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Då var det 
min tur att 
skriva en 
ledare.Anna 
Jönsson heter 
jag, är född 
och uppvuxen 
i Sveg Härje- 
dalen. Är 
utställnings- 
ansvarig i SSF 
Jämtland/ 
Härjedalen 
och sitter som 
suppleant i  

SFF riks. Bakgrunden till varför jag skaffade 
Finsk Spets är dock lite pinsam men jag får 
bjuda er på den historien. Jag har haft engelsk 
setter i 25 år och tävlade en hel del för några år 
sedan, min största framgång var att jag vann 
Setterklubbens huvudprov i Bruksvallarna.

Urkass med hagelbössa
Men hur jag än övade så var jag helt enkelt ur-
kass på att hantera en hagelbössa, dock visade 
det sig redan när jag tog jägarexamen att jag 
hade en fallenhet för kulskytte. Jag ville helt 
enkelt ha en hund där jag själv kunde ta med 
bössan och faktiskt komma hem med en fågel 
någon gång.

Jakten började
Jakten efter en valp började och den tog nästan 
2 år. Det var ingen som var så intresserad att 
sälja till en nybörjartjej från Sveg. Jag stod på 
kö hos Leif och Ulla Lidman, Spetsbackens 
kennel men när även de ringde och berättade 
att det tyvärr inte blev någon tik till mig  
tappade jag nästan hoppet.

Ändrade sig
Dock ringde de upp igen efter en vecka och 
berättade att en av valpköparna hade bestämt 
sig för att ta en hane istället och den sista tiken 
var min var lyckan var total. Jag hade dolt mina 
planer om en Finsk Spets väl för nära och kära, 
då jag visste att de flesta skulle bli förvånad och 
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RE säkert skeptiskt då Spetsen är en helt annan 
hund än settrar som jag hade sedan innan

Nackhåren 
Min pappa berättar än idag att hans ”nackhår 
reste sig” när jäntan kom hem och berättade att 
hon köpt en spets. Jag hämtade Aiva för 9 år 
sedan och från den dagen vet jag att jag alltid 
kommer att ha en Finsk Spets i mitt hus. Injag-
ningen var ingen dans på rosor för en nybörjare, 
ett dåligt fågelår dessutom, men jag hade god 
hjälp av Daniel Bykvist som regelbundet fick ta 
emot samtal av en uppgiven, gråtmild Anna 
som var livrädd att förstöra sin jakthund med 
alla bortsmygna ståndskall.

Fantastisk
Åren gick och Aiva blev en fantastisk jakthund 
för att inte tala om familjehund. Hon är trygg, 
lugn, och otroligt lättlärd. Hon har varit min 
brorsdotters bästis i 7 år, mina settervalpars 
stora trygghet och skänkt jaktglädje till många 
jägare. Med sin underbara mentalitet har hon 
inspirerat många nybörjare till att skaffa egen 
trädskällare och jag kommer alltid att försvara 
denna ras med näbbar och klor för de skeptiker 
som fortfarande finns.

Lokalklubb
Att dessutom få möjlighet att sitta med i en 
lokalklubb tycker jag fler skulle ta chansen till 
då det är otroligt givande och man får många 
bra kontakter att utbyta erfarenheter med samt 
forma framtidens kommande utmaningar. Vi 
är en relativt liten klubb och alla kan vi bidra 
med något. Jag blev otroligt glad när jag som 
nybörjare blev tillfrågad och jag tror vi ska 
ta tillvara nybörjarnas brinnande entusiasm. 
Tillsammans med de erfarna kan det komma ut 
mycket bra. Nu ser jag fram emot att börja leta 
min nästa valp, dock med lite skräckblandad 
förtjusning då jag tror Aiva kan vara en ”once 
in a liftetime” hund. Men vi kan nog alla hålla 
med om att jakt med trädskällare är en av de 
bästa jaktformerna.

Tack för mig! Anna Jönsson
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Lördag den 30 Maj mellan kl 10:00-16:00  
anordnar SSF Gävleborg en familjedag för  
våra medlemmar ute i hälsingebyn Fluren i 
Undersvik. Utmärkt tillfälle att träffa likasinnade 
och knyta bekantskaper med ägare av dessa 
underbara hundraser inför valpköp, jaktprov 
eller utställning. Tema för dagen kommer vara 
i hundens tecken och vi kommer prata hund- 
träning, foder, skador, första hjälpen osv. En 
säkerligen givande dag för så väl erfarna jägare 
som nya! Så boka in den 30 Maj i kalendern 
och ta med familjen på en härlig dag med 
Trädskällare i fokus.

Den 2 februari var det så åter dags för årsmöte 
i BORABs lokaler i Bollnäs. Mötet öppnades 
och vi kunde konstatera att antalet medlemmar 
ökat något till 127 st, vi hoppas att detta är 
ett trendbrott då vi haft ett minskande antal 
medlemmar under en längre tid.

Mycket varg 
Detta är en positiv nyhet i en ganska dyster 
tillvaro för vår klubb då vi förmodligen har 
mer varg än skällande fågelhundar i vårt län. 
Det är inget unikt utan är en vardag som 
vi delar med många andra i dom södra och 
mellersta lokalklubbarna inom SSF. Det kastar 
dock en mörk skugga över våra sammankomster 
då samtalen ofta kommer in på dessa djur och 
dess negativa konsekvenser i stället för samtal 
om jaktprov, valpkullar, minnesvärda jakter och 
framtida äventyr med våra fantastiska hundar.

Inga förstapris 
Vi kan ändå glädjas åt både nya domare 
och provledare i vår klubb, alltid roligt och 
välbehövligt med nytillskott på den fronten. 
Vi kunde konstatera en kraftig nergång i både 
antalet starter på jaktprov och priser som 

Mera information kommer att komma  
på vår hemsida med vägbeskrivning samt  
med utförligare beskrivning av dagen osv.  
https://ssfgavleborg.webnode.se/  
Anmäl gärna intresse till Simon Nordin  
för att underlätta i planeringen:  
simon.gg.nordin@hotmail.com eller  
på telefon 070-249 36 57.  
SSF Gävleborg bjuder på hamburgare  
och kaffe/saft, varmt välkomna!

Varmt välkommen till Bollnäs 
önskar SSF Gävleborg!

SSF Gävleborg familjedag

delats ut, inga 1a pris men fyra stycken 2a pris 
och sju stycken 3e pris. Anledningen till detta 
något magra resultat kan vi se i den vikande 
fågeltillgången. Bäst av alla hade Häggingåsens 
Ztyx (Äg Ivan Karlsson) lyckats, han tilldelades 
pris till Årets Skällande Fågelhund inom SSF 
Gävleborg. Det beslutades om två utlysta prov 
i Hamra till hösten, förhöstprovet 16-17 augusti 
samt senhöstprovet 7-8 nov. Vi ser nu fram 
emot vår utställning i Bollnäs den 29 feb och 
hoppas på många anmälningar och en trevlig 
dag med fina hundar. Mötet avslutades med 
fika och fortsatta diskussioner. Vi vill tacka 
samtliga närvarande för visat intresse.

// Styrelsen

Årsmöte SSF 
Gävleborg

Ivan Karlsson mottar pris av 
ordförande Simon Nordin.
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Utställning i VemdalenI lätt snöfall och minus 
7 grader den 9 november gick utställningen i 
Vemdalen av stapeln. Ett perfekt november- 
väder, det har varit värre har jag hört de  
rutinerade berätta. Nått år var det långt 
under minus 20 grader kallt, men inget  
stoppar trädskällarfolk.

Många hundar
I år var det 31 hundar anmälda och det måste  
vi vara nöjda över. I fikapausen var det dags  
för dragning av den lyckliga vinnaren av en 
jakthelg inklusive boende på Holmen Skog 
marker. Vinnaren 2019 blev Malin Nordin  
som viskade i mitt öra att det var andra  
gången hon vinner denna helg, vissa har  
tur med sitt startnummer.

Välfyllt lottbord 
Malin äger dessutom Brattstans Tyra som  
blev den finaste Norrbottenspetsen för dagen. 
Vinst bordet på vår lottring för dagen var 
välfyllt med många fina priser från lokala 
sponsorer som ställer upp och sätter guldkant 
på våra arrangemang. När dagen var slut fick 
jag några ord med vår domare Arvid Göransson 
och våra ständiga sekreterare Anneli Melin och 
Christina Eriksson. Gemensamt så hade de intryck 
av att detta var en utställning med mycket hög 
kvalité på hundarna. Arvid uttryckte även att 

folket var så trevliga i Vemdalen så det får vi 
alla som närvarade ta åt oss av.

Veterinär på plats
Vi hade även veterinär Karin Landin på plats 
som med rutinerad hand undersökte patella 
och tandstatus på de som önskade. Vi hoppas 
detta var uppskattat och vi tackar Riksstyrelsen 
för bidraget vi fick till detta. Finaste hunden i 
Vemdalen denna dag blev Finska spetsen  
Vintuvas Molly, ägare Svante Månsson Idre, BIS2 
Norrbottenspets Brattstans Tyra, som även blev 
BIR, ägare Malin Nordin Härnösand, BIM Finsk-
spets Skarjaks Otso, ägare Eva Persson Gäddede.

Sju valpar
Hela 7 valpar kom och debuterade i Vemdalen 
och det tycker jag är roligt, även om det är 
en inofficiell klass så är det ett bra sätt att 
socialträna sin hund. Man ser relativt ofta på 
utställning att det är svårt för domaren att 
mäta och hantera våra hundar och där har 
vi hundägare ett stort ansvar att tidigt börja 
träna på just detta moment. Tusen tack alla 
frivilliga som kom och hjälpte till i Vemdalen 
och ser till att allt flyter på bra!

Anna Jönsson utställningsansvarig  
Jämtland/ Härjedalen

Utställning i Vemdalen
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Söndagen den 8 december var det dags för 
SSF Medelpads vinterutställning. 73 hundar 
var anmälda. Vädret var inte det bästa –några 
blev lite försenade till inskrivningen. Endast 
4 st. hade anmält återbud. Eftersom dagarna 
är korta och det snabbt blir mörkt anordnades 2 
ringar. I ring 1 fanns domare Petra Högberg till-
sammans med ring sekreterare Charina Fäldth 
för att döma valpklasserna. I ring 2 körde Stig 
Brännvall på med våra trogna ringsekreterare 
Britt-Inger Wallin och Eva Löwenstein. Vår huvud- 
sponsor Robur hade ordnat så att alla deltagare 
fick med sig hundmat av olika sorter. Bästa 
Norrbottenspetsvalp blev Odensala Skogens Troj, 
som visades av sin uppfödare Helena Hansson. 
Bästa Finsk spets valp blev Bosse och BIM-
valp Hiljaa. I den korta pausen mellan raserna 
blev det lottdragning om 2 dagarsjakten som 
sponsrats av SCA. Startnummer 57, Tjäder 
Fightens Jänta, med ägaren Roger Persson blev 

Utställning från Medelpad
den lyckliga vinnaren. De som blev hungriga 
och frusna kunde gå till fiket och avnjuta en 
fantastiskt god gulasch som Cissi hade snott 
ihop, det fanns även varmkorv och mackor. I 
BIR finalen för norrbottenspetsarna stod det 
mellan Koivunevan Passi och Kälabäckens Ines. 
Där drog Kälabäckens Ines det längsta strået och 
tog hem BIR rosetten.När det var dags för 
de finska spetsarna var det Vackeråsens Tuuli 
som tog hem BIR-rosetten och Vackeråsens 
Sisu blev BIM.BIS-finalen blev tikarnas kamp. 
Det slutade med att Vackeråsens Tuuli, med sin 
ägare Per Tjärnlund, tog hem priset samt blev klar 
utställningschampion och Kälabäckens Ines blev 
BIS-2. Det är så roligt för alla oss som jobbar 
på med utställningarna i Medelpad att vi under 
2019 har haft 0,88 hundar bedömda i utställn-
ingsringen per medlem i klubben! Vi hoppas 
att den uppåtgående trenden att fler kommer 
till utställningarna är statisk eftersom det visar 

på vårt genuina intresse för våra raser. Och 
med dom orden så önskar vi alla hundägare 
välkomna till våra kommande utställningar, för 
vi är ingenting utan er! 

Kattis Åsman och Cissi Sjölund för SSF Medelpad.

SSF Medelpad bjuder in till utställning för 
Finskspets och Norrbottenspets i Borgsjö 
söndagen den 26/4 2020.  
Plats: Borgsjö brukshundsklubb
Datum: 26 april 2020
Domare: Anne Chatrine Edoff (Rätt till do-
marändring förbehålles)
Tid: Registreringen startar 9.00 och ut-
ställningen startar 10.00 med valparna först.
Anmälan senast: Onsdagen den 15 April. 
Anmälan ska skickas till Cecilia Sjölund helst på 
epost ssfcissi@gmail.com eller Vallsjövägen 11, 
855 99 Liden. Anmälningsblanketten hittar 
du på SSF Riks hemsida https://ssf-riks.se/
utstallningar/
Information lämnas av Cecilia Sjölund  
070-661 59 33 eller Anita Hästdahl 070-606 63 06 
Anmälningsavgiften ska finnas på lokalklubbens 
bankgiro 5881-7263 senast den 23/4 2020. 
Skriv hundens registreringsnummer och namn 
från stamtavlan som betalningsmeddelande.
Valpar 50 kronor och övriga klasser 250 kronor.
Försäljning av fika kommer att finnas på plats.
Vår huvudsponsor för dagen är: Bozita Robur, 
Swedish Functional Quality

Vackeråsens Tuuli och Bis 2 Kälabackens Ines

Utställning i  
Borgsjö, 26/4 -20
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Söndagen den 2 februari hade vi i Medelpad 
årsmöte på Östanskär Jakt och Konferens 
strax utanför Indal i Medelpad. En annorlun-
da anläggning som i grunden är byggd på en 
ladugård men är tillbyggd och utbyggd både på 
bredden och höjden i bergssluttningen. 29 av 
våra 122 medlemmar kom på vårt möte, vilket 
känns som en bra uppslutning. Vi gick igenom 
2019 som verksamhetsår, ett år som har förflu-
tit på ett bra sätt med 107 utställda hundar och 
71 jaktprovsstarter. Vi avtackade Jonas Carlsson, 
Mats Svensson och Christina Ingve, som alla har 
dragit sina lass inom styrelsen. Men vi välkomnar 
istället Matti Torvela, Björn Carlsson och Tony 
Björklund in i årets styrelse. Prisutdelningen 
började med 21 tredje pris, 8 andra pris och 14 
förstapris på jaktprov!

Sedan hade vi nio nyblivna champions som 
fick sina diplom som de är så väl värda
Vandringspriset SSF Medelpads Rookie-pris 
gick till Blümchens Khaleesi, ägare Thomas Malm-
qvist. Detta för att han på sitt första jaktprov 
någonsin fick en etta på 75 poäng. Vandrings- 
priset Medelpads Skällande fågelhund gick till 
Brattstans Tyra, ägare Malin Nordin. Detta för att 
hon gått tre jaktprovsettor på 92, 80 respektive 
76 poäng samt en utställning med CK och BIR. 
Årets predatorjakt vanns av Eric Bergman som 
har tagit 16 rävar, 4 kråkfåglar och 2 mårdar 
under 2019, stort grattis till ännu en mårdfäl-

la att sätta ut på skogen. Som god tvåa kom 
Kalle Burman och tredje platsen gick till Örjan 
Sahlin, de vann varsin predator pipa för att 
kunna få till sig några fler rävar. Efter årsmöte 
med prisutdelning gick vi en trappa ner för 
att inta middagen i en av matsalarna, denna 
matsal ligger egentligen på gamlakasa, alltså 
på gödselstacken precis utanför den gamla 
ladugården. Det syns inte mycket av detta men 
visst ser man sina spår i tegelväggen. Men 
vilken mat de serverade! Ett älginnanlår med 
en potatisgalette, gräddkokta kantareller med 
jordärtskockor, bakade morötter, karamellise-
rad lök och rödvinssky. Egentligen vet jag inte 
om det sedan fanns någon plats för efterrätten 
men eftersom den var så gudomligt god så åkte 
den också snabbt ner. Efterrätten bestod av en 
vitchokladmousse med kryddstekt socker- 
kaka, hjortron, citronsorbet och italiensk maräng! 
Medan middagen intogs så småpratades det om 
jakten, fåglarna och som ni kanske förstår den 
goda maten.                                          

Det är så trevligt att få träffas och att få nya 
ansikten på medlemmar man kanske inte sett 
förut, för alla medlemmar är alltid välkomna 
om det så är familjedag, årsmöte, utställning 
eller jaktprov! Ni som önskar läsa mer ur vår 
verksamhetsberättelse kan gå in på vår hemsida 
ssf-medelpad.se 

Styrelsen SSF Medelpad
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Det blev en lyckad vinterutställning i Mora, 
med rekordmånga anmälda hundar! Av hela 
55 st anmälda kom 54 st till start. Jättekul, med 
så stort intresse! 32 Norrbottenspetsar och 23 
Finsk spets. Uppfödargrupp i Norrbottenspets. 
Domare för dagen var Sonny Ström, som gjorde 
sin debut som godkänd domare för våra raser. 
Som sekreterare tjänstgjorde Lilleba Ström och 
Anna- Carin Rydstedt. Utställningen flöt på 
under dagen utan problem. Glada ”pratande” 
hundar och trevliga mattar och hussar. Vi 
hade även vädret med på vårsida, solen kämpade 
sig igenom några sekunder här o där. Kaffet 
och korven var försvinnande gott! En trevlig 
social tillställning, för både fyrfota och två- 
benta. Där vi kan knyta nya kontakter och lära 
oss en massa nya saker. Nöje med ”nytta”!

Först ut var Norrbottenspetsarna, i bästa hane 
gjorde Fight For ItBersi och junioren Rensjöbergets 
Frasse upp, där drog Fight For ItBersi det längsta 
strået. Bästa tik blev Åskbergets Maya som 
tävlade mot junioren Rensjöbergets Greta.Norr-
bottenspetsfighten slutade med att Åskbergets 
Maya blev BIR ochgick vidare till BIS finalen 
och Fight For It Bersi blev BIM. Bästa hane i 
Finsk spets gjordes upp mellan Skrockens Gandalf 
och junioren Styggbergets Tjikko, gammal var 
äldst och Skrockens Gandalfgick vidare. Tikarnas 
kamp gjordes upp mellan Saga som tävlade i 
Championklass och Veteranen Spetsbackens Aiva. 
Där vann Saga och fick tävla vidare. I Finsk 

SSF Mellansveriges vinter-
utställning 8 februari 2020

spetsfighten mellan tiken Saga som blev BIM 
och hanen Skrockens Gandalf som blev BIR 
gick hanen vidare till BIS finalen. I BIS finalen 
blev Finsk spetshanen Skrockens Gandalf  BIS1 
ochNorrbottenspetstiken Åskbergets Maya BIS2! 
Grattis till fina hundar! 

I Norrbottenspets var det en uppfödar-
grupp, Rensjöbergets kennel, som fick HP! 
Grattis till Er! Efter valpbedömningen hade 
vi dragning på startnumret, där priset var en 
Ultracom R10 pejl! Sponsrad av Interjakt, 
Borlänge. Stort Tack till dem! Den Lycklige 
vinnaren av pejlen blev Max Matslofva, Stort 
Grattis till honom också!

I paus var det dags för lottdragning igen, 
fina priser från våra sponsorer som även stod 
för priser till de tävlande, hjärtligt Tack till Er! 
Agria, Pinewood, 
Sannas jaktkläder, 
Royal Canin, Dis-
triktsveterinärerna 
Hedemora! Stort 
Tack, för en rolig och 
givande dag till alla 
er som ställde ut era 
hundar, publik, medar-
rangörer och alla andra 
som på något vis varit 
inblandade! Välkomna 
nästa år igen!

Vinnare utstallning Skrockens Gandalf och Åskbergets Maya.Rensjöbergets kennel uppfödargrupp

//Anna Norberg,  
Utställningsansvarig SSF Mellan
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Joakim Westling mottar diplom av Kjell Welam Björn Jonsson får plaketten Årets Skällande Fågelhund

så det var extra roligt tyckte nog dom flesta 
av oss. Att vi kommer att få se mer av dessa i 
framtiden är nog lika säkert som amen i kyrkan, 
det tror jag nog att jag kan gå i god för!

Jaktprov
Sen var det dags att dela ut diplom till de som 
under säsongen erhållit 1:a pris på jaktprov. 
Ett ovanligt dåligt fågelår på våra breddgrader 
har det varit och det vittnar väl inte minst 
årets resultat om då endast tre diplom fanns 
att dela ut. Två av dessa diplom gick dessutom 
till en och samma hund,stort grattis Jocke!-
Joakim Westling, den finska spetsen Fort Hjort 
Novas husse fick komma fram och motta de 
två välförtjänta diplomen för sina fina in-
satserunder året. Det var också dessa som 
representerade Mellansverige vid årets 
Skallkungstävling. Den andra som hade diplom 
att hämta var dock inte på plats men fick ändå 
fina applåder som kanske hördes ända till 
Värmland och hem till Johan Nilsson där han 
med sin finska spets Sumi bor. Ett stort grattis 
till alla pristagare! Efter det förklarades mötet 
slut och Kjell Welam tackade alla närvarande för 
det gångna året och hälsade välkomna åter.   

Ronney Skoog
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Efter att den lyckade hundutställningen 
avslutats var det samling inne i Brukshunds- 
klubbens lokaler för årsmöte. En liten men 
tapper skara orkade stanna kvar efter en lång 
men trevligdag tillsammans med sina hundar 
för att delta på mötet. SSF bjöd deltagarna på 
kaffe/smörgås och de kvarvarande varma  
korvarna som var kvar efter dagens försäljning. 

Domarutbildning
De sedvanliga möteshandlingarna avhandlades 
i raskt tempo och några större förändringar från 
tidigare beslut togs inte. Intresseanmälningar 
om domarutbildning har inkommit så för att be-
mötadet kommer vi att köra en ny utbildning till 
våren. Snabbt var vi framme vid de avslutande 
punkterna och en av dem är prisutdelning till de 
som lyckat bäst med sina hundar. 

Folkets jubel
Först ut att få pris var Björn Jonsson som med 
sin finska spets Kaunisjärven Cassiopeija vann 
priset Årets Skällande Fågelhund  i Mellansverige. 
Björn fick under folkets jubel och varma 
applåder motta en fin plakett som ordförande 
Kjell Welam överlämnade till den glada 
hundägaren. Cassiopeija och Björn var inför 
säsongen nybörjare i det här med jaktprov 

SSF Mellansveriges årsmöte 8 feb. 2020

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

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

skriver Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt. 

Författare är Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren. Illustratör: Leif Holmqvist 

Kompendiet finns att  
köpa hos lokalklubbarnas 

kassörer. PRIS: 100  KR
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Ta steget fullt  
ut, bli jakt-
provsdomare!
SSF Mellansverige inbjuder till teorikurs för 
blivande jaktprovsdomare. Kursen kommer 
att ske under maj månad i Äppelbo. Datum 
meddelas senare! Deltagande medlemmar 
bjuds på lunch och fika! 

Vi vill ha din intresseanmälan snarast, 
men senast den 15 april! 

Anmälan till Kjell Welam 070-261 95 67 eller 
kjell.welam@appelbo.net
Välkomna till en trevlig dag i Äppelbo

/ SSF Mellansveri

Jakt med skäll- 
ande fågelhund
SSF Mellansverige har för avsikt att starta 
en studiecirkel i ämnet ”Jakt med Skällande 
Fågelhund” i samarbete med Studiefrämjandet. 
Tid och plats är i skrivande stund inte spikat 
men kommer troligen att ske i början av 
hösten. Kanske du för första gången skaffat 
en spetsvalp eller är en erfaren hundägare sen 
tidigare men inte brukar starta på jaktprov.

Då är detta ett utomordentligt tillfälle att 
få lite större inblick i hur det går till och vad 
som behövs för att kanske meritera din hund 
eller bara få ut mer av jakten och din hund.

Bra tips 
Här får du också möjlighet att få bra tips vid 
injagning men även bättre kunskap i det 
fortsatta jobbet att få till en fungerande
jakthund. Du får även lättare kunskap i 
jaktprovsregler, utställning och hundägande i 
stort. Som avslutning på kursen beger vi oss 
ut i skogen för praktiska övningar.

Träffa	andra
Vi hoppas och tror är att många skulle tycka 
att det vore trevligt atti lättsam och prestige- 
lös anda få träffa andra med samma intresse 
under ledning av mer erfarna hundägare i 
vårt härliga fritidsintresse

Kursmaterialet är, Injagningskompendium 
och Regler för jaktprov.  
Intresseanmälan: Ta kontakt med Tommy 
Lannemar för vidare information senast 1 maj. 
Mail: tommy@djura.biz eller 070-574 49 20 
Välkommen med din anmälan! 

SSF Mellansverige
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AVELSRÅD  
FINSK SPETS

Har gemensam e-post för hela avelskommittén 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Norrbotten 2019 – året som gått
Så är den aktiva jaktsäsongen för trädskällare över, även om det  finns möjlighet att fortfarande gå jakt-
prov. Vi har startat förberedelserna inför 2020 års säsong. Vi har genomfört föreningens årsmöte och en 
utställning sedan sista numret av Ståndskall. Här följer en kort information om detta. 
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Årsmötet	i	Boden	
Årsmöte för föreningen hölls den 2 februari i 
Boden och leddes medfast hand av mötesord-
förande Erik Sundström. Sittande styrelsebev-
iljades ansvarsfrihet och sammansättningen 
ändrades lite grand. Vi välkomnar Beate Broström 
som kassör till styrelsen och vår nye suppleant 
Robin Holmgren. Det innebär att vi fortsatt är tre 
tjejer och fyra killar i styrelsen, vilket känns rik-
tigt bra. Ekonomiskt mår föreningen mycket bra, 
om än vi redovisade ett litet minus. Budgeten för 
kommande år presenterades och godkändes av 
mötet. Vi har fortsatt att öka vårt medlemsantal 
vilket är mycket glädjande. Förhoppningsvis 
orkar vi med en liten ökning även kommande år.

Årsmötet beslutade att vårt kommande 
arbete även fortsättningsvis ska fokusera på 
våra ras- och avelsstödjande verksamheter 
i form av jaktprov och utställningar, samt 

arbeta för fler medlemmar till föreningen 
och vår jaktform. Vi kommer inte anordna 
domarutbildningunder våren utan se till att de 
som gått utbildningen i så stor utsträckning 
som möjligt får gå sina aspirantprov för att 
bli färdiga domare. De som vill utbilda sig till 
domare kan kontakta styrelsen så hjälper vi till 
att finna en lösning. Vi ska även genomföra 
någon eller några aktiviteter i samverkan med 
Jägarförbundet Norrbotten. Årsmötet avslutades 
med prisutdelning där 11 förstapriser i jakt-
prov samt årets klubbmästare premierades. 

Klubbmästare 2019 
Klubbmästare Utställning blev norrbottenss-
petsen Tjärbäckens Queen, ägare Maria Kristiansen 
Lindström. Klubbmästare jaktprov blev finska 
spetsen Nautasvardos Kaise 84 poäng, ägare  
Jan-Egil Haraldsvik. 

Jaktprov 2019 
Totalt genomfördes 66 prov fördelade på 57 
utlysta och 9 rörliga starter. Det är en minskning 
med 7 prov jämfört med 2018. Fågeltillgången 
verkar varit god men något varierande över vårt 
stora område. Totalt gick 59% av hundarna till 
pris under året. Årets representant vid Skallkungen, 
som avhölls i Jokkmokk, var Tjärbäckens Nalle 
som slutade 5:a. 

Utställning i Piteå 2019 
Nedre Norrbotten genomförde utställning 
den 23 november i Piteå. Läs mer om ut-
ställningen i separat artikel. Trots midvinter 
är det inte länge till barmarken börjar titta 
fram, fåglarna syns i vägkanterna och suget 
efter nästa jaktsäsong börjar göra sig påmint. 
Planeringen inför jaktproven har redan 
börjat. Markerska ordnas och det ska tillsättas 
funktionärer för genomförande av höstens 
prov. Men det viktigaste kvarstår – att ni 
medlemmar anmälerer till proven. Det är inte 
svårt – det är utvecklande. Att gå jaktprov är 
inte svårt, även om många som inte startat en 
hund kan tro det. Domaren kan reglerna och 
det är denna som ska bedöma hunden. Det 
viktiga är att hunden har fått skogsvana och 
visat att den kan skälla fågel. Börja gärna med 
ett rörligt prov där du själv kan påverka 
jaktmark och tidpunkt. Sedan är provet en 
helt vanlig dag i skogen, men med en ny jakt- 
kamrat i sällskap. Den kan i många fall både 
förklara och ge tips kring jaktprov, och vad 
man kan tänka på inför nästa start. Domarna 
är där för att utföra en så korrekt bedömning 
av din hund som möjligt. Inget annat. För 
mig, och säkert för många andra, har det des-
sutom varit utvecklande för den egna jakten.

Det är inte en tävling – det är för rasens 
skull. Vi tävlar inte när vi går jaktprov. Vi gör 
det för att dokumentera en hunds egenskaper. 
Dessa egenskaper, särskilt när de kan läggas 
samman med släktingars egenskaper, skapar 
goda förutsättningar i aveln att utveckla rasen 
över tid. För uppfödaren är meriteringen av 
hundar en förutsättning för att de ska kunna 
göra så bra parningar som möjligt. Varje 

meritering till för kunskap om anlagen, även 
om det inte är mer än ett jaktprov som kanske 
inte ens gick så bra man hade hoppats på. För 
valpköparen är välmeriterade föräldrar, både 
i utställning och jaktprov, den absolut bästa 
parametern att utgå ifrån i sitt sökande efter 
valp. När vi startar på jaktprov gör vi det för 
att även i framtiden finna bra jakthundar med 
stabila psyken och de egenskaper vi eftersträvar. 
Så vår önskan är att alla våra medlemmar i 
klubben någon gång går ett jaktprov, om än 
bara ett. Det bidrar. Planera och anmäl din 
start – men vänta inte för länge. Det är en ganska 
vanligt förekommande problematik att de rörliga 
proven hopar sig i slutet av säsongen. Ibland 
med resultatet att man inte kommer till start. 
Att man inte gör det beror oftast på domar-
brist i slutet av säsongen. De flesta av domarna 
har egna hundar som de faktiskt låter stå 
varje gång de dömer ett jaktprov. När säsongen 
lider mot sitt slut, med korta dagar och få 
tillfällen, så blir det svårare för provledarna 
att finna tillgängliga domare. Så vänta inte för 
länge med att anmäla för rörliga prov – desto 
tidigare på säsongen, desto lättare är det att få 
till ett bra provtillfälle. Och delta gärna på de 
utlysta jaktproven, det finns fantastiskt mycket 
kunskap att inhämta bland alla hundförare 
och funktionärer på plats.

Palle Andersson /  
Ordf. SSF NNSSF Nedre Norrbotten 

Styrelsens  
sammansättning 
2 0 2 0  N E D R E  N O R R B O T T E N 

Ordförande: Palle Andersson, 070-317 92 29  
palle@formsmedjan.se

Sekreterare: Catharina Lundberg, 072-545 38 80 
catharinaselstrom@hotmail.com

Kassör: Beate Broström, 072-736 98 75  
beate.brostroem@gmail.com

Bankgiro: 393-7711 

Tjärbäckens Queens ägare Maria 
Kristiansen Lindström mottar pris 
Klubbmästare Utställning 2019 av 
Sekreterare Catharina Lundberg.
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Utställning i Piteå  
23 november 2019 
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Lördagen den 23 november anordnade 
klubben utställning i Grans ridhus. Domare 
för dagen var Anna Fors Ward. Anna gjorde 
ett mycket bra jobb, särskilt i hanteringen av 
ovana utställare och hundar.

Grans ridhus
25 norrbottenspetsar varav 10 valpar och 34 
finska spetsar varav 8 valpar kom till start. 
Det var glädjande att se att det kom så många
valpar till start. Bland valparna var det nor-
rbottenspetsen Valledets Nalle som tilltalade 
domaren mest och han besegrade finskspets-
tiken Gaddhällans Tessi i BIS-valpfinalen.

En ny champion
Bland norrbottenspetsarna tilldelades en hane 
CK och fem tikar fick CK. Öppenklasstiken 

Tjärbäckens Queen vann före jaktklasshanen
Saxälvens Zlatan. Bland de finska spetsarna 
tilldelades sex hanar CK och bäst gick det
för jaktklasshanen Linadalens Santo. Anna 
Fors Ward fick glädjande nog även kora en 
ny utställningschampion denna dag, finska 
spetsen Kotirovan Ares, som blev tredje bästa 
hane. Fyra tikar fick CK och bäst gick det för 
öppenklasstiken Kibblidalens Aihki, som även 
blev bäst i rasen. Slutligen valde Anna att utse 
Kibblidalens Aihki till BIS 1 och Tjärbäckens 
Queen till BIS 2.

SSF Nedre Norrbotten tackar domare, 
ringsekreterare, alla utställare, funktionärer 
och övrig publik för en bra dag! För fullständig 
resultatlista hänvisas till SKK:s hunddata.

Valledets Nalle, ägare Jonas Karlsson och BIS-valp 2 Gaddhällans Tessi, 
ägare Jonny Nilsson

BIR Tjärbäckens Queen, ägare Maria Kristiansen Lindström och BIM 
Saxälvens Zlatan, ägare Filip Berggren

BIR Kibblidalens Aihki, ägare Ahti Aasa och BIM Linadalens Santo,
ägare Mattias Arvidsson

Det var trevligt att få se två välbevarade veteraner i ringen, till dagens 
bästa veteran utsåg domaren norrbottenspetsen Minta, ägare
Heini Lehisto före Akroyd’s Kiivi, ägare Leif Hedlund

Det är inte svårt – det är utvecklande
Att gå jaktprov är inte svårt, även om många 
som inte startat en hund kan tro det. Domaren 
kan reglerna och det är denna som ska bedöma 
hunden. Det viktiga är att hunden har fått 
skogsvana och visat att den kan skälla fågel. 
Börja gärna med ett rörligt prov där du själv 
kan påverka jaktmark och tidpunkt. Sedan är 
provet en helt vanlig dag i skogen, men med 
en ny jaktkamrat i sällskap. Den kan i många 
fall både förklara och ge tips kring jaktprov, 
och vad man kan tänka på inför nästa start. 
Domarna är där för att utföra en så korrekt 
bedömning av din hund som möjligt. Inget 
annat. För mig, och säkert för många andra, 
har det dessutom varit utvecklande för den 
egna jakten.

Det är inte en tävling – det är för rasens skull
Vi tävlar inte när vi går jaktprov. Vi gör det för 
att dokumentera en hunds egenskaper. Dessa 
egenskaper, särskilt när de kan läggas sam-
man med släktingars egenskaper, skapar goda 
förutsättningar i aveln att utveckla rasen över 
tid. För uppfödaren är meriteringen av hundar 
en förutsättning för att de ska kunna göra så 
bra parningar som möjligt. Varje meritering 
tillför kunskap om anlagen, även om det inte 
är mer än ett jaktprov som kanske inte ens 

gick så bra man hade hoppats på. 
För valpköparen är välmeriterade föräldrar, 

både i utställning och jaktprov, den absolut 
bästa parametern att utgå ifrån i sitt sökande 
efter valp. När vi startar på jaktprov gör vi det för 
att även i framtiden finna bra jakthundar med sta-
bila psyken och de egenskaper vi eftersträvar. Så 
vår önskan är att alla våra medlemmar i klubben 
någon gång går ett jaktprov, om än bara ett. 
Det bidrar.

Planera och anmäl din start  
– men vänta inte för länge
Det är en ganska vanligt förekommande prob-
lematik att de rörliga proven hopar sig i slutet 
av säsongen. Ibland med resultatet att man 
inte kommer till start. Att man inte gör det 
beror oftast på domarbrist i slutet av säsongen. 
De flesta av domarna har egna hundar som 
de faktiskt låter stå varje gång de dömer ett 
jaktprov. När säsongen lider mot sitt slut, med 
korta dagar och få tillfällen, så blir det svårare 
för provledarna att finna tillgängliga domare.

Så vänta inte för länge med att anmäla för 
rörliga prov – desto tidigare på säsongen, desto 
lättare är det att få till ett bra provtillfälle. Och 
delta gärna på de utlysta jaktproven, det finns 
fantastiskt mycket kunskap att inhämta bland 
alla hundförare och funktionärer på plats.

Palle Andersson / Ordf. SSF NN

JAKTPROV 
– för ditt eget och rasens bästa. 

Trots midvinter är det inte länge till barmarken börjar titta fram, fåglarna syns i vägkan-
terna och suget efter nästa jaktsäsong börjar göra sig påmint. Planeringen inför jaktproven 
har redan börjat. Marker ska ordnas och det ska tillsättas funktionärer för genomförande 
av höstens prov. Men det viktigaste kvarstår – att ni medlemmar anmäler er till proven.
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Sju hundar startade på nio jaktprov. Det  
resulterade i två stycken noll pris, två tredje 
pris, och fem andra pris. Ingen hund har denna 
säsong klarat ett första pris här nere i Sydsverige 
vilket till stor del kan bero på att det inte finns 
en enda ungfågel här. Mauno Simonens Sälli och 
Markku Mansikkaljas Tajgans Rejtu startade på 
det ordinarie provet i Grängesberg i september. 
De tog båda två ett andra pris på 68 p. Sällis 
ägare är inte medlem i SSF Sydsverige så 
Tajgans Rejtu fick åka på Skallkungtävlingen för att 
representera Sydsverige. På Skallkungtävlingen 
kom Tajgans Rejtu tvåa på 77p med ett första 

pris på lördagen då han även var bästa hund. 
På söndagen fick Tajgans Rejtu ett andra pris 
på 67p. Han slutade som tvåa på Skallkungtäv-
lingen. Denna hund åker då även på Nordiska 
mästerskapen i år. Grattis Markku. Senare på 
hösten fick Ylva Wennströms Styggbergets Dizel 
ett andrapris på 68 p. Peter Lindbergets Tajgans 
Pete har startat på tre prov. 53, 63 och 72 p. 
Varav två på det ordinarie jaktprovet i Björsjö. 
Börj Neva-Juonis Styggbergets Alli har också gått 
ett prov på 72 p. Men Tajgans Pete är yngre så 
för närvarande är Tajgans Pete kvalificerad till 
Skallkungtävlingen i år.

Göran Eriksson

Sydsverige  
Jaktprov  
hösten 2019
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Om man får nys om att det finns en TV-film 
om trädskällare från 1964och att reportern 
som gjorde inslaget finns några hus bort, då 
är det bara att packa sig iväg över och försöka 
få sig några ord om saken. Jag knackade på 
hos Gardar Sjödin i Mälarhöjdens (Stockholm)
villakvarter som tillsammans med fotografen 
Per Åke Blidegård följde Stig Edholm och hans 
finnspets på tjäderjakt en höstdag 1964 i 
Tjåmotis, Norrbotten. De fick se dunet yra 
– flera gånger samma dag och här kommer 
Gardars egna ord om reportaget. Du gjorde ett 
TV-inslag om trädskällarjakt 1964. Det känns 
väldigt tidigt och unikt – kan du berätta något 

om det?- Javisst. Vid den här tidpunkten 
arbetade jag för Sveriges Radio Norrbotten 
där jag var nyanställd. Jag hade kommit upp 
till redaktionen efter att bland annat ha gjort 
militärtjänsten i Stockholmoch varit iväg en 
sväng till Kongo på FN-tjänstgöring. Jag hade 
ju ett intresse för natur, så att jag gjorde insla-
get om trädskällare var väl ett resultat av det. 
Vi hade stora möjligheter att påverka innehål-
let i rapporteringen och jag har ju senare även 
gjort en del naturfilmer som exempelvis ”En 
renskötares vardag” där vi följde en renskötare 
under ett helt år och som finns tillgängligt 
hos SVT i deras öppna arkiv. Jag gjorde även 

Älsta TV-inslaget om  
trädskällare någonsin?

Efter många reportage minns Gardar Sjödin tjäder-
jakten med Stig Edholm som något extraordinärt.

   Styggbergets Rikki på friarstråt i Sodankylä.  

   Styggbergets Zita med valpar
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”Vårt vilda arv” där vi växlade inslag både från 
Alaska och Norrbotten och som innehåller 
fantastiska scener med lax. Jag minns inte helt 
säkert, men jag hade nog blivit tipsad om Edholm 
genom Edvin ”Sarek” Nilsson, en vän som var 
tillsynsman för Sarek och som även har gjort sig 
känd som naturkännare och skicklig fotograf. 
Kommer du ihåg själva reportaget?  
- Jo, då. Jag minns det väldigt bra, fak-
tiskt. Under mina år som reporter hann 
jag med en ryslig massa reportage och 
många har fallit i glömska, men just det 
här minns jag väldigt tydligt. Det var 
speciellt. Den dagen som vi hade valt att 
åka ut på verkade det som att hela Nor-
rbottens tjäderfåglar hade valt att söka 
sig till området där vi rörde oss och skogen 
kokade av fågel när vi tog oss fram genom 
marken som var täckt av ett tunt täcke 
med pudersnö. 
Vad säger du om att göra filmen tillgänglig 
för SSF:s medlemmar? Känn det något som 
du kan godkänna?

- Åh, det känns hedrande och väldigt kul att fler 
får tillfälle att se reportaget. Blidegård skulle 
säkert ha gillat det också. Han gick ju tyvärr 
bort väldigt tidigt – 1979, då i 50-årsåldern.

Apropå kul saker, så kan jag ju berätta 
att dagen avslutades med att Edholm gav 
oss var sin tjädertupp att ta hem att tillaga. 
Vi var ju på väg till Kiruna för nya även-
tyr så vi var lite fundersamma över hur vi 
skulle göra med dessa tjädertuppar. Till 
sist löste vi problemet genom att hänga ut 
dem utanför fönstret på hotellet där vi bod-
de och även det kan nog ha varit en ganska 
unik händelse i hotellets historia! 

När du läser dessa rader i Ståndskall kommer 
filmen om Stig Edholms tjäderjakt i Tjåmotis att 
ligga åtkomlig för visning för besökare på SSF 
Riks webbplats. Missa inte tillfället att se ett 
TV-inslag om ämnet jakt med skällande fågel-
hund – som faktiskt kan vara det äldsta i sitt 
slag i världen. Sevärt till max är det hur som 
helst utan tvekan!

Kaj Ekroos SSF Sydsverige

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
När du som är hundägare ansöker om ett svenskt utställnings- eller jaktchampionat hos SKK  

erbjuds du möjligheten att köpa ett championatdiplomför 350 kr. Diplomet levereras i liggande A3- 
format och har en bakgrundsbild på stövare tecknat av Bruno Liljefors. SSF erbjuder ett championat- 

diplom särskilt utformat för skällande fågelhundar för 300 kr inklusive porto i A4-format (se bild).  
På diplomet anges hundens namn och vilken typ av championat det avser.
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Specialklubben för skällande fågelhundar 
har under hösten skickat in en ansökan 
om stipendier för två funktionärer som vi 
haft glädjen att bekanta oss med tidigare i 
Ståndskall, nämligen Christina Hedlund och 
Berith Johansson. Stipendiet, Utställnings-  
kommitténs stipendium för funktionärer, 
delas ut varje år av SKK och syftet är att 
uppmuntra till vidareutbildning i eller utanför 
Sverige av funktionärer som är aktiva inom 
utställningsverksamhet. För att komma ifråga 
för stipendiet ska man dessutom ha varit aktiv 
inom området minst tre år, vilket både Berith 
och Christina har varit – med råge. Upprinnelsen 
till att SSF Riks ansökte om stipendiet var att 
klubbens styrelse upptäckte möjligheten att 
söka det genom en annons på SKK:s webb-
plats där man uppmanade klubbarna att söka 
stipendiet för medlemmar med intresse för att 
utveckla sina kunskaper inom området och 
ansökan lämnas in i oktober. I anmälan anges 
vilken eller vilka personer som är aktuella 
för ett stipendium, en redogörelse för vilken 
roll som medlemmen har och har haft, vad 
stipendiet ska användas till, vilken summa 
man söker och när den ska användas. Efter att 
stipendiaten har deltagit i aktiviteten ska en 
rapport lämnas in som redogör på vilket sätt 

ELDSJÄLAR – VISST FINNS DOM!
stipendiet har använts och har kommit till nytta 
för funktionärens roll innan utbetalningen sker. 
Efter att ha sonderat terrängen för lämpliga 
kurser som skulle kunna passa de båda, föll 
valet på ”grundkurs i anatomi och bedömning” 
som Södra Norrbottens Kennelklubb anordnar 
genom kursledaren Kurt Nilssoni Piteå och 
som kommer att hållas under våren 2020. En 
ansökan ordnades fram som avser att täcka 
kursavgiften på sammanlagt 5 000 kr. Så den 
6 november 2019 fattade SKK:s utställnings- 
kommitté äntligen beslut i frågan och tilldelade 
de båda damerna varsitt stipendium tillsammans 
med två herrar från June Hundklubb som kom-
mer att resatill Cruft’s (den världskända ut- 
ställningen i Storbritannien) och som erhåller 
6 000 kr tillsammans.”Man skulle ha satsat på 
resan istället” skrattar Christina när jag hälsar 
på hemma hos henne och maken Leif i villan 
i Piteå. ”Skämtåsido: det här var en jättekul 
överraskning och vi blev väldigt glada över 
att få stipendiet. Jag hoppas också att SSF 
söker stipendiet flergånger så att fler än vi får 
chansen. Det här visar ju att det verkligen är 
värt ett försök.”Grattis Christina och Berith!

 
Kaj EkroosSSF Sydsverige

SE V-12,-13,-14,-15 NORD VV-19 Tjärbäckens 
Karelin, på utställningi Ransäter 28/7 2012.
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Lördagen den 1 februari anordnade SSF  
Västerbottens Kustland utställning i hund-
hallen på Forslunda Naturbruksgymnasium 
i Umeå. Utomhus var det snöblandat regn så 
det var verkligen skönt att hålla till inne. Det 
var totalt 38 hundar anmälda och glädjande 
var att alla kom trots det dåliga vädret och det 
hemska bilföret. Dessa 38 hundar var fördelade 
på 18 norrbottenspetsar och 20 finska spetsar.
Domare var Anna Fors Ward och ringsekreterare 
var Anna Majaniemi och Erica Bengtsson. 

Valpar först
Först ut för bedömning var valpar av båda 
raserna, fyra stycken norrbottenspetsar och 
en finsk spets, där alla fick bra bedömning 
och nobstiken Odensala Skogens Tindra blev BIR 
valp av nobsarna hon ansågs mycket lovande. 

Norrbottensspetsar 
Därefter var det dags för bedömning av norr-
bottenspetsarna. Det var många juniorer och 
unghundar med. Domaren Anna Fors Ward 

tyckte att det var roligt att se att avelsarbetet 
gått så bra och tyckte att norrbottenspetsarna 
höll en hög kvalitét och att hundarna hade en 
bra mentalitet. BIR bland norrbottenspetsarna 
blev den tjusiga hanen Klingermyrans Loke, 
ägare Linnéa Lindgren Kero från Örnskölsvik. 
Den fina tiken Skarnäbbens Vilja blev BIM, 
ägare Torleif Eriksson från Umeå. 

Fina lottpriser 
Mellan raserna lottades det ut två jakthelger 
på startnumren. Bland nobsarna vann start-
nummer 14 en jakthelg på Holmens marker, 
grattis till Leif-Anders Granberg från Moskosel. 
Bland de finska spetsarna vann startnummer 
34 en jakthelg på Sveaskogs marker, grattis till 
Bertil Johansson från Hörnefors. Vi vill rikta ett 
stort TACK! till både Holmen och Sveaskog 
för denna fina sponsring. 

Finskspetsarna 
Sedan var det de finska spetsarnas tur att bli 
bedömda, där hälften av dem var juniorer 

Hundutställning i Umeå

Söndagen den 17 maj är ni välkomna hela 
familjen med era hundar till vår familjedag  
där vi alla träffas och umgås tillsammans.

På	programmet	finns:
- Ringträning
- Tipsrunda
- Diverse lekar och aktiviteter

Det kommer att finnas möjlighet att träffa 
jaktprovsdomare där man kan bestämma tid 
för en ”prova på kväll” med enskild domare 
under jaktsäsongen. Försäljning av hambur-
gare och korv med dryck, kaffe/te och kaka

Plats: Morvallen i Västra Spöland
Tid: Söndagen den 17 maj kl. 10:00
Anmälan: Senast den 10 maj till Daniel 
Viklund, tel: 070-557 75 70

OBS! Information skickas ut till alla medlemmar 
på mail i god tid innan.

Hjärtligt Välkomna!

Västerbottens 
Kustlands Familje- 
dag 2020-05-17

eller unghundar. Domaren tyckte även att 
de höll högkvalitét och att det fanns många 
snygga hundar. BIR bland de finskaspetsarna 
blev den fina tiken Sörlidbäckens Noor, ägare 
Göran Hellström från Storuman och BIM blev 
den vackra hanen Kibblidalens Arrac, ägare Ulf  
Brändström från Hörnefors. Det gick inte att 
missa glädjen hos matte och husse när finns-
petshanen Börknäs Kippis fick sitt tredje och 
därmed blev färdig utställningschampion. Ett 
stort grattis till ägaren Emil Borg med familj 
boende i Gullbynutanför Vännäs. 

Best in show 
När det var dags att utse dagens bästa hund 
poängterade domaren attdet var två mycket fina 
rastypiska hundar som tävlade mot varandra 
men hennes val föll på finnspetstiken Sörlid-
bäckens Noor som blev BIS1 och norrbotten-
spetshanen Klingermyrans Loke blev därmed 
BIS2. Ägarna fick båda i vinst var sin charklå-
da med diverse delikatesser från Hansen 
Charkuteri och BIS1 fick även en fin kniv som 
Nordikpredator hade sponsrat. SSF Västerbot-
tens Kustland vill tacka vår domare Anna Fors 
Ward och våra ringsekreterare Anna Majaniemi 
och Erica Bengtsson som alla gjorde ett utmärkt 
arbete. Vi vill också rikta ett stort TACK! till 
alla våra sponsorer för skänkta priser till vårt 
lotteri. Slutligen vill vi tacka alla deltagare 
för en mycket trevlig dag tillsammans och vi 
hoppas på återseende nästa år.                                    

 Monica Lundström
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 BIS1 Sörlidbäckens Noor och BIS2 Klingermyrans Loke.
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Hur man fyller  
i anmälan till  
utställning
Vi utställningsansvariga inom SSF har upplevt 
att det kan vara ett problem att först och främst 
hitta anmälningsblanketten och sedan veta hur 
man gör för att fylla i denna blankett och skicka 
den till anmälningsmottagaren. Därför tänkte 
vi försöka underlätta för er, med en liten in-
struktion hur man gör det på enklaste sätt.  
För att få ställa ut sin hund i SSF:s regi måste 
man vara medlem i någon av SSF:s lokalklubbar.

- Börja med att ladda hem blanketten  
Anmälningsblankett från www.ssf-riks.se under 
utställningar och spara den på er egen dator, och 
sedan rullar du ner nästan längst ner på den sidan 
så finns den under ”Utställning för Dummies”.

- Därefter fyller du i att det gäller utställning vilken 
ort och datum. Sedan fyller du i vilken klass du 
vill ställa ut i beroende på hundens ålder, har 
hunden pris på jaktprov så tävlar den i jaktklass.

- Fyll sedan i vilken ras, kön och senaste  
vaccineringsdatum. Vi följer SKK:s vacciner-
ingsregler: Deltagande och på utställningsplatsen 
närvarande hund skall vara vaccinerad mot  
valpsjuka enligt följande: Vid lägst 12 veckors 
ålder, samt vid 1 årsålder, därefter vart 4:e år.

- Fyll sedan i hundens namn och reg. nr och 
fyll även i föräldrarna med sina reg.nr. samt 
uppfödare och ägarens namn med adress och 
telefonnummer.

- Sedan fyller endast de hundar som tävlar i 
jaktklass i om hunden är jaktprovsmeriterad 
och om de har erhållit certifikat eller ck på ut-
ställning i jaktklass. Har hunden inget resultat 
på jaktprov är det inte viktigt för oss somtar 
emot anmälan att veta om hunden är utställn-
ingsmeriterad eller inte.

- Spara sedan den ifyllda anmälningsblanketten 

på din dator, och bifoga denna fil sedan i ditt 
mail till anmälningsmottagaren. Du bör då få 
ett svar från denne person och då vet du med 
säkerhet att din anmälan kommit fram. Lycka 
till med din anmälan!

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 den 24 maj
Anmälnings avgift kan betalas genom  
swish, kontant på plats eller sättas in på: 
Bankgiro 164-0739
Valpklass 100 kr Veteranklass 150 kr Övriga 
klasser 300 kr. Lägg till 50 kr och få en ut-
ställningskatalog 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, 
går in gratis övriga betalar mässavgiften.

Storuman Ut-
ställning 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  

chipläsare finns i insläppet. Bedömningen 
börjar kl 10.00 
Anmälan genom e-post till:  
richardsvard69@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 den 20 Mars.  
Anmälnings avgift kan betalas på plats  
kontant, Swish eller sättas in på: Bankgiro  
164-0739 SSF västerbottens Lappmark  
Valpklass 100 kr, veteranklass 150 kr,   
övriga klasser 300 kr.  
Servering finns på plats.

Årsmötet i Vilhelmina blev en lugn tillställning. 
Det blev ca 20 st medlemmar som besökte års-
mötet, som i år var på Folkets hus i Vilhelmina. 
Det blev förändringar när det gäller ersättningar 
och priser för jaktprov och utställningar. Utlysta 
Jaktproven höjdes med 50 kr, så vi kan ha gratis 
servering av något ätbart till lunch. Utställning 
valpklass anmälningsavgift höjdes till 100 kr. 
Lappmarken får en ny ordförande genom Tore 
Lövgren och Fredrik Jonsson går in som ny ledamot. 

Årsmöte Västerbottens Lappmark
En motion hade vi, och den gäller offentlig-
görande av lista över epilepsianfall.                   

 Årsmötet var positiv till den, och kommer 
nu upp på riksårsmöte i april. Västerbottens- 
priset vanns av Viterlidens Dålpe som ägs av 
Mattias Granström Sorsele. Mötesordförande 
Roger Eriksson delade ut 16 diplom för 1.a pris. 
Nyvalda ordförande Tore Lövgren avtackade 
Kurt Siverttson och Thomas Jonsson som fick 
enligt tradition en fin kniv. 

Thomas Jonsson

Rickard Svärd får diplom Kurt och Thomas avtackas av Tore Miranda Frings får diplom
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Styrelsen 
VÄSTERBOT TENS LAPPMARK 2020 

Ordförande: Tore Löfgren Löparstigen 37, 
91233 Vilhelmina. Tel: 073-1514355  
E-post: tore_l@hotmail.com 

Sekreterare: Richard Svärd, Gångarstigen 8, 
923 32 Storuman. Tel: 070-578 88 94. 
E-post: richard3911@gmail.com

Kassör: Björn Jonsson, Kantarellvägen 3, 
92141 Lycksele. Tel: 072-147 09 77. 
E-post: bjorn.jonsson@sca.com

Ledamot: Fredrik Jonsson, Mor Britasväg 4L, 
91088 Marsfjäll. Tel:070-3212156.
E-post: skogfj78@gmail.com
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Årsmötet hölls i Bredbyn den 1 februari.  
Efter att ordförande Staffan Jönsson hälsat  
alla välkomna vidtog mötesförhandlingarna  
enligt dagordningen. 

Styrelsens sammansättning för 2020 
Ordförande: Staffan Jönsson
Kassör: Mikael Olsson
Sekreterare: Örjan Mattsson
Vice ordförande: Joakim Byström
Ledamöter: Alexander Melander, Peder Ragnarsson
Suppleanter: Robin Boija, Tobias Mårtensson

Jaktprovsverksamheten 2019
Utlysta prov genomfördes den 16-19 augusti 
i Tängsta. SSF Ångermanland var också 
medarrangör i Lidsjöbergsprovet  den 28-29 
september, ett prov som genomfördes av SSF 
Jämtland/Härjedalen. Totalt så genomfördes 
21 prov (utlysta och rörliga prov) i klubbens 
regi under året. Av dessa prov resulterade fyra 
prov i ett förstapris. Ett extra omnämnande 
förtjänar nobstiken Brattstans Tyra och ägaren 
Malin Nordin (SSF Medelpad) som med ett första- 
pris på fantastiska 92 poäng den 19 augusti 
också blev klar jaktchampion. Skallkungen 2019 
Ångermanlands representant för året var 
Häggingåsens Minna, Jeanette Börjesson, som 
kvalade in på 81 poäng (reserv för Åbackens 
Tuffa Tjeijen, återbud pga löp). Minna kom 
sedan på en jättefin fjärde plats på Skallkungen 
i Jokkmokk med 73 poäng. 

Utställningar 2019 
Hundutställningen 2019 hölls i Bredbyn den  
16 februari och totalt 40 hundar deltog (17 
norrbottenspetsar och 23 finskspetsar). 
Domare var Aina Lundmark. 40 deltagande 
hundar har vi inte haft på många år vilket  
vi är väldigt glada över. 

Rapport från verksamhetsåret  
2019, SSF Ångermanland

Nya Championhundar och  
vinnare av vandringspriser 
Vi får gratulera en ny championhund: SEJCH 
SE24452/2015 Häggingåsens Minna, ägare  
Jeanette Börjesson, Själevad 
Årets Klubbmästare: Tjädervinets Tapio/”Otto”, 
Axel Rödström  
Kolåsens kennels pris: Häggingåsens Minna, 
Jeanette Börjesson  
Tallparkens kennels pris: Sjuskinnåns Athena, 
Örjan Mattsson 

Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer, 
markägare och sponsorer som ställt upp och hjälpt 
till med utställning och jaktprov.Därmed önskar 
SSF Ångermanland alla en god vår och sommar!

Örjan Mattsson, Sekreterare SSF Ångermanland 

Axel Rödström (klubbmästare med Tjädervinets Tapio/”Otto”)  
flankeradav Jeanette Börjesson (Kolåsens kennels pris med  
Häggingåsens Minna)och Örjan Mattsson (Tallparkens kennels  

pris med Sjuskinnåns Athena).

Till SSF’s 50-årsjubileum 2017 skänkte Thom-
my Svevar, Finland, en skulptur föreställande 
en tjäderhöna till SSF med tanken att vi skulle 
inrätta ett pris riktat till våra kvinnliga medlemmar. 
Detta föranledde att vi skapade ett pris som vi 
kallat Röjans Vandringspris. Priset består av att 
tjäderhönan Röjan tillfaller vinnaren under ett år 
samt en tavla av konstnären Göran Boström som 
vinnaren får behålla. Detta pris är endast öppet för 
kvinnliga hundförare. Hundföraren behöver ej vara 
hundägare. Dock ska hundföraren vara medlem 
i SSF vid provtillfället. Anspråk på priset ska vara 
priskommittén tillhanda senast första veckan i 
april. Prisutdelningen sker på Riksårsstämman 
och vinnaren inbjuds av SSF Riks.

Påminner  
om Röjans 

Vandringspris.
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En tapper skara medlemmar trotsade 
vinterväglaget och mötte upp på årsmötet 
som gick av stapeln den 1 februari i Jokkmokk. 
Det är glädjande att även nya medlemmar 
kommer till klubbens möten. Undermötet 
tillkännagavs vinnaren av lokalklubbens 
vandringspris och även priserna för bästa 
ekipagen på klubbmästerskapet delades ut. 
Även 2019 års flitigaste jaktprovsdomare 
uppmärksammades. Efter beslut på årsmötet 
består 2020 års styrelse av:  
Ordförande: Roland Saitzkoff 
Sekreterare: Åsa Fjällborg

Kassör: Michael Holmberg 
Ledamöter: Kid-Benny Eriksson, Jörgen Estholm
Suppleanter: Mats Torneus, Malte Bejstam
Efter att valen var avklarade var det dags  
för prisutdelning. Lokalklubbens vandrings- 
pris gick till finskspetsen Nautasvardos 
Tispamed ägare Kid-Benny Eriksson. Detta 
vandringspris kräver tre inteckningar sedan får 
hundföraren behålla det. Så har här skett och 
Kid-Benny får därmed förtjänstfullt behålla  
vandringspriset. Med 80 p blev årets klubb-
mästare 2019 Kaitum Dalens Nox med ägare Mikael 
Strandelin. Tvåa blev Tukkikankaan Nikko med 

Rapport från  
SFF Övre Norrbottens  

årsmöte 2020.

Gammeltuppen och Tjäderskallets Akela
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ägare Kjell Sundvall, 79 p. Tredjeplatsen knep 
Nautasvardos Tispa med ägare Kid-Benny Eriksson, 
75 p. Höstens flitigaste jaktprovsdomare blev 
återigen Kid-Benny Erikssonsom under 2019 
dömt 16 jaktprov. För detta förärades han med 
en finkniv. Antalet jaktprovsstarter i klubbens 
regi ökade till 58 starter 2019 jämfört med 47 
starter året innan. Dock är Skallkungstävlingen 
inkluderad i statistiken. De nya provmarkerna 
vi fick tillgång tillför klubbmästerskapet och 
Skallkungen har verkligen levererat och för-
modligen bidragit till en högre prisprocent på 
de proven, exempelvis gick samtliga hundar 
till pris på Skallkungen. Prisfördelningen för de 
58 jaktprovsstarterna var 9 stycken förstapris, 

13 stycken andrapris och 16 stycken tredjepris.
Klubbens medlemsantal har tyvärr minskat 
med ett par stycken under 2019. Utmaningen 
framgent är att engagera fler medlemmar 
att bli aktiva i klubben och även att fler av 
klubbens hundar startas på jaktprov och 
utställningar. Styrelsen tackar alla medlemmar 
för det gångna året och vi ser framemot 2020 
års verksamheter med bland annat anordnandet 
av Riksutställningen och Riksfullmäktige- 
mötet, jaktprov och inte mins höstens jakt. 
Gå gärna med i Facebookgruppen SSF Övre 
Norrbotten för mer information om klubbens 
verksamhet och aktiviteter. Väl mött i skogen!

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN 

Kid-Benny får förtjänstfullt behålla 
vandringspriset efter tre inteckningar.
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Fullmäktigemöte 
i Jokkmokk 
Lördagen 25 april 2020 kl 15.00 på Hotel 
Jokkmokk. Rum och mat bokas via Roland 
Saitzkoff, ordförande SSF ÖvreNorrbotten. 
Anmälan sker till e-post: roland.saitzkoff@
gmail.com eller 070-2944507. 
Anmälan ska göras senast 5 april. 
Anmälan ska innehålla vilka Ni är från 
respektive lokalklubb och om Ni vill bo i 
enkelrum eller dubbelrum samt om hundrum 
önskas. Ange även hur många som ska vara 
med på lördagens middag. Ange ev. matallergi 
i anmälan. 
Pris enkelrum: 985 kr per natt 
Pris dubbelrum: 1185 kr per natt
Trerätters middag: 375 kr per person
Övriga medlemmar i SSF är välkomna att delta 
på både fullmäktigemötet och middagen. 
För att deltaga på middagen måste man dock 
anmäla sig till Roland enligt ovan. 

SSF Övre Norrbotten hälsar alla medlemmar 
hjärtligt välkomna till Jokkmokk!

Viltvård med Hammarns Gnistra

Riksutställning i 
Jokkmokk
SSF Övre Norrbotten inbjuder till Riksut-

ställning för Norrbottenspetsoch Finsk spets i 
Jokkmokk lördagen den 25 april.
Utställningsplats: Hotel Jokkmokk (utomhus)
Domare: Stig Brännvall
Tider: Inskrivning med vaccinations- och  
ID kontroll öppnar kl. 08.00 och bedömnin-
gen startar kl. 9.00 Obs! Kontrollera giltig 
vaccination och ta med stamtavla med 
vaccinationsintyg för startande hund. För att 
utländsk hund ska få tävla i jaktklass krävs  
uppvisande av ett Working Class Certifikat som 
hemlandets kennelklubb utfärdar.  
Anmälan: Via anmälningsblankett som  
finns att ladda ned på ssf-riks.se under fliken 
Utställning. Anmälningsblanketten skickas till 
Irene Lundmark, Box 69, 962 03 Mattisudden 
eller e-post till utstallning.ssfon@gmail.com 
Mobil: 070-317 58 92 För utlandsregistrerad 
hund ska en kopia av stamtavlan/registrerings- 
beviset bifogas anmälan.  
Sista anmälningsdag är söndag 12 april 
2020! Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 
månader: 0 kr, övriga klasser 300 kr. In-
betalning via bankgiro 5937-0841. (IBAN 
SE54000009023202). Märkbetalningen med 
hundens namn (från stamtavlan). Välkomna 
till Jokkmokk!

Övre Norrbotten SSF 
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Hej jag heter Linda Arvidsson och går en 
utbildning tillfriskvårdsinstruktör för hund.
Jag bor i Jokkmokk och är medlem i SSF Övre 
Norrbotten. Vi har för närvarande två hundar 
i familjen. En finsk spets och en siberian-
husky. Jag tänkte tipsa om lite annorlunda 
träning som komplement till den vanliga  
konditionsträningen som de flesta gör med 
sina hundar som förberedelse inför jakten.

Styrketräning
Vi behöver stärka upp våra hundar med lite 
styrketräning och rörelseträning om vi ska få 
hundar som slipper skador, håller bättre under 
jaktsäsongen och dessutom håller sig stark 
långt upp i åldrarna. Man kan med hjälp av 
enkla grejer i vardagen stärka upp den lednära 
muskulaturen på hunden, så vid t.ex feltramp 
så är det musklerna som stabiliserar upp och 
tar den största smällen istället för ligament, 
leder och skelett. Genom att göra långsamma 
övningar så blir hunden tvingad att använda 
muskler den annars inte använder. 

Gör så här
Exempel på saker du kan göra med din hund: 
Gå långsamma koppelpromenader utanför 
stigen i t.ex. mjuk mossa, blåbärsris eller myr-
mark. Gå sakta upp för riktigt branta backar 
så att hunden(och du själv) måste klättra upp. 
Gå sakta nerför brantabackar, stanna upp 
mitt i backen och ge hunden några godbitar 
(stärker upp frampartiet). Koppla på hunden 
dragsele och låt hunden dra i sakta tempo när 
du promenerar/springer med hunden. Låt 
hunden dra i selenär du åker skidor/cyklar.

Tips på stärkande och  
skadeförebyggande träning  

för jakthunden

Bra balans
Låt hunden balansera på stockar och stenar 
när ni är ute på promenad. Låt hunden kliva 
upp på låga lådor med ett ben i taget (det tar 
ett tag innan hunden förstår att den har en 
bakdel också). Lägg en stege på marken och 
låt hunden sakta gå över den (hunden skall 
gå sakta och lyfta alla benen ett och ett, inte 
skutta) hunden stärker upp hela ryggen och 
kroppen samt tränar sin koordinations- 
förmåga. Sätt en soffkudde eller balansplatta 
på golvet och locka hunden med godis och låt 
den stå och balansera med framtassarna och/
eller baktassarna (jättejobbigt), räcker med 
några sekunder och upprepa några gånger. 
Låt hunden gå slalom mellan dina ben/runt 
kabeltrummor, pallar osv. bra rörelseträning. 
Lyft ett framben och låt hunden balansera på 
tre ben, byt sedan och lyft det andra frambenet. 

Fördelar
Fördelar med dessa enkla övningar: Det 
stärker upp hunden fysiskt, förebygger skador, 
stärker kontakten mellan dig och hunden, 
bygger upp självförtroendet på hunden (bra för 
rädda/nervösa hundar), den får bättre kropps-
medvetenhet, bättre hållning och rörelse-
mönster och det är en rolig och varierande 
träning. Detta är övningar för friska hundar. 
Misstänker ni att din hund har några kroppsliga 
problem så kontakta en fysioterapeut. Ni kommer 
att märka stor skillnad i skogen. Lycka till,  
ha roligt med era hundar och ge den lite  
massage emellanåt.

Mvh Linda Arvidsson
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4 Pers.

INGREDIENSER:
Tjäderbröstfiléer.
2 st tjäderbröst.
1 st hel vitlök.
Färsk rosmarin (Kruka).
Smör
Salt o svartpeppar.

Hasselbackspotatis
8-12 st potatisar
50 g smör
1 dl ströbröd
2 klyft vitlök
1 kvist färsk timjan
1 Kvist färsk rosmarin
Salt o svartpeppar

Rödvinssås
3 dl rött vin
2 st scharlottenlöka
2 st lagerblad
1 kvist timjan (färsk)
1 st morot
3 dl grönsaksfond
salt o peppar
2 msk smör
Tillbehör 
svartkål o tomat.
8 blad svartkål
Olivolja
Flingsalt
2 kvistar körsbärstomater
Smör

TILLAGNING:
Hasselbackspotatis 
Sätt ugnen på 225 grader

Skiva potatisen till 3/4

Detta görs enklast med hjälp av  
en träsleveller liknande. 

Lägg potatisen i en ugnsfast form. 

Hacka timjan och vitlök som du sedan  
tillsätter i smöret som du smälter i en stek- 
panna.Pensla potatisen med örtsmöret, strö  
på ströbrödet samt salta och peppra efter smak.

Låt potatisen gå i ugnen ca 45 min.

Rödvinssås.
Grovhacka schalottenlökarna samt skala och 
dela moroten i lämpliga delar.

Smält en klick smör i stekpannan samt tillsätt 
lök och morot. 

Tillsätt därefter vinet, timjan, lagerblad samt 
svartpeppar och låt vinet reducera ned till 
ungefär hälften. När vinet fått koka ned till 
hälften silar du av såsen samt tillsätter fonden.

Smaka av såsen med ev. salt o peppar samt en 
klick smör. 

Tjäderbröst
Trimma bort hinnan från bröstfiléerna samt, 
om möjligt, knyt ihopfiléerna med steksnöre 
för att få en jämnare tjocklek på köttbitarna

Tjäderbröst med 
Hasselbackspotatis
M E D  S T E K T  S V A R T K Å L  O C H  R Ö D V I N S S Å S

Krydda köttet runt om med salt och svartpeppar.

Tillsätt smör och olivolja i en het stekpanna.

Lägg i tre vitlöksklyftor samt några kvistar 
färsk rosmarin. 

Bryn på köttet så du får en bra stekyta och 
kom ihåg att ösa köttet med stekfettet med 
jämna mellanrum.

Lägg köttet på en ugnsfast form. Låt gärna lite 
rosmarin och vitlök gå med i formen.

Sätt in köttet i ugnen och vrid ned temperaturen 
till 150– 180 grader. Köttet skall gå i ugnen 
tills att du får en innertemperatur på 54 – 55 
grader. Detta görs enklast med hjälp av en 
köttermometer. 

När du uppnått rätt innertemperatur tar du ut 
köttet och låter det vila en stund.

Tillbehör
Hetta upp olivolja och en klick smör. 

Klipp till 4 kvistar med körsbärstomater och 
stek sedan dessa på hög temperatur i stekpan-
nan tills tomaterna får en trevlig yta. 

Stek sedan svartkålen i olivolja. Dessa går 
snabbt att steka, inte mer än 30 sek. per sida.

Salta tomater och svartkål med flingsalt.

Nu återstår endast att montera ihop rätten 
vilket är helt upp till er egen fantasi.

Hoppas det smakar! 

Mvh/Björn Karlsson SSF Medelpad.
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Championgalleri

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!

C.I.B, SEUCH,SEJCH Akroyd`s Kajo
SE40032/2011

UPPFÖDARE:  
Leif & Kicki Hedlund, Piteå 

ÄGARE:  
Tommy Nordmark, Piteå

JAKTPROV:
2017-09-06  83 p 
2018-09-09  82 p
2019-09-14  81p
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SE UCH SE JCH Lillåns Agnes  
SE35923/2015E. 
SE JCH SE UCH FI JCH Predator’s MikkoU.  
SE UCH Finnskallets Leia

UPPFÖDARE: Peter Johansson, Kåge

ÄGARE: Peter Johansson, Kåge

JAKTPROV:
2018-09-29 Storuman 77p
2019-08-17 Vilhelmina 76p
2019-08-18 Vilhelmina 79p

UTSTÄLLNING:
2017-11-25 Luleå CK
2018-03-03 Kalix CK R-CERT
2018-11-24 Piteå CK

SE	UCH	C.I.B,	NORD	&	FI	UCH,	C.I.E,	DK	V-18,	EUW-18,	
NORDIC CH, PL  &CZ & LV & LU & VDH & DE CH Saga
SE48837/2016e. 

Teppou.
Pyry

UPPFÖDARE:  
Tauno Pyykkönen Kemijärvi

ÄGARE:  
Mats Karlsson

JAKTPROV:
181114 Lögdö vildmark (rörligt) 76poäng
190818 Lögdö vildmark (utlyst) 87 poäng
190824 Sorsele (utlyst) 84 poäng

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

SEJCH SE53574/2016 POJU 
UPPFÖDARE: 
Matti Välimaa, Kangsala

FINLAND ÄGARE: 
Miranda Frings, Västertåsjö

JAKTPROV  
2018-10-07 Vilhelmina 86 p utlyst  
2019-08-24 Sorsele   78 p utlyst 
2019-10-06 Jokkmokk  82 p utlyst

UTSTÄLLNING 
2018-03-25 Åsele Excellent, Domare Arild Berget
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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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Tid: Lørdag 28 mars 2020 kl. 11.00
Dommer: John Smebakken 
Fra kl. 0900 til kl.1000 vil det være 
Ringtrening med Renate Sørensen
Sted: Skogskola Osensjøen  
Peter Steinmosvei 1, 2560 Osen
Klasser: Alle
Priser: Valp: kr 170,- (4 til 9 mnd). Junior: kr 
420,- (9 til 18 mnd) Unghund: kr 420,- (15 til 
24 mnd). Åpen: kr 420,- (15 mnd til 8 år) 
Brukshund: kr 420,- (Hund som er jaktpre-
miert og min 9 mnd. gammel) Champion kl. 
kr 420,- Veteran:kr 420,- (over 8 år)
Premier: Det deles ut Stort CERT for 
klubbens raser NB! Jaktpremiert hund må 

meldes på i brukshundklassen for å konkurrere 
om Cert. påmelding: All påmelding via 
webb www.nnk.no Påmeldings frist er 29. 
februar, utsatt påmeldingsfrist er 7. mars 
NSFN følger NKK sine utstillingsregler. 
Det vil bli sendt ut PM med startnummer til 
påmeldte hunder fra NKK. Disse må skrives 
ut avdeltaker.
Kontaktperson: Renate Sørensen, telefon 
91354162 Ta med stamtavle og gyldig vaksina- 
sjonsbevis. Hunden må være id merket.
Pris katalog kr 20,-

Velkommen til en hyggelig utstillingsdag!

ALUTSTILLING FOR FINSK SPETS 
OG NORRBOTTENSPETS 2020

Foto: Palle Andersson

Tänkte skriva några rader om året 2019, ett 
riktigt bra år tycker vi i avelsrådet. Man ser  
att många är intresserade av våran trevliga 
ras Norrbottenspets då registreringarna 
har ökat även i år och med 185 registrerade 
hundar under 2019. Så många hundar har 
inte registrerats sedan 2005. Vi ser också bra 
siffror ang. jaktprov och utställningar med 
185 jaktprovstartade hundar fördelat på 85  
individer. 32 individer gjorde sin jaktprovsdebut 
under 2019. Många fina resultat har vi sett 
underåret med 92 poäng som högsta poäng 
taget av en Norrbottenspets SE JCHSE UCH 
Brattstans Tyra. Vi tackar alla som tar sig tid 
och har intresse för att starta på jaktprov då 
det är otroligt viktigt för vårt avelsarbete. Vi 
vill även tacka alla domare som jobbar i alla 
föreningar och gör det möjlig för oss andra att 
starta våra hundar på prov. Av dessa hundar 
har tre hundar blivit Svenskta jaktchampions.
SE JCH Brattstans Krita SE15519/2014  
SE JCH SE UCH Brattstans Tyra SE15520/2015 
SE JCH Skarnäbbens Konrad SE37236/2015  
Vi har även fått två nya utställnings Champion 

under 2019 SE UCH Klingermyrans Tivo 
SE51131/2015 SE UCH C.I.B EE CH FI 
UCH LV & BY CH Ryzhyiy Okhoynik Balle-
rina FI38693/16. Av totalt 34 födda kullar 
har vi i avelsrådet varit med och planerat 21 
parningar. Hälsomässigt kan man säga att det 
ser bra ut för Norrbottenspetsen, precis som 
jaktprovstatistik och utställnings statistik, och 
det gläder oss väldigt men arbetet för jaktprov 
utställning och hälsa fortsätter och vi ser fram 
emot ett 2020 som är minst lika bra. Om alla 
hjälps åt så får vi bra resultat det syns tydligt i 
statistiken. Alla som har en fungerande jakt-
hund borde starta den på ett jaktprov. Även 
om det är många som meriterar sina hundar 
så är det många fler som inte gör det och det 
skulle vara trevligt att få fler hundar meriterade, 
för det är det som gör att vi kan fortsätta att 
utveckla rasen i positiv riktning. Samma gäller 
för utställningar. Under 2019 hade vi 236 
starter på utställning, 125 hanar och 121 tikar.
Vill tacka alla för ett bra 2019 och hoppas på 
ett ännu bättre 2020.

Göran Hofling, Rickard Näslund,  
Avelsrådet för Norrbottenspets

Avelsrådet  
NorrbottenspetsMestosforsen Zelda

Fotograf: M
onica Lundström
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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: 070-202 20 27. 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
Ordförande: Tore Löfgren Löparstigen 37, 91233 Vilhelmina. Tel: 073-1514355E-post: tore_l@hotmail.com 
Sekreterare: Richard Svärd, Gångarstigen 8, 923 32 Storuman. Tel:070-578 88 94.E-post: richard3911@gmail.com
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: Örjan Mattsson, Binböle 115, 870 30 Nordingrå, 070-6867680. E-post: mattsson.binbole@telia.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: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 861 51 Söråker. Tel: 070-267 20 20 E-post: matti.torvela@telia.com

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, Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika, Telefon 0761048640, e-post.  styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mikael Olsson, Håstorp 3, 513 96 Fristad. Tel: 072- 566 50 60 E-post: mikael@hastorp.se
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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