smör och stek lite 
av smeten för att kunna smaka om det behövs 
mer kryddor.

Smörj formarna med smör och häll i smeten – 
tänk på att smeten höjer sig något så fyll inte 
formarna helt.

Ställ formarna i vattenbadet och ställ en plåt 
ovanpå eller lägg påfolie. När pastejen håller 
72 grader är den klar. Ta av plåten när pastejen 
är ca 55 grader så att den får lite färg innan 
den är klar.

Ta ur pastejen ur ugnen och låt den svalna, ät 
den på knäckebröd med smörgåsgurka eller 
varför inte servera den på årets julbord!

God Jul och Gott Nytt År // Cecilia Sjölund

Leverpastej av  
skogsfågellever

Jag avslutar året med en leverpastej till julbordet. Jag vet att det finns flera  
av oss fågeljägare som ger hundarna levern från fågeln, och självklart är de värda den men  

kanske kan vi spara några och göra något lite annorlunda. Ni kan halvera receptet, det fungerar utmärkt.  
Om det blir pastej över så kan man frysa den och ta upp och tina  

i kylen så har man även i kanske januari också.
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avelskommittén för finsk spets 

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

SAMMANKALLANDE/KONTAKTPERSON:

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

Täckhundsanvisare:	Niklas Stöök

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

Vi har en gemensam e-post 
för hela avelskommittén:
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588. BIC HANDSESS. Org nr: 894701-2806
Adress: SSF Riks c/o Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16,793 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 ssfcissi@gmail.com
Ledamot
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36 A, 894 91 Själevad, Tel. 072-503 92 05. E-post  jensing@telia.com
Ledamot
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17. E-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot
Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand. Tel: 070-222 05 32. E-post: niklasstook@gmail.com
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson,  
Sollefteå och Birger Backebjörk, Hakkas, Seppo Savola, Finland. Ingrid Frohm, Rönnbäck V, Staffan Forsslund, Storvik V  
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: ssfcissi@gmail.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
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B Posttidning
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