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Familjemedlemmar får ingen tidning och
inbetalningskort i år. Ni som är familjemedlemmar betalar in medlemsavgiften
till BG 5685-2544.
Medlemsavgiften är 50 kr inom alla lokalklubbar förutom Nedre Norrbotten som har
medlemsavgiften 60 kr.
Medlemsnumret är detsamma som dom
sista 4 siffrorna är för medlemmen. Den
första siffran är 5 för alla lokalklubbar förutom Mellansverige och Sydsverige som
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LEDARE

mitt åttonde år i riks. Jag hade även förmånen
att få delta på Skallkungen nu i höstas och det
just i Jokkmokk. Den erfarenhet som jag har
är att Övre Norrbotten är riktiga hejare på att
ordna trevliga tillställningar som vi nu gick
miste om! Jag vill passa på att hälsa Kjell Welam
och Erik Sundström varmt välkomna som suppleanter i styrelsen.
Vi tar hänsyn

En reflektion som jag har gjort under de
senaste månaderna är att det ser ut om vi
alla verkar ta hand om varandra, både nära
och kära, men även okända på ett sätt som
inte gjorts på många år. Vi tar hänsyn till
varandra, hjälper grannar och andra att utföra
diverse ärenden. Vi har helt enkelt börjat se
andra i vår omgivning, så pandemin har inte
bara varit av ondo.
Spetsvänner, Det har blivit några ledare för
mig genom åren, men första gången nu som
ordförande. Jag vill ta tillfället att tacka för
förtroendet att få tillträda denna post. Det var
verkligen ingen självklarhet att tacka ja när
valberedningen kontaktade mig första gången. Mitt första svar var då nej. Efter att ha
övervägt både en och två gånger med övriga
i styrelsen, och framförallt med min familj,
valde jag tillslut att tacka ja.
Pandemin

I skrivande stund går hela världen igenom
en ny erfarenhet med Covid-19, en pandemi
som påverkar oss alla. Jag tror inte att det
finns någon som ens kunnat ana att detta
skulle kunna ske. Det finns ingen, absolut
ingen, som är oberörd av Covid-19. På grund
av pandemin så har vi just genomfört vårt
första digitala årsmöte. Det gick riktigt bra,
dock lite tjall med ljudet bitvis, men jag förespråkar helt klart ett vanligt årsmöte där vi får
träffas fysiskt. Personligen såg jag verkligen
fram emot att få åka till Jokkmokk för årets
planerade årsmöte. Jag valdes in i riks första
gången 2011 och det just i Jokkmokk. Jag satt
i styrelsen under fem år och är nu inne på mitt
tredje år för denna period d.v.s har påbörjat
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Inte självklart

Som jag nämnde inledningsvis så var det inte helt
självklart för mig att stå som valberedningens
förslag till ordförande. En av anledningarna
till det är att jag upplever att tongångarna
på socialamedier blivit allt hårdare under de
senaste åren. Att vi som förtroendevalda både
i riks och i våra lokala klubbar många gånger
får ta många onödiga kommentarer. Ett mönster som tyvärr finns utspritt i många olika
verksamheter. SKK’s ordförande Pekka Olsson inledde höstens Kennel fullmäktige med
ett längre anförande på just detta tema.SSF är
tyvärr inget undantag. Bara timmarna efter att
årets årsmöte var klubbat och klart var drevet
i full gång på sociala medier. Både våra lokala
företrädare och vi i riks fick ta både det ena
och det andra. Efter ett par dagar valde jag att
ta ”time out” ifrån några grupper på Facebook, jag orkade helt enkelt inte se allt som
skrevs. Är det verkligen så vi vill ha det?
Två friska raser

Jag personligen kan verkligen inte se att
någon av våra raser på något sätt kan gynnas
av den hätska diskussion som ibland förs
på olika sociala medier. Vi ska vara stolta
över vad vi har åstadkommit, vi har enligt

försäkringsbolagen de två friskaste raserna i
Sverige. Så låt oss se till att fortsättningsvis
behålla våra friska raser och istället för att
stjälpa, så bör vi hjälpa varandra.
Fantastiska trotjänare

Vi har många fantastiska ideella trotjänare
som ställer upp och dömer jaktprov, provledare, ordnar utställningar, registrerar prov,
föder upp valpar mm och håller våra lokala
klubbar i gång. Jag vill rikta ett stort tack till
er för det förträffliga jobb ni gör, tack! Utan
er hade vi varken prov eller utställningar att
anmäla till. Ni är en oerhörd tillgång för hela
SSF och vår verksamhet. Vi vet ännu inte hur
pandemin kommer att påverka vår verksamhet under hösten utan vi får vänta och se. Vi
vet dock att vi har en provregelrevidering
framför oss 2022. Vi hade planerat en provregelkonferens nu i maj som vi flyttat fram till
någon gång under hösten. Det samma gäller
det strategiarbete som kommer att påbörjas
för våra raser.

En av mina drömmar gick i uppfyllelse i
höstas då jag och Minna fick stolpe in och
fick möjligheten att tävla i Skallkungen. Och
vilken helg det blev, med både mot- och
medgång. Vi lyckades knipa en åtråvärd plats
för att få delta på de Nordiska mästerskapen
i Norge till hösten, men i skrivande stund är
det osäkert om mästerskapet kommer att bli
av på grund av rådande situation i världen. Jag
hoppas verkligen att få möjlighet att starta i
dessa mästerskap, om inte nu i höst så vid ett
senare tillfälle.
Ta hand om varandra

Med en önskan om att vi alla får vara friska, att
vi framgent hjälper och tar hand om varandra
och sist men inte minst, att vi får en härlig
jakthöst med våra underbara spetsar, så tackar
jag för ordet.
Jeanette Börjesson
Ordförande SSF Riks
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tjädertupp som skulpteras ur ett stycke av en
trädstam av motorsågskonstnären Sebastian
Ratajcyk i Långliden ( Jämtland) och delas ut
som ett vandringspris genom lottning bland
deltagarna i tävlingen, som anordnas av Facebookgruppen Trädskällare.
För att delta i tävlingen ska man vara
medlem i gruppen Trädskällare och för varje
tillfälle som man tar med en gäst ut anger
man vilka som deltog (hundförare, gäst och
hund), när man var ute (datum) och var man
var (område räcker). Rapportering sker genom
att rapportera händelsen med ett inlägg i
gruppen där man anger ”Kompispriset” som
rubrik för inlägget, berättar om aktiviteten
samt bifogar en bild från händelsen. För varje
inlägg får medlemmen en lott och följaktligen
ökar varje insats chansen att vinna det fina

–

priset som just nu är under tillverkning.
Eftersom gruppen har medlemmar från
både Sverige och våra grannländer är tävlingen öppen för alla och är du intresserad av
att också bli en ambassadör kan du bli med
i gruppen genom att söka medlemskap på
Facebook (skriv bara ordet ”Trädskällare” i
sökfältet och anmäl att du vill bli medlem).
I gruppen hittar du även fullständiga tävlingsregler och instruktioner men även andra
intressanta inlägg som rör allt mellan himmel
och jord som är intressant att prata om kring
finska spetsar, norrbottenspetsar och lajkor.
Bli med, ”fräls” en kompis och ha kul samtidigt! Med lite flax blir det du som bärgar hem
tjädertuppen!
Kaj Ekroos, för Facebookgruppen Trädskällare

Får plommonträdet stå kvar när priset ska fram?

Kompispriset –
ett nytt spännande pris
för trädskällarvänner
Ett nytt pris har sett dagens ljus inom trädskällarvärlden och den
här gången har upphovsmännen – Andreas Edholm, Kim Backlund och jag
själv – Kaj Ekroos – instiftat ett pris som delas ut på något andra grunder än
den personliga prestationen. Syftet har istället varit att uppnå ett resultat som ska
vara till gagn för alla: att sprida intresset för de skällande fågelhundsraserna
finsk spets och norrbottenspets, men även lajka, genom en aktivitet
inom Facebookgruppen Trädskällare.
Utgångspunkten för det nya priset är alltså att
öka intresset för jakt och jaktträning med våra
hundar och då kanske inte nödvändigtvis endast skogsfågeljakt, utan vi sneglar lite på den
finländska inställningen att dessa raser kan
betraktas som allroundhundar och att en bred
användning av dem är fullt möjlig. Under år
6

2020 gäller det alltså att agera ambassadör för
våra raser genom att ta med folk ut och låta
dem uppleva glädjen som samarbetet mellan
hund och hundförare ger.
Priset – som är helt finansierat genom
en insamling där gruppens medlemmar har
skickat in sina ekonomiska bidrag – är en

AVELSRÅD
FINSK SPETS

Har gemensam e-post för hela avelskommittén

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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för att invänta Maddes sökrundor. Bössan hade
jag som vanligt i en ”ryggsäcksrem” på ryggen.
Det tog inte mer än ca 15 minuter innan
jag såg att Madde följde ett spår genom en
kraftledning ut mot gårdens byggnader. När
jag hörde att hon började skälla tog jag upp
gps:en och kände mig inte speciellt nöjd med
det jag såg.
En katt?

Hon skällde vid en liten lada invid ett boningshus. Förmodligen en katt tänkte jag. Med en
trädskällare kan man ju aldrig vara helt säker
med vad som skälls. Jag gick dom ca 500
metrarna mot husen (snarare halvsprang faktiskt). Jag mötte killen (i morgonrock med DN
i näven) som bor på fastigheten samtidigt som
jag konstaterade att Madde låg under hans lilla
lada. Jag kollade snabbt med killen i morgonrocken ifall hans katt möjligen var ute, men
den låg i tryggt förvar påfarstukvisten. Puh!
Tillbaka till gården

Norrbottenspetsen med en
egen agenda
Jag tänkte berätta en liten historia från det
verkliga livet tillsammans med min första
norrbottenspets Madde (Koivunevan). Jag
importerade Madde från Finland 2015. Hon
var då 8 veckor gammal och såg mest ut som
en snäll och söt liten pälsboll. Denna lilla
pälsboll har under åren förändrats och utvecklats till en riktig liten jaktmaskin som jag
haft väldigt mycket roligt tillsammans med.
Jaktsäsongen

Vi (min särbo, hundarna och jag) börjar alltid
jaktsäsongen med skogsfågeljakt uppåt landet
och växlar senare under hösten över till jakt
8

hemmavid i Sörmland på klövvilt. Vi jagar
mycket tillsammans och vi brukar ha ca 50
hundjaktdagar under en säsong. Därtill tillkommer vak-, smyg-, och skyddsjakten, men det är en
annan historia. Den här händelsen utspelade sig
i höstas på hemmamarken utanför Nyköping
och jag skulle släppa Madde för att gå igenom
en såt som va rca 70-80 ha. Vi hade perfekt
jaktväder och det var framförallt kronhjort,
vildsvin och älgkalv som stod på menyn.
Skyttarna ställdes ut och när jaktledaren gav
mig klartecken så släppte jag det rödvita lilla
energiknippet. Jag började sakta gå igenom såten,

Min enda tanke var att få bort den skällande
hunden som garanterat störde eventuellt morgontrötta boende på gården. Jag lyckades efter
lite surt muttrande övertalning till slut att få med
mig Madde ut från ladan. Jag kopplade henne
och återvände ganska nöjd tillbaka mot såten.
Väl inne i skogen tog jag ut avståndet ordentligt
och väntade med att släppa Madde tills vi kommit in ca 400 mtr innan jag släppte henne igen.
Hon gick ut på några fina sökrundor först, men
valde därefteratt runda mig och dra hela vägen
ner till gården igen! Just där och då började det
faktiskt att kännas riktigt jobbigt att vara hundägare. Snart hördes såklart skallen eka genom
skogen där jag stod. Vid koll på gps:en så var nu
Madde ute på gårdsplanen framför torkladan.
Stackars katt

Stackars katt tänkte jag, medan jag rusade
tillbaka genom kraftledningen. Det är lite
myrmark på vägen och det gick inte fort när
jag sprang. Jag hade fått upp flåset rejält när
jag på håll skymtade Madde under en liten
traktorvagn som stod parkerad på gårdsplanen.

–

Jag såg hur hon snurrade runt därunder och jag
skymtade även något rött som snurrade i samma
takt framför henne. När jag närmade mig ytterligare såg jag att det var en räv hon jagade under
vagnen. Jag krängde snabbt av mig bössan, fällde upp locken på rödpunktssiktet och repeterade
i en patron samtidigt som jag försökte få ett läge
på den röda gynnaren. Du kan kanske själv sätta
dig in i hur det är att flämtandes försöka skjuta
på rörligt mål under en liten traktorvagn (bara
en massa stora däck) och samtidigt vara helt
säker på att en ivrig hund är utom all fara. Det
var nästintill dödsdömt!
Skabbräv

Plötsligt fick räven syn på mig och sprang
ut på gårdsplanen. I svingen noterade jag att
räven var skabbangripen på kroppen. Plötsligt
kom läget när hunden låg en bit bakom samtidigt som jag hade kulfång. PANG! tänkte
jag, innan jag kvickt lät pekfingret lätta från
avtryckaren när jag insåg att räven hade gått
upp i rök!
Självmord

Räven var helt bortblåst! Det kan inte vara sant!
Vart hade den tagit vägen? När Madde kom
fram till platsen där räven försvunnit, började
hon skälla ner i backen och när jag kom fram
så kunde jag konstatera att räven i princip
tagit självmord. Madde skällde ner genom ett
grovmaskigt nät över ett hål som var ca 70x70
cm. ”Hålet” som visade sig vara en gammal 30
kbm gödseltank var vattenfyllt. Jag försökte kika
ner, men lyckades inte se någon räv. Inte ens en
virvel i vattnet. För andra djurs säkerhet lade jag
en lastpall över hålet och bad lite till han däruppe
att den stackars kraken fick ett snabbt avslut på
sitt lidande. Dom flesta jakthistorier slutar med
ett/flera eller massor av skjutet vilt och det är ju
som jägare alltid roligt att läsa eller lyssna till. Det
här är dock en av alla små jakthistorier som jag
förmodligenkommer att minnas länge än. Jag
valde att berätta just den härhistorien eftersom
den har ett lite annorlunda slut och såklart föratt
jag älskar trädskällare och deras spontanitet.
Camilla Andersson, Nykvarn
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Hamra

Jaktprov SSF Gävleborg 2020/2021
Utlysta jaktprov

Hamra 16–17 augusti (söndag-Måndag)
Anmälningsmottagare: Henrik Jonsson,
Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen
Tel: 073-067 88 72
E-post: henke.jonsson89@hotmail.se
Hamra 7–8 november (lördag–söndag)
Anmälningsmottagare: Henrik Jonsson,
Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen
Tel: 073-067 88 72
E-post: henke.jonsson89@hotmail.se
För ordinarie prov gäller följande: Anmälan
gör på blankett från SSF Riks webbplats.
Blanketten ska vara komplett ifylld (bristfälligt
ifyllda anmälningsblanketter godtas inte som
anmälan). Anmälan till respektive mottagare
ska vara inkommen senast 14 dagar före start
(för sent inkommen anmälan beaktas inte).
Anmälan är bindande och startavgiften krävs
vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl
föreligger. Har hunden insjuknat eller om tik
har börjat löpa styrks detta med veterinärintyg.
Avgiften återbetalas om plats inte kan beredas.
Avgiften 300 kr per start sätts in på BG 339-9110
eller Swish via 123025 35 75 vid bekräftelse av
start. Ange namn och provplats vid inbetalning.
Vi kommer att ha förläggningen vid Svartåvallen
där boende och platsför husvagn kommer
att erbjudas i mån om plats. Vid färre hundar
anmälda än 3 kommer provet att utebli, och
återbetalning av avgift kommer att ske. Läs
mer på: https://ssfgavleborg.webnode.se/
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Tyr BIS Valp

Koivunevan Passi BIS2 och Tallskallets Aijon BIS1

Rörliga jaktprov

16 aug. 2020 – 28 feb. 2021
Anmälan: Anmälan görs på blankett från SSF
Riks webbplats.
Provledare: Martin Karlsson,
Skindravägen 14, 822 91 Alfta
Tel: 070-6246077
E-post: gammeltuppen@outlook.com
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad
domare och gör upp med denne om lämplig tid och
plats (minst 3 dagar före provet) Startavgift 200
kronor sätts in på BG 339-9110 eller Swish via
123 025 35 75 när domare och hundägare fastställt
provdatum. Domaren betalas med 100 kronor + ev.
reseersättning vid jaktprovet. Avgift för outnyttjad
start återbetalas endast mot veterinärintyg. Turordning ordinarie och rörliga prov. Lokalklubbens
hundar har förtur, därefter hundar från andra lokalklubbar och slutligen från övriga nordiska länder.
Vandringspris för medlemmar i SSF Gävleborg.
De hundägare som vill tävla om klubbens
vandringspris ”Åretsträdskällare Gävleborg” ska
skriftligen meddela klubben de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse
tillsammans med kopior på provprotokollen till
klubbens sekreterare före den sista december
2020. Kvalificering till Skallkungstävlingen inom
SSF Gävleborg Kvalificering sker genom bästa
enskilda resultat på ordinarie eller rörliga prov
inom den egna lokalklubben som uppnåtts två
veckor före föregående års Skallkungstävling
fram till två veckor före innevarande års tävling.

Gävleborgs årliga hundutställning 2020
Den 29 februari var det åter igen dags för vår
årliga hundutställning i Bollnäs som normalt
brukar gå av stapeln den sista lördagen i
Februari. Eftersom det i år är skottår så blev
det den 29’e. Utställningen arrangerades som
tidigare år på BORAB, Bollnäs och Ovanåkers
Renhållning AB.
Bra väder

Vädret hade vi med oss även i år med solen som
värmde och nederbörden höll sig ifrån oss hela
dagen. På plats med sin monter hade vi likt tidigare
år även slagugglan.se som hade med sig massa
fina artiklarför både hunden och jägaren, riktigt
roligt att dom gästar oss under vår utställning.
Dagens tjänstgörande domare var Ann Carlström, som hälsade välkommen och informerade
lite om restriktionerna som fanns under
utställningen ang. Covid-19. Som sekreterare
tjänstgjorde Eve Norell och Eva Bryntse.
35 hundar

Till dagen var 35 hundar anmälda för bedömning.
Fördelningen mellan raserna var 16 Norrbottenspetsar och 19 Finskspetsar. Vi är så glada och
tacksamma över att så många av er kommertillbaka varje år och även för alla nya utställare
med familjer som kommer till vår utställning.
Först ut på dagen var Norrbottenspetsarna
de som gjorde upp om BIR (Bäst I rasen) var
Trollfågelns Aya och Koivunevan Passi. Bästa
nobs blev Koivunevan Passi, ägare Göran
Hofling. Sen var det finskspetsarnas tur och
där gjorde Tukkikankaan Vissla och Tall-

skallets Aijon upp om BIR. Bästa finsk spets blev
Tallskallets Aijon ägare Ia Olsson Widén. BIR
och BIM vinnarna vann bland annat en prenumeration från Allt om jakt och vapen och en
14 kg fodersäck från Hills.
Best in show

När bästa hund inom respektive ras var utsedd
så var detdags att utse dagens bästa hund,
BEST IN SHOW Segrare ur den striden och
vinnare av titeln årets trädskällare för Bollnäs
utställningen blev till slut Tallskallets Aijon.
Ett stortgrattis till er! Jag vill även gratulera
Tallskallets Aijon, ägare Ia Olsson Widén,som
blev utställningschampion dagen till ära! Vi
hade två valpar som gjorde upp om titeln BIS
valp. Dagens bästa valp blev Finsk spetsen Tyr,
ägare Sören Britts.
Fler vinnare

När vinnaren var utsedd och fotograferingen
var avklarad var det dagsatt dra vinnarna på
startnumret. Första priset på startnumret var
ettpar skidor från Åsnäs.Med på lotteriet var
också kniv och bok från Svenska Jägareförbundetsamt en lampa avsedd för hundgården
från Midroc. Under dagen hade vi även ett
lotteri med massor av fina priser. Foder från
Hill’s, Mono kikare från Nordic distribution,
presentlåda från Jaktligt. Jag vill avsluta med
att tacka alla funktionärer, utställare, sponsorer
och BORAB för att ni varit med och åter igen
gjort detta till en fantastisk dag!
Emelie NordinUtställningsansvarigSSF Gävlebor
11

Verksamhetsåret
2019 SSF Jämtland/
Härjedalens
Årsmöte hölls den 25 januari i Brunflo.
Mötet inleddes med smörgåstårta med kaffe,
te och dricka samt lite mingel. Niklas Stöök
hälsade deltagarna välkomna och öppnade
årsmötet. Styrelsen utgörs av Niklas Stöök
ordförande, Ewy Carlsson, sekreterare, samt
Björn Turesson, Kåre Forssén Persson och
Anna Jönsson. Styrelsesuppleanter Harry
Göransson och Therese Halvarsson samt
adjungerad kassör, Jörgen Jönsson. Anna
Jönsson och Therese Halvarsson är också
utställningsansvariga.
Följande priser utdelades under årsmötet

Klubbmästare 2019: Röjbackens Aina 87 p.
ägare Anders Griph. Jämtland/Härjedalens
Skällande Fågelhund 2019: Skarjaks Otso,
ägare Eva Persson. 1:a 82 p. utlyst, 1:a 81p.
utlyst, 1:a 81p. rörligt. ( 25+25+25= 75 p
Östansjöns Pokal, bästa rörliga prov
2019: Häggingåsens Zakk 84 p. ägare Göran
Pettersson. Jaktprovs 1:or 2019 från vår klubb
som erhöll glas och diplom.
Utlysta prov: Röjbackens Aina 87 p. ägare:
Anders Griph. Skarjaks Otso 82 p. och 81
p.ägare: Eva Persson samt Viterlidens Nero
77 p. ägare: Martin Eriksson.
Rörliga prov: Häggingåsens Zakk 84 p.
ägare: Göran Pettersson. Skarjaks Otso 81 p.
ägare: Eva Persson. Brattstans Axa 80 p.
ägare: Sören Adill och Ulf Engberg. Redogörelse för klubbens verksamhet under år
2019: SSF J/H har haft två utställningar, den
första i maj i Bringåsen utanför Östersund.
Domare var Anna Fors Ward och BIS-titeln
togs hem av Kalliokoskens Ymmi, ägare
Roland Lundgren, BIS 2:a blev Åskbergets
Ola, ägare Bo Kjellin. Två norrbottensvalpar
var anmälda och bästa valp blev Kälabäckens
Nitzan, Joakim Borg. Av fyra finnspetsvalpar
12
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drog Torleif Anderssons Tjäderbrännans Pirja
längsta strået. Novemberutställningen i Vemdalen dömdes av Arvid Göransson. BIS-titeln
togs hem av finnspetstiken Vintuvas Molly,
ägare Svante Månsson och BIS 2:a blev norrbottenspetsen Brattstans Tyra, Malin Nordin.
Bästa nobsvalp blev Lennart Anderssons
Blümchens Beast och bästa finnspetsvalp blev
Pecka Karlssons Bakkatorpets Nicki.
Utlysta jaktprov: Vemdalen den 17-18 aug.
Fjorton hundar startade första dagen och
tretton den andra. Sammanlagt under de två
dagarna blev det inte någon hund som erhöll
första pris, endast tre 2:or och åtta 3:or utdelades. Två prov avbröts. 71 p. var bästa
resultatet som togs av Sjuskinnåns Barsk,
ägare Lars Persson, Hede.
I Lidsjöberg anordnades jaktprovet den 28-29
sept. i samarbete med Ångermanland. Första
dagen var det elva startande, bästa hund blev
Axel Rödströms Tjädervinets Taipomed 82 p.
Totalt två 1:or, fyra 2:or och två 3:or. Dag två
startade också elva hundar och dagens vinnare
med 87 p. blev Röjbackens Aina, ägare Anders
Griph. Tre 1:or, två 2:or och tre 3:or blev
dagens resultat.
I Vemdalen hölls oktoberprovet den 21-22
med nio startande hundar per dag, varav ett
avbrutet. På måndagen vann Herröskogens
Blixtra med en 2:a på 73 p. ägare Thomas
Schön. Totalt tre 2:or och tre 3:or erhölls. Tisdagens prov vann även Herröskogens Blixtra
med 72 p. Sammanlagt 2:or och en 3:a blev
dagens resultat.
Rörliga prov: De 12 starterna som redovisats
resulterade i tre förstapris, ett andra pris och sex
tredjepris. Tre första pris togs och bäst lyckades
Göran Petterssons Häggingåsens Zakk med ett
första pris, 84 p. En minskning med 12 starter
från ifjol! Skallkungen: Skallkungstävlingen
arrangerades av SSF Övre Norrbotten och kvalificerad från vår klubb deltog Sture Jonsson med
sin Kaisa som kom på sjunde plats.
Nordiska Mästerskapen: Det var Sveriges
tur att arrangera Nordiska Mästerskapen i
Vemdalen. Tyvärr kunde inte det norska laget
komma då SSK stoppade provdeltagarna att
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resa till Sverige p.g.a. sjukdom som upptäckts
hos norska hundar. Finland vann med 260 p.
följt av Sverige 220 p. Det svenska laget
bestod av Anders Persson med Latanjarkans
Iza, Mats Backlund med Klingermyrans Tiivo,
JanAndersson med Uppflogets Aikhu och
Mats Andersson med Guri Mallas Nob Bira
Västgård Game Fair: Vi deltog jakt och
friluftsmässan på Västgård Game Fair i Kall.
Under söndagen var det tyvärr lite besökare,
men vi var nöjda med helgen och vi hade många
intresserade i vår monter där vi informerade om
våra raser och jaktmed skällande fågelhund.
SSF J/H

Jaktprov SSF
Jämtland/
Härjedalen 2020
Vemdalen
16-17- augusti, söndag-måndag.
Anmälan: Roger Hedlund,
Sjövägen 152, 834 34 Brunflo.
Tel. 070-358 12 13
Mail: pauliden@hotmail.com
Lidsjöberg/Strömsund ”Vattudalsprovet”
3-4 oktober, lördag-söndag. Provet kommer att
genomföras i samarbete med SSF Ångermanland
Anmälan: Anders Griph,
Öhn 325, 833 92 Strömsund.
Tel. 072-705 39 70
Mail: griph.anders@gmail.com
Vemdalen
19-20 oktober, måndag-tisdag
Anmälan: Niklas Stöök,
Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.
Tel. 070-222 05 32
Mail: niklasstook@gmail.com
Utlysta prov är kvalificerande till Skallkungen.
J/H:s Klubbmästerskap 2020: Den hund
som tar högsta poängen under något av våra
utlysta jaktprov under året blir Klubbmästare.
Vid eventuellt lika resultatvinner den yngre

–

hunden. Man kan anmäla sin hund till de
tre utlysta jaktproven, men bara det högsta
resultatet gäller.
För jaktprov gäller följande: Första start
på jaktprov för J/H:s lokalklubbs egna hundar
är gratis, både utlysta och rörliga. Lokalklubbens
egna medlemmar har förtur i händelse av
överanmälan till ordinarie prov. Vid vissa
prov kan provtiden begränsas till 3 timmar
(meddelas vidbekräftad start). Löpande tik får
inte startas, gäller både ordinarie och rörliga
prov. Vid hunds sjukdom eller om tik börjat löpa
återbetalas startavgiften mot veterinärintyg.

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN
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Utlysta jaktprov: Anmälan och bekräftelse
av start. Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld,
skall vara anmälningsmottagaren tillhanda
minst 14 dagar före start. Använd blankett
som finns på hemsidan ssf-riks.se. Bekräftelse
om start och övrig information om respektive
jaktprov görs av anmälningsmottagaren
på det telefonnummer eller e-postadress
hundägaren har uppgivit vid anmälan. Om
provledaren lämnat meddelande via mobilsvar
eller mail, vänligen bekräfta omgående annars
kan den upplåtna platsen gå till nästa hund.
Startavgiften 500 kr per start sätts in på
pg 13 70 11-3 när start är bekräftad av provledaren. Ange provplats, datum och hundens
namn och reg.nr. vid inbetalningen. Startavgiften
kan även betalas på plats, i startavgiften ingår
domararvode 250 kr.
Rörliga prov
16 augusti 2020 – 31 mars 2021.
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, senast
3 dagar före beräknad provdag till Lars-Åke
Åsberg, Näversjön 130, 835 92 Krokom,
Tel. 070-586 97 26
Mail: amaroken1958mail.com
Använd blankett som finns på hemsidan
ssf-riks.se Tilldelad domare tar sedan kontakt
med hundägaren och bestämmer tid och plats.
Då betalar hundägaren in startavgiften 150 kr.
på klubbens plusgiro 13 70 11-3. Domararvode 250 kr plus ev. reseersättning betalas
av hundägarendirekt till utsedd domare.
13
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Avelskommittéernas
önskan
Jaktprov i Medelpad SSF
Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/
vinter enligt nedanstående planering. För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100
kronor (har Din hund aldrig startat ett jaktprov är
startavgiften 0 kronor). Domararvodet uppgår till
100 kronor. Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats.
Startavgift: 250 kronor. Startavgiften (ej
domararvodet) ska vara insatt på SSF
Medelpads bg 5881-7263 före provstart.
Skriv jaktprov och hundens registreringsnummer på inbetalningen.
Ordinarie prov 21-23/8
Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå.
Anmälan: till Egon Rongdén.
3-4/10 Lögdö Vildmark. Sundsvall/Timrå,
Anmälan till Matti Torvela Obs! Pga
pågående pandemi är vi inte säkra på
att boende och mat kan ordnas. Besked
lämnas i anslutning till proven
Rörliga prov. Vill Du starta Din hund på
Dina egna marker vid tidpunkt som passar
Dig mellan den 16 augusti och den 31 mars?
Anmäl Dig då till ett så kallat rörligt prov. I
14

bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig
så att Du får låna en mark om Du själv
inte har någon på vårt område. Provledare
för de rörliga proven är Per-Ove Bergman
och Egon Rongdén. Anmälan (se också
www.ssf-medelpad.se eller www.ssf-riks.se )
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälningsmottagare/ provledaren tillhanda senast
två veckor före provet. Vid rörligt prov ska anmälan vara inne minst tre dagar innan provdag.
Egon Rongdén
Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar
Mail: egon.rongden@facipen.se,
Tel. 0705-13 14 33
Matti Torvela
Båthamnsgatan 19, 861 51 Söråker
Mail: matti.torvela@telia.com
Tel. 070-267 20 20
Per-Ove Bergman
Östergrängsjö 168, 829 61 Gnarp
Mail: perovebergman@Outlook.com
Tel. 070-361 12 94

Hej spetsvänner!
Ni som har en Norrbottenspets eller en Finsk spets som är minst 1 år och inte
har kollat patellastatus eller tandstatus. Ta tillfället att boka ett veterinärbesök
och ”säkra” din egna hunds hälsa och samtidigt bidra till kartläggningen av
patella och tandstatusen inom våra två raser.
Varför, kanske ni tänker? Det kan vi ganska enkelt förklara
1. Du vill väl veta om din hund är frisk?
2. Ni bidrar med att hjälpa er uppfödare om hälsostatusen i just
den parningskombinationen.
3. Om fler i varje kull blir kollad desto bättre för alla uppfödare
och för hela rasen i sin helhet.
4. Ni hjälper avelsråden med kartläggning av hälsan. Patellaluxation
(knäskålen glider ur sin position) finns inom båda raserna och även tandbortfall
och utan vetskapen om vart det finns kan inte vi bidra till att vi minskar detta.
5. Vi letar ständigt efter hundar att eventuellt använda i avel och om de första
stegen är tagen så blir det mycket enklare att gå vidare.
6. Eftersom registreringssiffrorna av båda raserna minskar i Norden är det
ännu viktigare att fler bidrar med kartläggningen av hälsostatusen.
Det skulle väl vara roligt om kanske just din hund får några avkommor efter sig?
Glöm inte att skicka en kopia på veterinärintygen till ditt avelsråd.
Norrbottenspets Göran Hofling: goran.hofling@gmail.com
Finsk spets Jonas Carlsson: jonascarlsson_@hotmail.com
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Rättelse!
Angående reportaget i Ståndskall nr 1 från
SSFs vinterutställning 8 feb i Mora:

Sälen 2-3-4 oktober (fre-lör-sön).
Anmälan och upplysning: Kjell Welam,
Stensbo 12, 780 54 Äppelbo.
Tel. 070-261 95 67
Mail: kjell.welam@appelbo.net
Rörliga prov
16 augusti – 31 mars.
Anmälan och upplysning: Anders Albinsson
Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm.
Tel. 070-205 35 14
Mail: anders.albinsson@valmet.com
Övriga upplysningar under ”Rörligajaktprov”.
Utlysta jaktprov.

Anmälan är bindande och görs senast 14
dagar före prov. Fyll tydligt i alla data på hund/
ägare mm. på anmälan. Använd blankett som
finns att hämta för utskrift på SSF riks hemsida,
www.ssf-riks.se Vid anmälan av hund som
har utländsk fader eller moder skall stamtavla
bifogas anmälningsblanketten.
Startavgift. Vid start i utlysta jaktprov
inbetalas 200 kr/provdag till BG 5261-2942.
Därutöver ska 200 kr/provdag (domararvode)
erläggas till provledare vid ankomst till
provplats. Deltagare från annan lokalklubb
250 kr/provdag till BG 5261-2942. Därutöver
200 kr/provdag (domararvode) som erläggs
till provledare vid ankomst till provplats. Vid
eventuell domarbrist SSF-m förbehåller sig
rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
Bekräftelse om start: Anmälningsmottagaren
skickar/ringer bekräftelse om start samt tid
för lottning. Betalning av jaktprov. Betalning

sker då anmälningsmottagare förkunnat
deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga
skäl kan påvisas.
Logi: Hör med respektive anmälningsmottagare.
ID Märkning: Obligatorisk
Rörliga jaktprov
* SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen räknas ordinarie och
rörliga prov tagna i den egna lokalklubben.
Kvalificeringstiden räknas till och med helgen
14 dagar före Skallkungstävlingen. Prov som går
därefter är kvalificerande till nästa års Skallkung.
Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemmamarker.
Har du inga lämpliga marker kanske domaren har?
Startavgift: Domararvode 300 kr + ev. reseersättning 18:50 kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med
anmälan, 100 kr till klubben på BG 5261-2942,
därutöver domararvode 300 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.
Anmälan: Hundägare som önskar prova sin
hund på rörliga jaktprov anmäler sig senast 3
dagar före tänkt provdag. Detta görs skriftligen
till provansvarig för rörliga jaktprov:
Anders Albinsson Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm
Tel. 070-205 35 14
Mail: anders.albinsson@valmet.com
Anmälningsblankett, kan hämtas på
www.ssf-riks.se. Vid anmälan av hund som
har utländsk fader eller moder skall stamtavla
bifogas anmälningsblanketten. Har domare
kontaktats, ange domarens namn på anmälan.
Provdag skall fastställas senast dagen före
avsedd provdag vilket meddelas provansvarig.
Blir prov inte genomfört skall anmälan om ny
provdag göras omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.             

–

Finsk spets “Bästa hane, gjordes upp mellan
Verksamhetsåret
2019Styggbäcki SSF Medelpad
Skrockens Gandalf
ökl och junioren
ens Tjikko, gammal var äldst och Skrockens
Gandalf gick vidare”.

Rensjöbergets kennel uppfödargrupp

Vinnare utstallning Skrockens Gandalf och Åskbergets Maya.

SSF Mellansveriges vinterutställning 8 februari 2020
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 tvåbenta. 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.Norrbottenspetsfighten 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

MELLANSVERIGE

Jaktprov Mellansverige 2020
Noppikoski
16-17-18 augusti (sön-mån-tis).
Anmälan och upplysning: Tommy Lannemar,
Spik Kestis väg 16. 793 93 Djura.
Tel. 070-574 49 20
Mail: tommy@djura.biz
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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 uppfödargrupp, 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, Distriktsveterinärerna
Hedemora! Stort
Tack, för en rolig och
givande dag till alla
er som ställde ut era
hundar, publik, medarrangörer och alla andra
som på något vis varit
inblandade! Välkomna
nästa år igen!
//Anna Norberg,
Utställningsansvarig SSF Mellan
11

MANUSSTOPP FÖR
STÅNDSKALL 2020
NR

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

Nr 3

10 augusti

Nr 4

10 november

SSF HAR
FÖLJANDE
TILL SALU:
FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WEBBEN ELLER
KÖPA HOS LOKALKLUBBARNAS KASSÖRER

Injagningskompendium

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

Medlem - 100 kr, Icke medlem - 250 kr

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

Medlem - 150 kr, Icke medlem - 300 kr

Raskompendium
PORTO TILLKOMMER!

Välkommen att starta din hund i höst!
17
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Efter bekräftad start från provledaren så ska
jaktprovet betalas antingen via bankgiro eller
swish. Betalningen måste märkas med namn,
hund och datum för att vara giltig. Kvitto på
genomförd betalning visas upp för provledare
på plats innan start. Bekräftelse om start sker
per telefon eller email.
Bankgiro: 393-7711, Swish: 123 527 64 72
Vid utebliven start på ett jaktprov ska veterinär/
läkarintyg uppvisas för återbetalning av startavgift.
Övrigt

Jaktprov SSF Nedre Norrbotten 2020
Utlysta jaktprov

22-23 augusti i Boden/Sörbyn
Anmälningsmottagare & provledare:
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35,
952 35 Kalix
Tel: 070 631 94 61
E-post: gk.ostlund@gmail.com
22-23 augusti i Arvidsjaur/Reivo
Anmälningsmottagare & provledare:
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå
Tel: 070-688 39 52
E-post: leif.hedlund59@gmail.com
12-13 september i Arvidsjaur/Reivo
Anmälningsmottagare: Robin Holmgren,
Trundövägen 763, 945 34 Rosvik
Tel: 070-274 67 98
E-post: robin-holmgren@hotmail.com
18

24-25 oktober i Pålkem/Överkalix
Anmälningsmottagare & provledare:
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35,
952 35 Kalix
Tel: 070 631 94 61
E-post: gk.ostlund@gmail.com
Anmälan & betalning Utlysta prov
För samtliga utlysta jaktprov gäller följande:
Anmälan ska vara anmälningsmottagaren
tillhanda senast 14 dagar före start. Använd
blanketten eller formuläret på webbplatsen
www.ssf-riks.se. Maila gärna korrekt ifylld
anmälningsblankett i PDF-format till anmälningsmottagren för jaktprovet.
Startavgift Medlem i SSF/NN 400 kr, övriga
500 kr. Medlem i SSF/Nedre Norrbotten vars
hund gör sitt första jaktprov betalar ingen
avgift.Rutiner rörande betalning för jaktprov

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

Rörliga jaktprov

Östra området – norr om Luleå älv.
Anmälningsmottagare: Tord Isaksson
Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg
Tel: 070-5334421
E-post: tordisak@gmail.com
Provledare: Tord Isaksson
Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg
Tel: 070-5334421
E-post: tordisak@gmail.com
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix.
Tel: 070-575 93 90
E-post: amorin@live.se

–

Västra området – söder om Luleå älv.
Anmälningsmottagare: Markus Fougstedt,
Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn
Tel: 070-682 03 31
E-post: mar77fo@gmail.com
Provledare: Markus Fougstedt
Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn
Tel: 070-682 03 31
E-post: mar77fo@gmail.com

NEDRE NORRBOTTEN

–

NEDRE NORRBOTTEN
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John Laestander
Myrheden 110, 938 92 Mellanström
Tel: 070-649 17 16
E-post: john.laestander@skelleftealven.se
Rutiner rörande rörliga jaktprov

För rörliga jaktprov ska anmälan vara anmälningsmottagaren tillhanda senast 3 dagar
före provdagen. Använd blanketten eller
formuläret på SSF:s hemsida, www.ssf-riks.se.
Skriv gärna i e-postadress på anmälningsblanketten. Provledaren utser alltid domare.
Provdag fastställs senast dagen före start
vilket meddelas provledare.
Observera vaccinationsreglerna för era
hundar. Uppfyller man ej kraven kommer
provresultatet att strykas. Deltagande hundar
ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt
följande - Hund under ett (1) års ålder: vid
lägst tio (10) veckors ålder. - Hund över ett (1)
års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst
tio (10) månaders ålder och inte vara utförd
för mer än fyra (4) år sedan.
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar
företräde. Andra klubbars hundar får starta i
mån av plats.
Medlem i SSF/NN vars hund gör sitt första
jaktprov betalar ingen avgift, men milersättning till domare.
Startavgift rörliga prover: Medlem i SSF/
NN betalar 400 kr och övriga 500 kr på klubbens bankgiro 393-7711 eller Swish 123 527
64 72 efter det att provledare tilldelat domare.
Kvitto på betalning ska uppvisas till domaren
före start. Startande ekipage är även skyldig
att till domare betala reseersättning med
18,50kr/mil, vilket erläggs vid jaktprovsstarten.
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Finsk seger i årets Kalixutställning
Efter ett uppehåll på ett par år var det dags att
samlas i Kalix igen för vinterutställning, den
trettiotredje i ordningen. Utställningsplatsen
var som senast Kalix Brukshundklubbs inomhushall, en trevlig lokal med närhet till servering,
varmt och ombonat och enkom avsett för sådana
här evenemang. Utomhus sken visserligen solen
och det droppade från taken och det gjorde att
några kanske längtade tillbaka till den tiden när
Kalixutställningen genomfördes utomhus och
hundskallen ekade lite mindre skarpt i öronen
jämfört med inomhus men då får man påminna
sig om de gånger när det blåste snålt med yrande
snö med frusna hundägare och funktionärer.
49 hundar

Årets utställning hade fyrtionio anmälda hundar
fördelat på fjorton norbottenspetsar och trettiofem finska spetsar. Dagens domare var Anna-Lena Angeria från Kalix, ett välkänt ansikte
på tidigare utställningar men då som ringsekreterar. Det här var hennes debut som domare i vår
lokalklubb. Valparna var först in i ringen och det
var sex nobsar och en ensam finsk tikvalp. Segrade bland nobsarna gjorde Kennet Holmlunds
tik Odensalaskogens Tindra och hon blev även
BIS-valp. Efter valparna var det nobsarnas tur.
Vackra hundar

Ingen av hanarna bedömdes vara av sådan kvalité att någon kunde tävlaom BIR den här dagen
utan det blev Mikael Hannus unghunds- tik som
blev bästa nobs. De båda jaktklasserna bland de
Domaren Anna Lena
Angeria tillsammans
med vinnaren i
respektive ras efter
avslutad utställning.
BIS1 blev Ina Jussila
med finnspetsen
FIUch Kontiokummun Aisla och BIS2
Mikael Hannu med
norrbottensspetsen
Kälabergets Niemi.

finska spetsarna innehöll många vackra hundar
och konkurrensen var stenhård både när det
gällde bästa hane och bästa tik och det var bara
championtiken Akroyd´s Bellis från de övriga
klasserna som fick chansen att tävla om att bli
bäst i rasen.

NORRBOTTENSPETS HANAR - VALPKLASS

Blombergets Ero

Bäst bland hanarna placerades Jokkmokkshunden Linadalens Santo främst och bland
tikarna Markku och Ina Jussilas tik Kontiokummun Aisla hemmahörande i Maxniemi,
en av två hundar från Finland. Det blev också
tiken som drog det längsta strået och vann
BIR. Dagens resultat innebar dessutom att blev
hon svensk utställningschampion. Till slut återstod för domare Angeria att utse dagens totala
vinnare och efter en del funderande och flera
rundor i ringen föll valet på finnspetstiken.
Svårt sia om framtiden

Vi får som vanligt tacka domaren och ringsekreterarna för ett väl utfört och grannlaga
arbete, de egna funktionärerna och till slut alla
utställare som tålmodigt väntar på att få sin
hund bedömd och det gäller framför allt ägarna
till finnspetstikarna som allt som oftast är de
som bedöms sist. När detta skrivs har vi gått
in i Coronatider och vad det innebär för årets
kommande utställningar och jaktprov är svårt att
sia om men vi får hoppas att situationen ljusnat
framåt hösten så att vi kan träffas och genomföra
våra jaktprov och kommande utställningar.
Nykorade championtiken
Kontiokummun Aisla med
sin ägare Ina Jussila

Peter Holmberg, Gällivare

1 kk, Hp, BIM-valp

Se46549/2019

John Axelsson, Boden

2 kk, HP

SE44802/2019
SE46208/2019
SE48477/2019

Erik Jonsson, Norrfjärden
Conny Brännström, Luleå
Stefan Andersson, Boden

4 kk
5 kk
3 kk, Hp

SE30673/2019

Tom Strang, Luleå

Exc, 1 junkk

SE40061/2017

Filip Berggren, Hortlax

VG, 1 jkk

SE58959/2017

Monika Johansson, Skellefteå

G

SE43700/2019

David Vidgren, Kalix

G

SE50099/2018

Mikael Hannu, Kainulasjärvi

Exc, 1 ukk, CK1 btkl, BIR, BIS2

Kolgårdens Salla
Sessan

SE56284/1014
SE19981/2010

Dennis Ängsund, Tärendö
Jan Samuelsson, Luleå

G
Exc, 1 ökk

Leimu-Viidan Sissi

SE15393/2020

Paulus Savilahti, Övertorneå

1 kk, Hp, BIR-valp, BIS2-valp

Joikom’s Loke
Vinknabbens Teppo

Se28173/2019
SE15861/2019

Per Heneryd, Kalix
Robert Nilsson, Överkalix

VG, 1 junkk
KEP

Niko
Ultevis Nikko

SE37772/2018
SE42511/2018

Urban Larsson, Luleå
Torbjörn Karlsson, Överkalix

Disqualified
G

Miki
Akroyd’s Nitro
Linadalens Santo
Uuttukallion Hovin-Niku

SE20251/2015
SE57768/2016
SE40894/2017
SE21126/2017

Alf Edin, Sjulsmark
Lars Myrestam, Luleå
Mattias Arvidsson, Jokkmokk
Kent Reinfors, Koskullskulle

Exc, 3 jkk, Ck, 3 bhkl
Exc, 2 jkk, Ck, 2 bhkl r-cert
Exc, 1 jkk, CK, 1 bhkl, Cert, BIM
VG, 4 bh, kl

Akroyd’s Laika
Furuhedens Reija
Gaddhällans Tuva
Sörlidbäckens Oranssi
Ultevis Akka
Vinknabbens Mira

SE19005/2019
SE15307/2019
SE25638/2019
SEw31554/2019
SE26726/2019
SE15865/2019

Leif Hedlund, Piteå
Robert Johansson, Rosvik
Tord Isaksson, Kalix-Nyborg
Johan Renman, Poultikasvaara
Jonny o Ingmari Karlsson, Luleå
Mikael Andersson, Kalix

Exc, 1 junkk
G
Exc, 2 junkk
VG, 3 junkk
VG, 4 junkk
G

Akka
Kalliokosken Vilma

SE27994/2018
SE39345/2018

Anders Westerberg, Luleå
Timo Koivumaa, Risögrund

Exc, 1 ukk
VG, 2 ukk

Häggingåsens Roia
Mira
Riistatuulen Nätti
Nautasvardos Tispa
Barbarens Pyy
Kontiokummun Aisla
Hilipan Nisu

SE24451/2015
SE20253/2015
SE46718/2016
SE27510/2017
SE34179/2018
FI22651/16
FI46587/18

Roger Heikki, Jukkasjärvi
Lennart Vesterberg, Piteå
Håkan Emanuelsson, Kiruna
Kid Benny Eriksson, Vuollerim
Ulla Lindvall, Kalix
Markku o Ina Jussila,Maxniemi
Seppo Anttila, Ylivieska

G
Exc, 4 jklkk
VG
Exc
Exc, 3 jklkk, Ck, FIUch
Exc, 1 jkk, CK, 1 btkl, BIR, BIS
Exc, 2 jkk, Ck

Kolåsens Rinja
Ripsu
Gaddhällans Retta
Svea
Kibblidalens Aihki
Lappmarkens Blasie
Leia

SE57491/2016
SE31093/2014
SE15033/2018
SE16112/2018
SE33383/2018
SE17970/2018
SE27992/2018

Magnus Öberg, Luleå
Olle Wennskog, Boden
Anders Olofsson, Överkalix
Henrik Lång, Luleå
Ahti Aasa, Juoksengi
Sebastian Karlsson, Älvsbyn
Carina Fjällborg, Kiruna

Exc
Exc
G
VG

SE57767/2016

Leif Hedlund, Piteå

Exc, 1 chkk

Cava

Odensalaskogens Tindra

Odensalaskogens Teija
Finnälvens Troja
Utvängs Aura

SE44800/2019

Kennet Holmlund, Holmsund

1kk, HP, BIR-valp, BIS1-valp

HANAR - JUNIORKLASS

Rönnbäckens Ubbe
HANAR - JAKTKLASS

Saxälvens Zlatan

Storknabbens Lovac

TIKAR - JUNIORKLASS

Nobsens Nala
TIKAR - UNGHUNDSKLASS

Kälabergets Niemi
TIKAR - ÖPPEN KLASS

FINSK SPETSTIKAR - VALPKLASS
HANAR JUNIORKLASS

HANAR - UNGHUNDSKLASS

HANAR - JAKTKLASS

TIKAR - JUNIORKLASS

TIKAR - UNGHUNDKLASS

TIKAR - JAKTKLASS

TIKAR - ÖPPEN KLASS

TIKAR - CHAMPIONKLASS
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SE46549/2019

TIKAR - VALPKLASS

HANAR - ÖPPEN KLASS

Tiken vann
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SEJch Uch Akroyd’s Bellis
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Jaktprov SSF
Syd 2020-2021

är ännu inte bestämt. Samtliga nuvarande
jaktprovsdomare och jaktprovsdomarelever
kommer att kontaktas i god tid per telefon
om tid och plats.

Grängesberg
12:e och 13:e September Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika
Tel: 076 1048640, Mail: styggberget@hotmail.com

Jaktprov 2020

Björsjö
12:e och 13:e December Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 Ludvika
Tel: 070 6587305
Mail: tomas.salander@kopparfors.se
Anmälan ordinarie prov skall vara anmälningsmottagaren per brev eller post tillhanda senast
14 dagar före provdatum 300 kr betalas på plats.
Lottning till domare och provrutor kan komma att
ske veckan före proven där alla anmälda har rätt att
delta. Vänligen meddela i anmälan om du även kan
vara jaktprovsdomare på ett eller flera prov.
Kombattanterna Apollo och Gandalf (BIS) med domaren Göran Fastén i mitten.

Foto: Tomas Salander

Hög klass på nedbantad
startlista i Ställdalen den
15 februari 2020
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Vi hade något färre hundar anmälda än
vanligt i år med totalt 24 hundar fördelade
på 16 finska spetsar och 8 norrbottenspetsar.
Domare var den rutinerade Göran Fastén,
som dömde på ett bra sätt och de flesta hundägarna var nog nöjda med hans bedömning när
de åkte hem. Först ut var de finska spetsarna.
Jaktklass hanhundar var tuff och överlag var
de finska spetsarna bra och hela 7 CK delades
ut. Bästa tik och BIM blev Johan Ringkvists
Punamustan Iita och bästa hane och även BIR
blev Erika Bergströms Skrockens Gandalf.

Hos norrbottenspetsarna delades 2 CK bland
hanhundarna. Det ena gick till Fredrik Palms
Rensjöbergets Gurra och det andra till Vibeke
Götmars Odensala Skogens Apollo, som
sedermera även blev BIR. Kampen om BIS
stod mellan Gandalf och Apollo och efter
många varv i ringen var det Skrockens Gandalf
som drog det längsta strået och blev Best in
Show. Stort grattis till Erika och Gandalf
önskar SSF Syd. Hela resultatlistan hittar du
på SKKs hunddata.

–

Rörliga prov: 2020-08-16 tom. 2021-03-31
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller
e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Barkenvägen 27 , 771 55 Ludvika
Tel: 076 1048640,
Mail: styggberget@hotmail.com
300 kr inkl. reseersättning fördomare betalas
på plats. Första start för SSF-syds medlemmar,
ingen avgift. Gäller både ordinarie och rörliga
prov. Samtliga jaktprov är av lika värde för
kval till skallkung tävlingen och även andra
tävlingar. Samtliga ordinarie jaktprov kan bli
flyttade till annan ort på grund av vargförekomst.
Deltagande hundar behöver inte vara ID
märkta i örat. Chippavläsare finns.

SYDSVERIGE

SYDSVERIGE
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Jaktprovskommittén.

Göran Erikssons Styggbergets Fina startade
nyss fyllda ett år i början av februari på ett
rörligt prov som slutade på 61 poäng och
ett tredjepris. Birgitta Vendelius startade
Raitakullen Fia, 14/3. Fick ihop 55 poäng och
ett tredje pris. Rickard Lindbergs Styggbergets
Ani, 22/3. Lyckades också att ta ett tredjepris
på 53 poäng. Bo Kjellin startade Åskbergets
Ola, 21/3. Hade två korta ståndskall på jaktprovet. Fåglarna satt dåligt i den hårda vinden.
De hann inte konstatera någon markering. Det
blev inget prisprov den dagen. Vill bara tillägga
att på jaktproven i Sydsverige under hösten 2019
och vintern 2020 har ingen hund lyckats ta ett
första pris. Både Tjädern och Orren har under
denna säsong varit mycket flyktbelägna. Vi hoppas
på bättre tider till hösten.
Jaktprovskommittén

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna till jaktprov.

Domarkurs, Syd SSF
Sydsverige kommer att anordna en domarut- bildning för jaktprovsdomare under sommaren. På
grund av rådande omständigheter är tid och plats
23
Foto: Palle Andersson

Jaktprov 2020
Västerbottens
kustland
Vilhelminaprovet 16-17/8.

Länskampen. Samarrangemang med SSF VL.
Botsmarksprovet 16/9 och 17/9

Eftermiddagsprov, klubbmästerskap.
Skallkungen 3-4/10 Vindeln.

Anmälan till samtliga prov skickas till:
Mats Larsson, Aspvägen 2391831 Sävar,
E-post: mats_256@hotmail.com    
Tel: 070-5797105.
För samtliga prov gäller att anmälan ska vara hos
anmälningsmottagaren senast 14 dagar före start,
och skall vara poststämplad. Vid händelse av

– STÅNDSK ALL | NR 2 2020
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överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, dvs statavgift tas ut om
inte giltigt skäl föreligger. - Att hunden har
insjuknat, styrks med veterinärintyg. - Att
tik börjat löpa. Observera att bristfälligt ifyllda
anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett
för bekräftelse avstart och info.
Startavgift: 400 kr/start. 200 kr vid första start.
Rörliga prov

Anmälan: Erik Lindberg,
Flurkmark 632, 905 94 Umeå.
E-post: knaveln@hotmail.com.
Tel: 070-3696256
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i
lapp- marken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter kommer att delas mellan lappmarken
och kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment kommer vi att ha för dessa två dagar för att
kunna utse en klubb som länsmästare.
Välkomna!

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.

Kompendiet finns att
köpa hos lokalklubbarnas
kassörer. PRIS: 100 KR
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Vilhelmina 16-17 augusti Länskampen.

Anmälan: Roger Eriksson
Löparstigen 18, 91233 Vilhelmina
Tel: 070-2663068
Mail: roger.eriksson@vilhelmina.se
Sorsele 22-23 augusti

Länskampen

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

Jaktprov Västerbottens lappmark
2020

Anmälan: Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8, 92040 Kristineberg.
Tel: 070-6680522
Mail: thomas.jonsson@brinet.nu
Storuman 26-27 september Klubbmästerskap och kval till skallkungen

Begränsad provtid till 3 tim
Anmälan: Kurt Sivertsson
Byavägen 19, 923 96 Barsele
Tel: 070-3795780
Mail: kurt.sivertsson@it4unet.se
Vilhelmina 3-4 oktober

Begränsad provtid till 3 tim.
Anmälan: Ann-Kristin Persson
Stornäs 35, 91299 Vilhelmina
Tel: 073-0358823
Mail: akpersson@live.se
För samtliga prov gäller följande; anmälan ska
vara hos anmälningsmottagare senast 14 dagar
före start. Gärna genom mail. Använd blanketten
på SSF,s hemsida, www.ssf-riks.se
Bekräftelse från anmälningsmottagare kommer att ske vid anmälan genom mail. Får man inget svar så RING! Vid händelse av överanmälan
ges klubbens egna hundar förtur. Anmälan är
bindande, och startavgiften erläggs vid utebliven
deltagare, om inte giltigt skäl föreligger. - Att
hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
-Att tik börjat löpa.Observera att bristfälligt
ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som
anmälan. Skriv gärna i e-post adress på anmäln-

–

ingsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: medlem i lappmarken 400 kr
övriga 500 kr inbetalas på klubbens BG 164-0739
före start. Vi har även swish nr. 123 269 438 8
uppge då hundens namn (stamtavla) och provplats.
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars

Anmälan: A-K Persson
Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina
Tel: 073-0358823
Mail: akpersson@live.se.
De som ska gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea:
Anmälan till: Roger Eriksson
Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina
Tel: 070-2663068
Mail: roger.eriksson@vilhelmina.se
De som ska gå prov inom Vilhelmina, Storuman,
Sorsele och Malå. Anmälan senast 3 dagar före
provet. Använd blanketten på SSF,s hemsida.
Anmälan är giltig när man fått svar från A-K
eller Roger genom e-posten. Vid uteblivet svar,
ring till den ni skickade anmälan. Rörliga prov
medlemmar i lappmarken 150 kr inbetalas på
klubbens BG 164-0739 före start, 200 kr betalas direkt till domaren, övriga betalar 200 kr
till klubben före start och 200 kr till domaren.
Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga
18,50 kr/mil. Vid rörliga prov har klubbens
egna hundar företräde. Andra klubbarshundar
får starta i mån av plats. Observera att behörig
provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta provledaren för
att fastställa provdag och domare. Anmälan
till provledaren skall sedan göras per telefon
senast dagen före avsedd provdag. Blir provet
ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras
omgående per telefon. Domarlista finns på
klubbens hemsida på www.ssflappmarken.se

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND
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Länskampen

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

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

Västerbottenspriset
Vinnare av Västerbottenspriset 2019 blev
Viterlidens Dålpe ägare Mattias Granström,
Sorsele med 151p.
Poäng

Hund

Ägare

1.a, 151p

Viterlidens Dålpe Mattias Granström

2.a, 148p

Hylleråsens Igur

Jakob Jonasson

3.a, 144p

Poju

Miranda Frings Håf

Jaktprov SSF Ångermanland
hösten 2020
Utlysta prov

Viterlidens Dålpemed ägare Mattias Granström

UPPFÖDARE – SE HIT!

SSF erbjuder de valpköpare som inte redan är
medlemmar ett kostnadsfritt medlemskap för
innevarande år vid köp av valp. För valpar som
säljs efter den 15 oktober sträcker sig medlemskapet över hela nästföljande år.
Uppfödaren skickar in följande uppgifter:

1. Namn
2. Adress
3. Postnummer och -ort
4. Personnummer
5. Telefonnummer
6. E-post

7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra
SKICKA UPPGIFTERNA TILL MEDLEMSHANTERARE TOMMY LANNEMAR PÅ
E-POST: tommy@djura.biz

Postadress: Tommy Lannemar | Spik Kerstis väg 16 | 793 93 Djura
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Tel: 070-574 49 20 | E-post: tommy@djura.biz

Tängsta 16-19 augusti
Tängsta 10-11 oktober
Lidsjöbergsprovet 3-4 oktober (SSF Ångermanland medarrangör, se SSFJämtland
Härjedalen för mer information)
Anmälan till båda proven i Tängsta görs
via formulär på SSF Rikshemsida eller via
mejlad anmälningsblankett till:
Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele
E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Tel: 070-622 31 77
Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14
dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast
bekräfta start till hundägare som lämnat fullständig anmälan via blankett/formulär som
finns på SSF Rikshemsida. Har bekräftelse
inte kommit via mejl eller telefon inom tre
dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren via telefon eller epost. Vid vissa
prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om
arrangören finner det lämpligt. Möjlighet till
boende i enklare campingstugor finns i anslutning till Tängstahallen som är samlingsplats för
provet och bokas i samband med anmälan.
Rörliga prov på skilda platser. Anmälan
görs via formulär på SSF Riks hemsida eller
via mejlad anmälningsblankett till:
Örjan Mattsson, Binböle 115, 870 30 Nordingrå
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Tel: 070-686 76 80

Skriftlig anmälan senast 3 dagar före
beräknad provdag. Arrangören kan endast
bekräfta start till hundägare som lämnat
fullständig anmälan via blankett som finns på
SSF Riks hemsida. Har bekräftelse inte kommit
via mejl eller telefon inom tre dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren via
telefon eller epost. När provdag och domare
är fastställd ska anmälan göras till provledaren
senast 3 dagar före provdagen. Blir provet
ej genomfört ska anmälan om ny provdag
göras omgående per telefon. Det är alltid
provledaren som utser domare. Rörliga prov
är kvalificerande för Skallkungen för hundar/
hundägare tillhörande SSF Ångermanland.
Turordning och Startavgifter:
Hundar/hundägare tillhörande SSF Ångermanland äger företräde framför andra hundar
om fler hundar anmäls än vad klubben kan
ta emot. Vid utebliven bekräftad start är
hundägaren betalningsskyldig av startavgiften
exklusive domaravgift.
För medlem i SSF Ångermanland är startavgiften 300 kr, för övriga 400kr. 200 kr utgör
domaravgift. Vid utlyst prov betalas hela startavgiften till provledaren. Vid rörliga prov betalas
domaravgiften samt eventuell rese- ersättning
(18,50 kr/mil) direkt till domaren medan 100
kr (medlem i SSF Ångermanland) eller 200 kr
(övriga) skall vara inbetalt till bg: 263-4749
innan provets genomförande.
Välkommen med din anmälan! SSF Ångermanland
27
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I mitten domare Petra Högberg. Till vänster dagens vinnare och BIS, Kibblidalens Arrac, ägare Ulf Brändström. Till vänster
Koivunevan Passi, ägare Göran Hofling som blev BIR idag.

Andra raka för
Kibblidalens Arrac i Bredbyn
Lördagen den 15 februari arrangerade SSF
Ångermanland traditionsenligt utställning i
Bredbyn. Trenden med fler deltagande hundar
fortsätter och i år kom 44 hundar till start – 23
norrbottenspetsar och 21 finskaspetsar. Detta
år dömde Petra Högberg vilket hon gjorde
mycket förtjänstfullt.
Andra året i rad

Bland nobsarna så tog Koivunevan Passi hem
BIR medan BIM gick till Skarnäbbens Greta.
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Efter att de finska spetsarna fått visa upp sig så
gick BIR till Kibblidalens Arrac medan BIM
gick till Sörlidbäckens Noor. Stort grattis till
alla fyra! När dagen var slut så var det åter Kibblidalens Arrac som segrade för andra året i rad
och gick hem med BIS från Bredbyn. Ett stort
tack till utställningsgruppen som än en gång
ordnat en härlig utställning. (fullständig resultatlista finns på SSF Ångermanlands hemsida)
Örjan Mattsson, sekr. SSF Ångermanland

ÖVRE NORRBOTTEN

–

ÅNERMANLAND

– STÅNDSK ALL | NR 2 2020

Kidden under ett av proven han dömde på Skallkungen,Jokkmokk 2019.

Några ord från
SSF Övre Norrbotten
I skrivande stund har snötäcket sakteligen
börjat dra sig tillbaka även i vår del av Sverige.
SSF ÖN skulle i april stått värd för Riksfullmäktige och Riksutställningen i Jokkmokk.
Styrelsen och många medlemmar arbetade
hårt med förberedelserna för detta. Men vi
drog i handbromsen i god tid under rådande
omständigheter. Jättetråkigt men det var helt
rätt beslut. Vi får helt enkelt hoppas och satsa
på en fin jaktprovshöst.

Digitalt

Riksfullmäktige fick i år hållas digitalt med
minimalt antal deltagare samlade på samma plats.
Istället för att träffas och ha en trevlig samvaro
fick vi titta på de andra mötesdeltagarna på dataskärmen. Mötet fungerade ändå bra, även om det
är trevligare om alla kan vara på samma plats. Vår
egen Kid-Benny ”Kidden” Eriksson uppmärksammades på mötet och fick pris för att han var
en av två domare som dömt flest (16 st) jaktprov
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Övre Norrbottens delegater på Riksfullmäktige i Jokkmokk

under 2019. En fantastisk prestation. Vi är jättetacksamma för alla funktionärer som ställer upp
på sin fritid för klubbens verksamhet. Stort tack.
I rådande läge går det ej att säga om och
när eventuella medlemsaktiviteter går att
genomföra. Men har Du förslag på någon
medlemsaktivitet Du önskar, kontakta oss
gärna så ser vi om och när det skulle vara
möjligt att genomföra. Kontakta oss antingen
på klubbens Facebook-grupp, SSF Övre Norrbotten, eller så skickar Du ett mail. Lokal-

klubbens kontaktuppgifter finns längst bak i
tidningen. Det är otroligt roligt att det är allt
fler som hittat jaktformen och som är hungriga
att delta i klubbens verksamhet. Vi använder
främst lokalklubbens Facebook-grupp för att
sprida information mellan Ståndskalls nummer.
Den är öppen för alla som är intresserade av
klubbens verksamhet. Så om du inte redan har
gått med i gruppen, gör det nu.
Väl mött i skogen, Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN
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prov – utlysta som rörliga – gäller följande:
Startavgiften: 400 kr per jaktprovsstart på
utlysta prov. I samband med anmälan betalas
samtidigt in 300 kr på bg 5937-0841, dock
senast 14 dagar före första provdag. Resterande
anmälningsavgift betalas på plats.
Startavgift, rörligt prov: 350 kr. Här inbetalas
250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937-0841.
Rörliga prov: anmälan och betalning (250 kr)
senast tre dagar före avsedd provdag. Resterande
anmälningsavgift betalas på plats.OBS! Vid
inbetalning skall det framgå vilket sorts prov
det gäller, samt vilken hund som ska gå prov.
Rörliga och utlysta prov hålls åtskilda, så
anmäl rätt. Avgiften återbetalas om plats ej
kan beredas eller att hunden blivit sjuk, där
veterinärintyg erfordras. Vid ej utnyttjande av
erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en
administrativ avgift på 100 kr/prov. För att få
innestående avgift återbetald ska kontakt tas
med kassören före 13 dec 2020, annars tillfaller
startavgiften lokalklubben.
Bekräftelse om start: Anmälande hundägare
ska i samband med anmälan till utlyst prov
uppge telefonnummer så att arrangören kan
bekräfta om start eller ej. Turordning vid

–

utlysta och rörliga prov:
1. Lokalklubbens egna hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar i mån
av plats. Lokalklubbens egna hundar har
företräde och går i första hand vid eventuell
”överanmälan”(domarbrist). Aktiv jaktprovsdomare inom vår lokalklubb som anmält
starthund, garanteras en start per dag.
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller
att ha löstträningskort inom provområdet och
på provdatumet. Vid vissa prov kan provtiden
begränsas till 3 timmar/prov om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dags-längd.
OBS! KM har 3 tim/prov.

ÖVRE NORRBOTTEN

ÖVRE NORRBOTTEN
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Brukande av vapen vid jaktprov

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

Jaktprov 2020 SSF Övre Norrbotten
Utlysta prov

Anmälan: Pl Stefan Stålnacke,
Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi
E-post: s.stalnacke@hotmail.se
Skriftlig anmälan (eller via e-post), ska vara
poststämplad eller inkommit till anmälningsmottagaren senast 14 dagar före första provdag!

10-11 oktober, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Jörgen Estholm,
Killinge 32, 982 04 Skaulo
E-post: estholmjorgen@gmail.com

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

22-23 augusti, Jokkmokk nationellt, KM för
klubbens hundar
Anmälan: Pl Kid-Benny Eriksson,
Långgatan 39, 960 30 Vuollerim
E-post: jaktprov.ssfon@gmail.com

17-18 oktober, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Kent Renlund,
Abborrvägen 5, 983 34 Malmberget
E-post: kent.renlund@outlook.com
24-25 oktober, Kiruna/vittangi nationellt
30
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SSF Riksårsmöte 2020
Årets riksårsmöte blev verkligen annorlunda
och det tror jag alla inblandade skriver under på.
Eftersom vi idag har en pandemi som verkligen
härjar runt om hela världen så har både folk- hälsomyndigheten och SKK satt regler för hur man
får samlas och åka i vårt avlånga land. Detta
satte oss i riksstyrelsen i lite huvudbry men
lösningen som ganska snabbt kom fram vart inte
så tokig ändå, även om jag vet att vi var väldigt
många som hade längtat efter att få besöka
Jokkmokk. Vi var några från Riksstyrelsen som
samlades i Sundsvall för att ha styrelsemöte och
hjälpas åt att få detta möte att fungera så klanderfritt som möjligt.
Digitalt möte

Ja, mötet kördes via Teams som är ett digitalt
mötesverktyg. Vi märkte att ljudet inte alltid var
på vår sida - men det fungerade i allafall! Dagens
värd för mötet som var Övre Norrbotten och
dess representant Roland Saitzkoff hade som
förslag att Egon Rongdén skulle vara mötetsordförande. Det utförde Egon med bravur. Fredrik
Bruno från SKK var med och hjälpte oss då det
skulle vara justering av protokoll mitt i mötet
och han satt även beredd för att delta om vi inte
kunde fixa besluten med acklamation. Fredrik
behövde inte hjälpa oss då vi inte behövde voteringar denna gång.
Styrelsen

Valen av styrelsens medlemmar föll som
valberedningens förslag låg, det vill säga att
2020 så ser SSF Riksstyrelse ut så här:
Jeanette Börjesson (Å) som ordförande i 1 år.
Ledamöter på två år valdes Anders Lundberg
(J/H), Niklas Stöök (J/H) och Therese Halvarsson (J/H). EgonRongdén (M), Tommy
Lannemar (MS) och Cecilia Sjölund (M)
valdes 2019 och har därmed 1 år kvar. Suppleanter för ett år valdes Åsa Fjällborg (ÖN),
Erik Sundström (NN), Göran Eriksson (S)
och Kjell Welam (MS).
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Foto: Egon Rongdén

Prisutdelning

Foto: Egon Rongdén

Vad tråkigt det är att inte ha en normal prisutdelning! Men det är mycket som inte är som
vi önskar i dessa tider. De flesta priserna och
avtackningar kommer att ske på lite olika
sätt då priserna skickas till lokalklubbarna,
vi hoppas att de även publiceras här i Ståndskall
när prisutdelningarna är utförda i verkligheten.
Det började med att Jeanette läste nomineringarna för Martin Markusson och Kjell Pettersson
som därefter kommer att få/fick sin Guldnål av
respektive lokalklubb.Anders Lundberg läste
upp nedanstående pristagare.
Listan på pristagarna

Årets Skällande Fågelhund 2019.
NS SE15520/2014 Brattstans Tyra, 78 poäng
(62,80,92). Ägare: Malin Nordin2. FS
SE40520/2015 Kalliokosken Ymmi, 71,66 poäng
(81,77,57). Ägare: Roland Lundgren3.
FS SE43864/2016 Fort Hjort Nova, 71 poäng
(77,86,68,53). Ägare: Joakim Vestling Kennel

Värd för det digitala fullmäktigemötet var Övre Norrbotten med Egon Rongdén som mötesordförande.

Unos Minne 20191.
Häggingåsens Kennel, 22 poäng, Daniel Byqvist

Rahans Vandringspris 20191.
FS SE48837/2016 Saga, 235 poäng
(87,84,64). Ägare: Mats Karlsson2.

2. Skarjaks Kennel, 21 poäng
3. Akroyd’s Kennel, 16 poäng

NS SE15520/2014 Brattstans Tyra, 234 poäng
(62,80,92). Ägare: Malin Nordin3. FS

Kid-Benny Eriksson, ÖN -16 st.   
Richard Svärd, VL - 16 st.2.

SE43864/2016 Fort Hjort Nova, 231 poäng
(77,86,68). Ägare: Joakim Vestling

Göran Hofling, M - 14 st.3.
Egon Rongdén, M - 11 st.

Röjans Vandringspris 202011.

Ett stort grattis till er alla för väldigt fina
prestationer 2019!

Malin Nordin,
SE15520/2014 Brattstans Tyra, 92p, 20190819
Utlyst (Tängsta)
2. Elisabeth Laestander,
SE11124/2014 Skarjaks Flisa, 84p, 20190829
Rörligt 3. Miranda Frings,
SE53574/2016 Poju, 82p, 20191006
Utlyst ( Jokkmokk)

Flest dömda jaktprov 20191.

Avtackningar

Vi hade även flera avtackningar i år, det var
Jeanette som läste upp och tackade dessa
personer som kommer att få en mer personlig
avtackning så fort omständigheterna samtycker till detta. Vi tackade Jan Andersson
och Anna Jönsson för gott arbete inom SSF
styrelse. Samt 2019 års provregelkommitté,

Röjans Vandringspris 20201 går
till Bratts Tyra och Malin Nordin.

Kurt Sivertsson, Ann-Kristine Persson, John
Laestander och Jan Andersson. Vi fem ur
riksstyrelsen som samlades i Sundsvall saknade
er alla andra, för visst är det gemenskapen
som vi så gärna vill ha på dessa möten. Ja
kära medlemmar det är nog flera av oss som
har eller ska få valp snart och det är enligt
många av oss en ljuvlig bit av vårt intresse
– jaja det kan gå sönder några saker inomhus
men det är det helt klart värt. Sedan får vi
längta till hösten då vi ska jaga, det som för oss
flesta är det mest primära i vårt intresse. Och
sedan så har vi 2021 då årsmötet samt riksutställning kommer att förläggas i Västerbottens
kustland, må pandemin vara ett minne blott
då! Om ni önskar läsa mer gå in på hemsidan
https://ssf-riks.se/om-ssf/ såkan ni klicka
upp verksamhetsberättelsen och protokollet
för dagen.
SSF Riks genom Cecilia Sjölund
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NY STYRELSE
RIKSSTYRELSEN

Ordförande: Jeanette Börjesson,
Happstavägen 36 A, 894 91 Själevad,
Tel: 072-50392 05. E-post: rinja02@gmail.com
Vice ordförande: Egon Rongdén,
Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar.
Tel: 070-513 14 33.
E-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Cecillia Sjölund,
Vallsjövägen 11, 855 99 Liden,
Tel: 070-661 59 33. E-posts: ssfcissi@gmail.com
Kassör: Tommy Lannemar,
Spik Kerstis väg 16, 793 93 Djura.
Tel: 070-574 49 20. E-post: tommy@djura.biz
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
Ledamot: Therése Halvarsson,
Råndalsvägen 18 D, 840 93 Hede.
Tel: 073-097 72 07
E-post: halvarssontherese@gmail.com.
Hedersledamöter:
Bernt Karlsson, Boliden,
Thore Öhgren, Arvidsjaur,
Kjell Rosberg, Sorsele,
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå
Birger Backebjörk, Hakkas
Seppo Savola, Finland.
IngridFrohm, Rönnbäck V,
Staffan Forsslund, Storvik V
Avelsrådskommittéer Finsk spets:
Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A,
853 51 Sundsvall
Tel: 076-841 44 31.
E-post: jonascarlsson_@hotmail.com
34
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Avelsråden Göran Hofling och Jonas
Carlsson förbereder sig och Niklas
Stöök och Anders Lundberg stödjer.

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
Tel: 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:
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix.
Tel: 070-575 93 90
E-post: amorin@live.se
Egon Rongdén,
Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar.
Tel: 070-513 14 33
E-post: egon.rongden@facipen.se
Roger Hedlund,
Sjövägen 152, 834 34 Brunflo.

Tel: 070-358 12 13
E-post: pauliden@hotmail.com
Mats Thorneus,
Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna.
Tel: 070-517 46 61
E-post:mats.thorneus@hotmail.com
Tommy Jonasson,
Buberget 43, 92292 Vindeln.
Tel: 070-226 36 59
E-post: jotoy56@gmail.com
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,
Tel: 070-303 73 85.
E-post:christina.hedlund@pitea.se
Redaktör för Ståndskall: Vakant
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

Arbetskommitté Ståndskall:
Therése Halvarsson,
Råndalsvägen 18 D, 840 93 Hede.
Tel: 073-097 72 07
E-post: halvarssontherese@gmail.com.
Åsa Fjällborg,
Box 43, 962 03 Mattisudden.
Tel: 070-202 20 27
E-post: asa.fjellborg@gmail.com

Ny provregelkommitté igång
Efter SSF:s fullmäktige har en ny provregelkommitté börjat arbeta inför kommande provregelrevidering. Lokalklubbarnas synpunkter
har tagits tillvara och diskuterats. När pandemisituationen sen tillåter till hösten kommer
lokalklubbarna att kallas till en konferens för
att gemensamt diskutera förändringar.
Den nya kommittén består av
Anders Morin, Nedre Norrbotten,
Mats Thorneus, Övre Norrbotten,
Roger Hedlund, Jämtland/Härjedalen och
Egon Rongdén, Medelpad.
Tommy Jonasson, Västerbottens Kustland
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HAR DIN HUND ERÖVRAT EN CHAMPIONTITEL? GRATTIS – SE TILL ATT ANMÄLA DET!
Skicka en fin bild på din hund. Helst ska bilden visa
hunden från sidan och självklart med hög upplösning.
Döp bilden efter hundens namn – till exempel ”Urtallens
Roxy”. Bifoga manus som Wordfil med följande uppgifter:
• Namn på hunden och hundens samtliga titlar enligt
rådande standard

CHAMPIONATDIPLOM

SSF erbjuder ett championatdiplom särskilt
utformat för skällande fågelhundar för 300 kr
inklusive porto i A4-format (se bild). På diplomet anges hundens namn och vilken typ av
championat det avser.
Vi behöver följande information:
• Ras: ange ”finsk spets” eller
”norrbottenspets”

• Uppfödarens 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!

• Ägare: förnamn efternamn
• Ägarens bostadsadress: “Stora gatan 34, 123
45 Knutstorp”
Bifoga besked om godkänt championat från
SKK:s registreringsavdelning som du även når
på e-post: reg@skk.se eller telefon 08-795
33 11.
Beställning skickas till:
E-post: tommy78550@djura.biz
Postadress: Tommy Lannemar, Spik Kerstis
väg 16, 793 93 Djura, Telefon: 070-574 49 20

Championgalleri

NYA CHAMPIONS

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

• Registreringsnummer

• Ägarens namn och bostadsort (och land)

SE JCH Pilkalampinoppis Ruff
SE 31510/2012
UPPFÖDARE: Sten Eriksson, Orsa

• Registreringsnummer: Dvs ”SE12345/2012”

ÄGARE: Kjell Jonsson, Sollefteå

• Titel: svensk utställningseller jaktchampion

JAKTPROV:

• Namn: hundens fullständiga namn
”Kottmossens Christina”

2018-08-19, 78 p Utlyst Näsåker

2017-08-17, 80 p Utlyst Näsåker
2019-08-16, 79 p Utlyst Tängsta
UTSTÄLLNING:
2020-02-15 Very good, Bredbyn
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TÄCKHUNDSANVISNING
GENOM

I N F O R M AT I O N F R Å N P R O V R E G E L K O M M I T T É N
Provregelkommittén går årligen igenom alla
jaktprov som resulterat i pris för att se hur
provreglerna fungerat och att det tolkats så
lika som möjligt runtom i landet. Kommittén
hjälper också provledarna under provsäsongen med frågeställningar runt reglerna.
Här kommer lite information till de som ännu inte
provat att starta sin hund på prov och de som
redan är domare och provledare.

Varför genomför vi jaktprov?
Provets ändamål är att under jägarmässiga
former bedöma hundarnas jaktegenskaper
till gagn för avel och rasernas utveckling som
skällande fågelhundar.
Jaktproven genomförs som ordinarie prov
eller rörligt prov. Vid ordinarie prov så är tid
och plats tidigare fastställd, flera hundar
startar samma dag.
Rörliga prov genomförs på enskilda platser med
endast en startande hund.
Provtidens längd är tre timmar om inte hunden
har haft tre finnandemöjligheter så förlängs
provtiden med max en och en halv timme.
Hundpejl får användas på prov. Hundförare tar
före provets start beslut om användandet av pejl
kan användas som stöd för bedömning, eller
om pejl används för eget bruk (ej av domaren).

Vad krävs för att deltaga:
Hundägaren ska vara medlem i Specialklubben för skällande fågelhundar (SSF)
eller motsvarande utländsk klubb.

Deltagande hundar ska vara vaccinerade mot
valpsjuka enligt följande:
- Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio
(10) veckors ålder.
- Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara
vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder
och inte vara utförd för mer än fyra (4) år
sedan.
Hunden ska vara minst nio månader för att få
starta/delta
Tik som löper får ej starta på jaktprov. Dräktig
tik får inte delta i prov 30 dagar före valpning,
beräknat från 63 dagar efter första parningen,
och får inte heller delta förrän 75 dagar efter
valpning, oavsett resultatet av valpningen.
Hundägaren anmäler hunden med anmälningsblanketten som finns på klubbens
hemsida, var noga med att ange datum på
vaccinationen.

AV E LS R Å D E T F Ö R F I N S K S P E T S

SSF:s nya avelskommitté för finsk spets
arbetar med att flertal frågor. En av dessa
är att erbjuda hjälp med att hitta en lämplig hanhund inför en tänkt parning.
Hanhundsägare rekommenderas även att kontakta
avelsrådet vid förfrågan från tikägare för att få
information om tikens hälsostatus och övrig
viktig information.
Vid förfrågan om täckhund från Sverige, Finland
eller Norge kontaktas Jonas Carlsson, (helst via
e-post). För att kunna lämna förslag på täckhund
behövs följande information om tiken:
Patellastatus:

SSF:s webbplats under fliken ”Avelsråd” > ”Till avelsråd
finsk spets” > ”Blanketter för finsk spets”. Blanketten
bifogas förfrågan.
Tikblankett ska fyllas i och bifogas förfrågan. Blanketten
finns på webbplatsen på samma plats som tandstatusintyg – se ovan.
Riskfaktorn för epilepsi får inte vara för hög. Avelsrådet
beräknar detta utifrån kända uppgifter.
När underlaget är komplett skickas förfrågan vidare till
täckhundsanvisare Niklas Stöök och när anvisningen är
klar återkopplar Jonas Carlsson till tikägaren.
Det är viktigt att kontakta avelsrådet i god tid före väntat löp.

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

Avelskommittén för finsk spets

Tandstatus:

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

Information till domare och provledare:
Domare och provledare ska inför varje ny
jaktprovssäsong läsa igenom gällande
tolkningsanvisningar och mall för ifyllande
av jaktprovsprotokoll, samt sammanfattning av
föregående års granskning av proven.
Vi hoppas att det kommer många nya hundar till
start på höstens alla jaktprov.
Provregelkommittén önskar alla en skön sommar.

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
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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

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR
– LOKALKLUBBARNA

RIKSSTYRELSEN

Ordförande
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36 A, 894 91 Själevad, Tel: 072-50392 05. E-post: rinja02@gmail.com
Vice ordförande
Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar. Tel: 070-513 14 33, E-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare
Cecillia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden, Tel: 070-661 59 33. E-posts: ssfcissi@gmail.com

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

Kassör
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 793 93 Djura. Tel: 070-574 49 20. E-post: tommy@djura.biz

Nedre Norrbotten | Bankgiro: 393-7711

Ledamot
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17. E-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Sekreterare: Catharina Lundberg, Bjurås 2, 942 92 Älvsbyn. Tel: 072-545 38 80. E-post: catharinaselstrom@hotmail.com

Ledamot
Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand. Tel: 070-222 05 32. E-post: niklasstook@gmail.com
Ledamot
Therése Halvarsson, Råndalsvägen 18 D, 840 93 Hede. Tel: 073-097 72 07. E-post: halvarssontherese@gmail.com.
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå
Birger Backebjörk, Hakkas Seppo Savola, Finland. Ingrid Frohm, Rönnbäck V, Staffan Forsslund, Storvik V
Avelsrådskommittéer Finsk spets
Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall. Tel: 076-841 44 31. E-post: jonascarlsson_@hotmail.com

Ordförande: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97 Gunnarsbyn. Tel: 070-317 92 29. E-post: palle@formsmedjan.se

Kassör: Beate Broström, Revisorvägen 41, 961 40 Boden. Tel: 072-73698 75. E-post: beate.brostroem@gmail.com
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

Norrbottenspets
Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40 Njurunda. Tel:076-848 42 03. E-post: goran.hofling@gmail.com

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

Finsk spets, täckhundsanvisning
Sammankallande: Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall. Tel: 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

Ångermanland | Bankgiro: 263-4749

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

Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 891 92 Örnsköldsvik, 070-298 59 58. E-post: mikael.olsson@strangbetong.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
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix. Tel: 070-575 93 90. E-post: amorin@live.se
Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar. Tel: 070-513 14 33. E-post: egon.rongden@facipen.se
Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo. Tel: 070-358 12 13. E-post: pauliden@hotmail.com
Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna. Tel: 070-517 46 61, E-post:mats.thorneus@hotmail.com
Tommy Jonasson, Buberget 43, 92292 Vindeln. Tel: 070-226 36 59 E-post: jotoy56@gmail.com
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, Tel: 070-303 73 85. E-post:christina.hedlund@pitea.se
Redaktör för Ståndskall
Vakant
Webbansvarig
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo. Tel: 076-830 03 17. E-post: anders.lundberg@bahnhof.se
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Övre Norrbotten | Bankgiro: 5937-0841

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
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

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

Sydsverige | Plusgiro: 91 53 14-9

Arbetskommitté Ståndskall
Therése Halvarsson, Råndalsvägen 18 D, 840 93 Hede. Tel: 073-097 72 07 E-post: halvarssontherese@gmail.com
Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden. Tel: 070-202 20 27 E-post: asa.fjellborg@gmail.com

Sekreterare: Mikael Olsson, Håstorp 3, 513 96 Fristad. Tel: 072- 566 50 60. E-post: mikael@hastorp.se

Ordförande: Göran Eriksson, Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika, Telefon 0761048640, e-post. styggberget@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist, Irsta Prästgård 7, 725 97 Västerås. Tel: 021-221 92. E-post: lottalindqvist@telia.com
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Foto Palle Andersson

42

43

B

Posttidning

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

