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Familjemedlemmar får ingen tidning och  
inbetalningskort i år. Ni som är familje-
medlemmar betalar in medlemsavgiften  
till BG 5685-2544.

Medlemsavgiften är 50 kr inom alla lokal- 
klubbar 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 har 6 som första siffra.

FAMILJEMEDLEMMAR
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Det är slutet av juli månad när jag skriver det-
ta, slutet av en sommarmånad 2020 som inte 
varit lik någon annan. En känsla som nog för 
många ändå är sig lik, är den känsla av längtan 
och förväntan som allt mer smyger sig på denna 
tid på året, känslan av att årets jaktsäsong 
närmar sig. Några kanske ser fram emot sin 
allra första höst med sin allra första hundvalp, 
några kanske ser fram emot att bara få till det 
där sista jaktprovet, någon annan kanske med 
spänd förväntan planerar att gå sitt första, 
andra kanske helt enkelt ser fram emot hösten 
och jaktsäsongen med allt vad den innebär. 
Vi vet att detta år kommer fortsätta att vara 
annorlunda, och det kommer att innebära en 
annorlunda jaktsäsong. Tillsammans har vi alla 
ett stort ansvar att göra den så bra vi bara kan.

Med tanke på att detta är min första ledare, 
kan det kanske vara på sin plats med någon 
form av presentation innan jag fortsätter. Mitt 
namn är Kjell Welam, jag tillträdde under 
detta år som suppleant i riksstyrelsen och har 
under de senaste åren verkat som ordförande 
för SSF Mellansverige samt som provledare, 
domare och certifierad utställningsansvarig 
för SSF Syd- och Mellansverige. Intresset för 
trädskällarjakt är något som funnits med mig 
under många, många år. Min första finska 
spets köpte jag 1994, och jag har sedan dess 

LE
DA

RE haft både norrbottenspets, finsk spets och 
östsibirisk laika som närmsta vapendragare 
under åren som gått. Denna jaktsäsong tar jag 
mig an tillsammans Fort Hjort Piga, som varit 
en del av familjen de senaste två åren. Nog om 
mig, och åter till hösten vi har framför oss. 
Den pandemi som drabbat världen, kom-
mer för alla att innebära förändringar och 
anpassningar. Det kommer således även att 
krävas anpassningar och förändringar för att 
årets jaktsäsong ska kunna genomföras på ett 
sätt som är säkert för oss alla. Tävlingar och 
jaktprov kommer att påverkas i allra högsta 
grad, då vi nåtts av besked att årets Skallkung 
är inställd och det råder stora tveksamheter 
kring möjligheten till deltagande i Nordiska 
Mästerskapen. Vad gäller jaktprov, är det de 
utlysta proven som kommer att påverkas allra 
mest och som inte kommer att kunna genom-
föras på samma sätt som tidigare. Med detta 
vill jag givetvis poängtera vikten av att alla 
med omsorg av varandra, hjälps åt att följa  
regler och restriktioner, att vi tar ansvar, håller 
avstånd och stannar hemma vid symptom. Jag 
vill med detta även poängtera att om vi gör 
detta, så kommer vi att kunna få en höst fylld 
av härliga jaktupplevelser och fina minnen 
att leva på tills det är dags igen, även om det 
inte blir som tidigare och även om det blir 
annorlunda. Jag vill uppmuntra er alla till att 
hålla kontakten, dela upplevelser och att lyfta 
och uppmuntra varandra via sociala medier 
samt understryka det som Jeanette Börjesson 
var tydlig med i förra numret av Ståndskall; vi 
ska inte stjälpa, vi ska hjälpa varandra. 

Jag vill som avslut tacka för ordet och  
önska alla en fin och spännande höst, samt 
inte minst önska att så många som möjligt  
får hålla sig friska och krya.

Kjell Welam, ordförande  
mellansverige och suppleant i riks. 
Renskrivet av dottern Kari Welam

ANNONSPRISER STÅNDSKALL

PÄRMSIDA  1 750 kr
1/1 SIDA     1 500 kr
1/2 SIDA     1 000 kr
1/4 SIDA     600 kr
VALPANNONS    450 kr
VALPANNONS (anvisad av avelsrådet)  150 kr
RABATT 2 införande 25 %, 4 införande 50 %

ANNONSPRISER HEMSIDA
HELÅR	3-SPALT	   2000 kr
HELÅR	1-SPALT	   850 kr
Införande i tidning och webb ger 50 %  
rabatt på webb. Länk till annonsör ingår.

ANSVARIG UTGIVARE  
JEANETTE BÖRJESSON

ARBETSKOMITTÉ STÅNDSKALL  
ÅSA	FJÄLLBORG,	THERÉSE	HALVARSSON

REDAKTÖR  
ERIKA EKLUND

Prenumeration ingår i medlemskap i SSF

Omslagsfoto: Koppelos Kodi
Foto: Linda Zetterkvist

Grafisk form: Flou Illustration & Design
073 579 0445, sara @flou.se, www.flou.se

Den pågående pandemin påverkar vår prov-
verksamhet på olika sätt. Vi har medlemmar 
och funktionärer som på olika sätt kan tillhöra 
så kallade riskgrupper och det är därför my-
cket viktigt att vi respekterar de restriktioner 
som Folkhälsomyndigheten utfärdat om dis-
tansering, större folksamlingar och att stanna 
hemma vid minsta tecken på sjukdom.

SSF bedömer att det är möjligt att genom-
föra ordinarie jaktprov men då smittspridning 
fortfarande pågår har SSF tagit fram följande 
rekommendationer för genomförandet.

Undvik större samlingar av deltagare och 
funktionärer. Om sådana ändå genomförs 
rekommenderar vi att de genomförs utomhus 
och att avstånd mellan personer hålls.

Genomför helst lottning i god tid i förväg 
och meddela hundförare och domare om tid 

och plats så kan de ev. också mötas på skogen.
Undvik stora kollegium! Så långt möjligt 

bör kollegium genomföras med endast tjän-
stgörande provledare och aktuell domare.

Om det finns behov av större kollegium, tex 
för aspiranttjänstgöringar, kan kollegiet som 
ett alternativ genomföras online via videokon-
ferens. Hålls sådan får den ske inom tre dagar 
efter sista provdag och tjänstgörande provle-
dare måste självklart delta.

Undvik gemensamt boende och gemensam 
mathållning. Att samla många från olika delar 
av landet och bo tillsammans under något 
eller några dygn rekommenderas inte.

Tänk på att gemensam resa i bil kan vara en 
risksituation. Överväg att domare och hundförare 
åker ut till provytan i separata bilar.

Visa respekt! 

REKOMMENDATIONER FÖR GENOMFÖRANDET  
AV	ORDINARIE	JAKTPROV	UNDER	PÅGÅENDE	PANDEMI.
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För cirka tre år sedan mötte jag min sambo 
Hannes. Vi delade jakt- och hundintresset.  
Vi trivs båda två bättre i skogen än ibland 
folk, kanske beroende på att vi jobbar med 
människor på olika sätt, han som idrottslärare 
och jag som enhetschef inom kommunal 
äldreomsorg. Skogen är vår plats för åter- 
hämtning, umgänge och livskvalité. 

Hannes har vuxit upp med hundar och 
har jagat i över 20 år. Jag har vuxit upp med 
segelbåt på västkusten, en mamma med 
pälsdjursallergi och tog min jägarexamen först 
2018. Min första hund av rasen Staffordshire 
Bullterrier skaffade jag 2009 och nummer två 
kom redan 2011. Sommaren 2019 fick jag ta 
bort min äldsta tik efter ett snabbt sjukdoms-
förlopp och det tog mig otroligt hårt. 

Vi hade redan diskuterat om vi var redo 
för att skaffa oss en jaktkamrat på fyra ben. 
Hannes favoritjakt är fågel, hare och till viss 
del älg medan jag inte hunnit prova på så 
mycket mer än älg, bäver och någon dags 
fågeljakt. Vi var överens om att vi ville ha en 
hund som fungerade såväl inomhus som i skogen. 
En hund som var mellanstor, alert, vänlig 
men med ett stort jaktintresse. Valet föll på 
Norrbottenspetsen. Det första vi upptäckte 
när vi började läsa på var att det föddes ett 

mycket begränsat antal valpar i Sverige varje 
år. Det andra var att priset för en valp verkade 
omöjligt att få reda på i förväg, nästan så att vi 
funderade på om det var en statshemlighet.

Vi gick med i flera grupper på Facebook, 
började söka på SKK ś hemsida och finkammade 
uppfödarlistan, undersökte stamtavlor, gick 
med i SSF och pendlade mellan hopp  
och förtvivlan. Hannes talade med de han kände 
i jaktkretsar och bilden av hur svåråtkomlig en 
Norrbottenspetsvalp var förstärktes ytterligare. 
När vi började skicka ut mail hade vi hört från 
alla håll och kanter att vi skulle ”skicka till alla 
uppfödare så ökar chansen att få en valp”. För 
mig som ägde en hund av vilken det föds ca 11- 
13000 valpar per år och där man som valpköpare 
måste vara otroligt påläst och verkligen sålla 
agnarna från vetet så kändes det ovant att leta på 
det viset. Vi gjorde någon slags kompromiss där 
vi skickade ett antal mail utifrån annonserna på 
valptorget och några mail utifrån uppfödar- listan 
på skk. 

Vi fick svar på alla våra mail. Svaren varierade 
från att vi stod med i kön, att vi kunde stå på 
intresselista, att tiken inte börjat löpa ännu 
och så vidare. 

Sen började det riktigt jobbiga…. 
väntandet…..  
 

Att skaffa en  
Norrbottenspets

Jag flyttade till Norrland för ca 5 år sedan. Lämnade min uppväxtstad Göte-
borg, ett arbetsliv inom nattklubbsbranschen och en lägenhet hyfsat centralt 

bakom mig. Detta till förmån för en liten by i Norrlands inland. Anledningarna 
till mitt val var många; jag ville bort från storstadens ständiga buller, bo i hus, 
veta vad mina grannar heter och även mötas av ett leende när jag sa hej. Sist 
men inte minst ville jag bo nära eller helst mitt i naturen, äta mat som hade 

ursprung i skogen eller sjöarna och lära mig jaga.
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Våren präglades av negativa besked. Gränserna 
stängdes så parningar kunde inte genom-
föras, tikarna hade fått för få valpar, av de få 
valparna som fötts fanns ingen tik till oss. Vi 
var med i ”sista urvalet” på flera kullar, vi fick 
med oss rekommendationer men likväl föddes 
det ingen valp till oss. Men så födde ”Sickan” 
6 underverk fredagen 24 april. 

Sickans matte Zarah la ut en bild i gruppen 
Trädskällare och då nästan skrek jag; ”kolla 
vad många! Tänk om vi…..……..” 
”Lugn! Du vet hur ledsen du blir varje gång 
du får ett nej.” sa Hannes.  

Vi fick vänta till lördag förmiddag men 
då fick vi beskedet att en av tikarna skulle få 
flytta hem till oss. Jag grät av glädje. 

22/5 kom vi hem efter den nästan 140 mil 
långa resan tur/retur till Kiruna. Rekordvärme 

och lång bilfärd var slitsamt men med oss hade 
vi Våfflan. Våfflan har nu bott hos oss i snart 
2 månader. Hon skapade sig en plats i vårt 
hem och våra hjärtan redan första veckan. Vi 
är så glada över vår nyaste lilla familjemedlem 
även om hennes snart 10 år gamla storasyster 
Russin ofta undrar vad det är för liten högl-
judd pina vi har släpat hem. Vi njuter verkli-
gen av att lära känna både rasen och vår egen 
lilla individ. Våfflan är modig, snabb, följsam, 
aktiv och envis. Hon kommer verkligen att 
förgylla och berika våra liv, både i skogen och 
i hemmet! 

 Till alla er som också letar, längtar och 
väntar: plötsligt händer det! Och när det gör 
det kommer man förstå varför det inte blivit 
av innan. 

Vänliga Hälsningar Emelie & Hannes 

Våfflan har kommit hem.

Russin & Våfflan

Avelskommittéernas  
önskan

Hej spetsvänner! 
Ni som har en Norrbottenspets eller en Finsk spets som är minst 1 år och inte 
har kollat patellastatus eller tandstatus. Ta tillfället att boka ett veterinärbesök 
och ”säkra” din egna hunds hälsa och samtidigt bidra till kartläggningen av 
patella och tandstatusen inom våra två raser. 

Varför, kanske ni tänker? Det kan vi ganska enkelt förklara

1. Du vill väl veta om din hund är frisk?

2. Ni bidrar med att hjälpa er uppfödare om hälsostatusen i just  
den parningskombinationen. 

3. Om fler i varje kull blir kollad desto bättre för alla uppfödare  
och för hela rasen i sin helhet.

4. Ni hjälper avelsråden med kartläggning av hälsan. Patellaluxation 
(knäskålen glider ur sin position) finns inom båda raserna och även tandbortfall 
och utan vetskapen om vart det finns kan inte vi bidra till att vi minskar detta.

5. Vi letar ständigt efter hundar att eventuellt använda i avel och om de första 
stegen är tagen så blir det mycket enklare att gå vidare.

6. Eftersom registreringssiffrorna av båda raserna minskar i Norden är det 
ännu viktigare att fler bidrar med kartläggningen av hälsostatusen. 

Det skulle väl vara roligt om kanske just din hund får några avkommor efter sig? 

GLÖM INTE ATT SKICKA EN KOPIA PÅ VETERINÄRINTYGEN TILL DITT AVELSRÅD. 

Norrbottenspets Göran Hofling: goran.hofling@gmail.com 
Finsk spets Jonas Carlsson: jonascarlsson_@hotmail.com 
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SSF Gävleborg arrangerade i vanlig ordning 
sitt försäsongs prov i Hamra på Sveaskogs Kro-
npark. Under Lördagskvällen körde vi  
en lottning av provrutor och domare inför 
Söndagens prov, vi får tacka våra domare  
ännu en gång som ställt upp under dessa  
dagar.  Genom deras engagemang har vi kunde 
erbjuda 5 hundar en förmiddags start  
då vädret inte tillät att vi kunde genomför några 
eftermiddagsprov då värmen ställt till det. 

Resultatet för Söndagen med ett snitt på 
3,2 på F & FM vart över förväntan, nog för att 
vi hört av de som rört sig runt markerna att det 
synts flera stor fina kullar, men att av 5 hundar 
4 skulle gå till pris och även att vi fick dela ut 3st 
första pris och ett starkt andra pris trodde vi inte. 

Bästa hunden för dagen blev Ystibackans 

 
HAMRA SÖNDAG 2020-08-16
Hund: Finnande: Finnandemöjlighet: Pris: Poäng:
Häggingåsens Ztyx 4 4 1 83
Röjbackens Tania 4 4 1 79
Kronskogens Roger 2 2 0 25
Ystibackans Thelma 3 3 1 86
Skogsmyltans Birka 3 3 2 73
Totalt: 3,2 3,2

HAMRA MÅNDAG 2020-08-17
Hund: Finnande: Finnandemöjlighet: Pris: Poäng:
Häggingåsens Ztyx 0 1 0 7
Kronskogens Roger 1 1 3 58
Ystibackans Thelma 3 3 2 69
Skogsmyltans Birka 1 1 0 18
Totalt: 1,25 1,5

Utlyst jaktprov 
Hamra 16-17 augusti

Thelma och ägaren Thomas Björke med totalt 
86Poäng. Vi får även gratulera Röjbackens  
Tania och ägaren Simon Nordin till sitt 3 förstap-
ris och på så vis fått sitt Jaktchampionat.

Dag två blev inte alls likt Söndagen då 
vi fick ett snitt på 1,25 F och 1,5 FM på 4 
startande ekipage. Bästa hund för dagen visade 
sig vara återigen Ystibackans Thelma och 
ägaren Thomas Björke med totalt 69Poäng. 

Vi vill återigen rikta ett stort tack till Sveaskog 
för att vi får använda Svartåvallen och dessa otroli-
ga fina marker på Hamra kronopark på de 36 000 
ha stora markerna runt Hamra.

Vi tackar återigen domare samt provledare.

// Ordförande SSF Gävleborg, Simon Nordin

Röjbackens Tania

 Tack till Sveaskog för att vi får använda Svartåvallen      
  och dessa otroliga fina marker på Hamra kronopark.

  Ystibackans Thelma och    
   ägaren Thomas Björke
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Utlysta jaktprov:
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 123 025 35 75 vid 
bekräftelse av start. Ange namn och provplats 
vid inbetalning. 

Vi kommer att ha förläggningen vid 
Svartåvallen där boende och plats för husvagn 
kommer att erbjudas i mån om plats.

Vid färre hundar anmälda än 3 kommer 
provet att utebli, och återbetalning av avgift 
kommer att ske.

Läs mer på: https://ssfgavleborg.webnode.se/

Rörliga jaktprov  
(16 augusti 2020–28 februari 2021) 

Anmälan: Anmälan görs på blankett från SSF 
Riks webbplats. 
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JAKTPROV SSF  
GÄVLEBORG 2020/2021

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 ”Årets trädskällare Gävleborg” 
ska skriftligen meddela klubben de tre bästa 
jaktprovsresultaten under året. Skicka din 
skrivelse tillsammans med kopior på prov-
protokollen till klubbens sekreterare före  
den sista december 2020.

Kvalificering till Skallkungen 2021 startar 
enligt gällande reglemente och rutin 12 dagar  
öre den Skallkung som nu utgår. Kvalificerings- 
periodens första dag blir alltså den 21 sept. 2020. 
https://ssf-riks.se/skallkungen-2020-installd/  
I övrigt se regelpärmen.

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

Manus skickas via e-post ENDAST till redaktör:
standskall.ssf@gmail.com 070 – 56 86 159

MANUSSTOPP FÖR  
STÅNDSKALL 2020

N R    S I S T A  M A N U S D A G
 
Nr 4 10 november

SSF HAR  
FÖLJANDE  
TILL SALU:

FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WEBBEN ELLER  
KÖPA HOS LOKALKLUBBARNAS KASSÖRER

Injagningskompendium
Medlem - 100  kr, Icke medlem - 250  kr

Raskompendium
Medlem - 150  kr, Icke medlem - 300  kr

PORTO TILLKOMMER!
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Lidsjöberg/Strömsund ”Vattudalsprovet” 
3-4	oktober,	lördag-söndag	
Provet kommer att genomföras i samarbete 
med SSF Ångermanland
Anmälan till Anders Griph 
Öhn 325, 833 92 Strömsund.  
Tel. 072-705 39 70 
Mail: griph.anders@gmail.com 

Vemdalen	19-20	oktober,	måndag-tisdag
Anmälan till Niklas Stöök 
Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.  
Tel. 070-222 05 32
Mail: niklasstook@gmail.com

Utlysta prov är kvalificerande till Skallkungen.

J/H:s Klubbmästerskap 2020: 
Den hund som tar högsta poängen under 
något av våra utlysta jaktprov under året blir 
Klubbmästare. Vid eventuellt lika resultat 
vinner den yngre hunden. Man kan anmäla  
sin hund till de tre utlysta jaktproven, men 
bara det högsta resultatet gäller.

För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för J/H:s lokalklubbs 
egna hundar är gratis, 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 vid bekräftad start).

Löpande tik får inte startas, gäller både 
ordinarie och rörliga prov. 
Vid hunds sjukdom eller om tik börjat löpa 
återbetalas startavgiften mot veterinärintyg.

Utlysta jaktprov: Anmälan och bekräftelse 
av start Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, 
skall vara anmälningsmottagaren tillhanda 
minst 14 dagar före start. Använd blankett 
som finns på hemsidan ssf-riks.se  

Bekräftelse om start och övrig information 
om respektive jaktprov görs av anmälnings- 
mottagaren på det telefonnummer eller e-post-
adress hundägaren har uppgivit vid anmälan. 
Om provledaren lämnat meddelande via mobil- 
svar 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: amaroken1958@gmail.com Använd 
blankett som finns på hemsidan ssf-riks.se   
Tilldelad domare tar sedan kontakt med 
hund-ägaren 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 hundägaren direkt till utsedd domare. 

Jaktprov SSF Jämtland/ 
Härjedalen Hösten 2020

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning 
utomhus för Finsk spets och Norrbottenspets 
lördag den 7 november, Lövåsgården Vemdalen
Domare: Anna Fors Ward
Skriftlig anmälan senast fredag  
25 oktober till: Therese Halvarsson,  
Råndalsvägen 18D, 840 93 Hede.  
E-post: ester.aiva636@gmail.com  
Tel. 073-097 72 07
Valpklass 4-9 mån, Championklass och  
Veteranklass 100: -. Övriga klasser 350: -

Anmälan via fullständigt ifylld anmälnings-
blankett på www.ssf-riks.se/utställningar.

Avgiften sätts in på SSF J/H:s pg 13 70 11-3 
i samband med anmälan, märk inbetalningen 
med hundens registreringsnummer. 

OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld  
på utställningsdagen.

Utställare uppmanas att följa Folkhälso- 
myndighetens rekommendationer ang.  
Coronapandemin! PM med info kommer att 
finnas på vår hemsida och på facebooksidorna 
för Norrbottenspets och Finsk Spets. Medtag 
stamtavla och kontrollera i god tid att hundarnas 
vaccinationer är giltiga. 
Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställnings- 
området, enligt SKK:s regler.

Servering samt lotteri med fina priser. Två 
dagars fågeljakt inkl. boende med självhushåll 
på Holmen Skogs marker lottas ut på startnumret.

Välkomna!

Hundutställning i Vemdalen

UPPFÖDARE – SE HIT!
SSF erbjuder de valpköpare som inte redan är 
medlemmar ett kostnadsfritt medlemskap för 
innevarande år vid köp av valp. För valpar som 
säljs efter den 15 oktober sträcker sig medlem-
skapet 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	MEDLEMS- 
HANTERARE	TOMMY	LANNEMAR	PÅ	 
E-POST: tommy@djura.biz

Postadress:	Tommy	Lannemar		|		Spik	Kerstis	väg	16		|		793	93	Djura
Tel:	070-574	49	20		|		E-post:	tommy@djura.biz
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mailto:niklasstook@gmail.com
http://www.tradskallare.se
http://www.tradskallare.se
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I pandemitider genomförde SSF Medelpad sitt 
första ordinarie jaktprov den 21-23 augusti 
i Lögdö Vildmark. Allmänna restriktioner 
gjorde att varken boende eller gemensam 
mathållning erbjöds vid detta prov. Lottning 
hade genomförts innan och i flera fall träffades 
därför hundförare och domare direkt på  
skogen. Som samlingsplats användes Nordan-
sjöstugan som hyrts av SCA. Där kunde 
genomgångar hållas och viss samvaro utom-
hus. Trots restriktioner och annat var det 15 
hundar som kom till start och tillsammans 
gjorde 26 starter. Tyvärr saknades en domare 
på söndag morgon varför en hund inte fick sin 
önskade andra start, vilket vi naturligtvis ser 
till att ordna i annan form.

De relativt höga dagstemperaturerna gjorde att 
provledningen beslutade att inga förlängningar  

av provtiden fick ske, varför samtliga prov är 
tre timmar.

Fågeltillgången var ojämn över provområdet. 
Några provrutor som vanligtvis brukar vara 
bra, kunde vara ”tomma” på fågel. Tillgång 
på blåbär var en klar indikation på möjlighet 
att hitta fågel. Det fick gärna vara lite fuktig 
terräng också. I såna fall kunde det vara flera 
kullar på en liten yta och det tycktes flaxa 
överallt.  Antalet finnandemöjligheter över  
de tre dagarna var 2,42.

De 26 starterna ledde till 15 st. prisgivande 
resultat. Fyra hundar lyckades med prestationen 
att ta fem stycken 1:a pris.  Tre starter ledde till 
2:a pris och sju stycken 3:e priser erövrades. Vi 
gratulerar till alla fina prestationer och tröstar de 
som hade få eller inga fåglar!

# HUND ÄGARE POÄNG PRIS
1 Spetsbackens Rapp Mikael Rydén 68/86 2/1
2 Flatatorpets Askja Peter Ålander 83/75 1/1
3 Röjbackens Elsa Kaj Ekroos 80 1
4 Saga Mats Karlsson 62/79 3/1
5 Tajgans Mimmi II Lars-Erik Dahlin 70/9 2/0
6 Vackeråsens Tuuli Per Tjernlund 8/70 0/2
7 Sobol-R P-G Johansson 56/55 3/3
8 Styggbergets Wappo Björn Karlsson 51/58 3/3
9 Ailatis Crux Tony Björklund 56/15 3/0
10 Lakansjöbäckens Axxa Fredrik Nyberg 54 3
11 Tajgans Rejtu Markku Mansikala 39/6 0/0
12 Loke Jimmy Tomasson 26/28 0/0
13 Röjbackens Aune Inge Enbacka 21 0
14 Flatatorpets Heklta David Brandström 9/9 0/0
15 Trollfågelns Jocelyn Leif Olsson 15 AVB.

Höstens första  
jaktprov i Medelpad

RESULTAT:

Samlingsplats, Nordsjöstugan

    Lars-Erik Dahlin är glad efter ett fint prov med Mimmi II
Maria Blom tjänstgör som domaraspirant  

och tittar intresserat på ståndskall.
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Utställning i  
Matfors, 6/12 2020
SSF Medelpad inbjuder till utställning för 
Norrbottenspets och Finsk spets söndag                                         
den 6/12 2020
Plats: Matfors brukshundsklubb
Registrering från klockan 9.00. 
Utställningen startar 10.00 med valparna först.
Domare: Petra Högberg (rätt till domar- 
ändring förbehålles)
Anmälan senast: 29/11-2020 till Cecilia 
Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden.  
Anmäl gärna via epost ssfcissi@gamil.com 
Information lämnas av: Anita Hästdahl  
Tel. 070-606 63 06  
Mail: anita.hastdahl@gmail.com  
eller av Cecilia Sjölund 
Tel. 070-661 59 33

Anmälningsavgiften ska finnas på lokal- 
klubbens bankgiro 5881-7263 senast den 
3/12-2020. Skriv hundens namn och regis-
treringsnummer som betalningsmeddelande. 
Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr.

Anmälningsblanketten hittar du på  
SSF-RIKS hemsida

På grund av den rådande pandemin så 
kommer vi inte ta emot fler än 80 hundar,  
och det är först till kvarn som gäller. 

Välkomna önskar SSF Medelpad!

Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/
vinter enligt nedanstående planering. För 
medlemmari 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 registrerings- 
nummer på inbetalningen.

Rörliga	prov.	
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker 
vid tidpunkt som passar Dig mellan den 16 
augusti och den 31 mars?
Anmäl Dig då till ett så kallat rörligt prov.  
I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig
så att Du får låna en mark om Du själv inte
har någon på vårt område. Provledare för
de rörliga proven är Per-Ove Bergman och
Egon Rongdén. Anmälan (se också www.
ssf-medelpad.se eller www.ssf-riks.se ) 

Anmälan till ordinarie prov ska vara anmäln-
ingsmottagare/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

Bästa	hundarna	på	provet.
Ronney Skoog med Norrbottenspetsen 
Skarnäbbens Taiga, 76 p och Kenny Eriksson 
med Finsk spetsen Kaunisjärven Doris 67 p 
I år hade vi, utöver pandemin, personer i 
riskgrupp och högsommarvärme att ta hänsyn 
till. SMHI spådde 24-27 grader både söndag 
och måndag. Redan vid 10 tiden passerade 
termometern 20 grader och först vid 20 tiden 
kom den under. 

När det gällde samvaro så fick samtliga 
ordna eget boende och ingen gemensam mid-
dag arrangerades. Det kändes väldigt trist och 
tråkigt men förhoppningsvis så behöver vi inte 

Jaktprov Noppikoski  
16 – 17 augsti 2020

vara med om detta någon mer gång. 
Lördagen 15 aug beslutade vi att ha endast 
en start varje dag med start 05.30 för att ge 
hundarna en ”någorlunda” bra temperatur att 
springa i. På detta sätt kunde vi bara erbjuda 
3 hundar start varje dag vilket innebar att 6 
hundar fick starta.

Söndag: 14 FM, 13 F. Resultatet blev 1 st 
1:a (76 p), 1 st 3:a (59 p) och 1 st 0:a (47 p)

Måndag: 7 FM, 7 F. Resultatet blev 1 st 2:a 
(67 p), 2 st 3:or (64 och 57 p)

Noppikoski 17 aug. Tommy Lannemar, provledare

Ronney Skoog med Norrbottenspetsen Skarnäbbens Taiga, Kenny Eriksson med Finsk spetsen Kaunisjärven Doris
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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 åter-
betalning 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 kvalifi-
cering 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 hem-
mamarker. Har du inga lämpliga marker 
kanske domaren har?
Startavgift: Domararvode 300 kr + ev. rese- 
ersättning 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. rese-
ersättning 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.

Välkommen att starta din hund i höst!

Jaktprov Mellansverige  
hösten 2020 NE
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Hösten är här, suget efter höstens jaktupplevelser 
och skogspromenader stiger. Lokalklubbarnas 
jaktprovsverksamhet har börjat. Marker ordnas, 
jaktprovsdomare utbildas och det tillsätts 
funktionärer för genomförande av höstens 
prov. Men det viktigaste kvarstår – att ni  
medlemmar anmäler er 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. Do-
maren 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. 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 de allra flesta är det 
nog dessutom utvecklande för kommande jakt 
med sin hund.

Det är inte en tävling – det är för rasens 
skull Vi tävlar inte när vi går jaktprov. Vi gör 
det för att dokumentera en i hunds egen-
skaper. Dessa egenskaper, särskilt när de kan 
läggas samman med släktingars egenskaper, 
skapar goda förutsättningar i aveln att utveck-
la rasen över tid. För uppfödaren är meriterin-
gen 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 stabila psyken och de egenskaper vi efter-
strävar. Så vår önskan är att alla våra medlem-
mar i klubben någon gång går ett jaktprov, om 
än bara ett. Det bidrar. Och får man inte plats 
vid de utlysta proven, anmäl till ett rörligt!
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 domarbrist i slutet av säson-
gen. 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!
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UTLYSTA JAKTPROV 
12-13 september i Arvidsjaur/Reivo  
Anmälningsmottagare: Robin Holmgren, 
Trundövägen 763, 945 34 Rosvik  
Tel. 070-274 67 98
Mail: robin-holmgren@hotmail.com

24-25 oktober i Pålkem/Överkalix  
Anmälningsmottagare & provledare: 
Göran Östlund
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix 
Tel. 070 631 94 61
Mail: 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.

Jaktprov SSF Nedre Norrbotten 2020 
Rutiner rörande betalning för jaktprov
Efter bekräftad start från provledaren så ska 
jaktprovet betalas antingen via bankgiro eller 
swish. Betalningen måste märkas med namn, 
hund och datum för att vara giltig. Kvitto på 
genomförd betalning visas upp för provledare 
på plats innan start. Bekräftelse om start sker 
per telefon eller email. Bankgiro: 393-7711, 
Swish: 123 527 64 72  

Vid utebliven start på ett jaktprov ska 
veterinär/läkarintyg uppvisas för återbetalning 
av startavgift.

Övrigt 
Upplysningar om samlingsplats och tidpunkt 
för lottning erhålls i samband med bekräftelse 
om start. Lokalklubbens egna medlemmar har 
förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa 
prov kan provtiden begränsas till tre timmar 
om arrangören finner det lämpligt på grund av 
för kort dagslängd.  
Observera vaccinationsreglerna för era hundar. 
Uppfyller man ej kraven kommer provresul-
tatet 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 
Mail: ordisak@gmail.com
Provledare: Tord Isaksson  
Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg
Tel. 070-5334421
Mail: tordisak@gmail.com
Anders Morin 
Majorsvägen 10, 952 63 Kalix.  
Tel. 070-575 93 90 
Mail: amorin@live.se

Västra området – söder om Luleå älv. 
Anmälningsmottagare: Markus Fougstedt 
Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn 
Tel. 070-682 03 31
Mail: mar77fo@gmail.com
Provledare: Markus Fougstedt
Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn
Tel. 070-682 03 31 
Mail: mar77fo@gmail.com
John Laestander
Myrheden 110, 938 92 Mellanström

Tel. 070-649 17 16
Mail: john.laestander@skelleftealven.se  

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

Jaktpaus

Orrtupp
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Botsmarksprovet	16-	17	September
Eftermiddagsprov,	klubbmästerskap.
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 överanmälan ges klubbens 
egna hundar förtur.

Anmälan är bindande, dvs statavgift tas ut 
om inte giltigt skäl föreligger. 
- Att hunden har insjuknat, styrks med  

Jaktprov  
Västerbottens kustland  

hösten 2020
veterinärintyg.  
- Att tik börjat löpa. Observera att bristfälligt 
ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som 
anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblan-
kett 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

Välkomna!
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Jaktprov SSF
Syd 2020-2021
Grängesberg
12:e och 13:e September Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika
Tel: 076 1048640
Mail: styggberget@hotmail.com

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 anmäln-
ingsmottagaren 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 jaktprovsdo-
mare på ett eller flera prov.

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.

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna till jaktprov.

Jaktprovs- 
domarutbildning
SSF Sydsverige har först tillsammans med SSF 
Mellansverige deltagit på en jaktprovs- 
domarutbildning.

Vi i Sydsverige har därefter genomfört en till 
jaktprovsdomarutbildning där även där även flera 
”gamla” Jaktprovsdomare deltog. SSF Syd har nu 
två nya jaktprovsdomare på gång.

Jaktprovskommittén SSF Syd. 

Styggbergets Zita med valparAufgeweckt Herkko
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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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# HUNDAR ÄGARE SÖNDAG MÅNDAG
1. Sörlidbäckens Noor Göran Hellström 51 75 
2. Tjädervinets Taiga Staffan Öberg 18 80
3. Rackelhanens Ragge Rolf Lindström 37 80
4. Brattstans Zac Tomas Arnqvist 75 -
5. Hylleråsens Igur Jakob Jonasson 73 66
7. Kolgårdens Reppo Daniel Nygren 20 67
7. Karlsömarken Chili Daniel Wiklund 66 8
8. Skarnäbbens Vilja Thorleif Eriksson 65 25
9. Akila Tommy Gustavsson 64 26
10 Degelbergets Aijko Anders Tanse 57 60
11. Sörlidbäckens Mitzi Gustav Nilsson 60 38
12. Tålsmark Leia Tomas Johansson 59 50
13. Buskuddens Tuulikke Peter Jonsson 26 8
14. Kalliokosken Jatsi Emil Borg Avb. 6

RESULTAT VILHELMINA LÄNSKAMPEN

Martin med Pohjanukon Tuima, alias Tummen.
Fotograf: Anette Markusson, Martins fru

Guldnålen
Formen för riksårsmötet medgav ingen över-
lämning av Guldnålen. Martin Markusson fick 
den istället i somras vid en kaffestund i hans 
och Anettes trädgård. Den lilla festligheten 
blev en minnesvärd stund inte minst för mig 
som överlämnare. Martin är en god berättare 
och tiden går fort i hans trivsamma sällskap. 
Att han gärna pratar hundar, jakt och SSF är 
lätt att förstå, men Martins intressen spänner 
över mycket  annat också, det mesta med 
anknytning  till naturen, och man förundras 
av hur vissa kan få tiden att räcka. Vi i  
Västerbottens Lappmark är glada för att  
denna eldsjäl finns och tacksamma för hans för- 
tjänstfulla insatser genom åren.  

/Tore Löfgren
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Storuman 10–11 oktober 
Klubbmästerskap  
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 veter-
inärintyg.
- Att tik börjat löpa.Observera att bristfälligt
ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som
anmälan. Skriv gärna i e-post adress på  
nmälningsblankett 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

Välkomna!

Jaktprov  
Västerbottens Lappmark 

hösten 2020
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Fredrik Vennberg med Tunnersjöbäckens Moltas. Anders Alfredsson med Sörlidbäckens Micko.

Sorseleprovet  2020 blev en trevlig tillställning 
med både nya deltagare och en ny domare. 
Kenneth holmlund dömde sina fyra första 
prov och redovisningen för provledarna sköttes 
alldeles utmärkt. Detta måste vi även beröm-
ma våra utbildningsledare för.

Förläggning var Kulturhuset Sorsele eller 
som vi säger Folkets hus. Bra lokaler som var 
perfekt för ett jaktprov i dessa coronatider, och 
därmed vill vi tacka Emil Jonsson på Sorsele 
kommun som ordnade denna lokal. Provom-
råderna hade våra medlemmar från Sorsele 
ordnat, då främst Mattias Granström och 
Magnus Bidner men även Kenneth Holmlu-
nd ordnade så vi fick använda tre fina rutor 
på Gargnäs jaktområde. Naturupplevelse i 
Lappland med Thomas Renström Malå som 
kontakt, erbjöd oss ett flertal rutor på deras 
20 000 h stora område.

Lördagens  prov hade 9 hundar till start, 
och Carina och Fredrik Vennbergs norrbot-

tenspets Tunnersjöbäckens Moltas skällde 
ihop 69p och ett andra pris på två fåglar. 
Norrbottenspetsen Akila ägare Tommy 
Gustavsson fick ihop 61p. Finskspetsen Kiepin 
Onni ägare Richard Johansson fick 58p och 
Långfjälldalens Nikko ägare Carina Didi fick 
56p och gick till ett tredje pris.  

Lördagens prov blev Finskspetsen Sörlidbäck-
ens Micko ägare Anders Alfredsson Lycksele 
bästa hund med 67p och ett andra pris. 
Finskspetsen Kiepin Onni fick 66p och ägaren 
Richard Johansson Umeå fick ett andrapris. 
Norrbottenspetsen Tunnersjöbäckens Moltas gick 
bra även i dag och fick ihop 66p och ett andra 
pris. Akila fick 60p och ett tredje pris.

Tack till domarna Björn Jonsson som dömde 
tre prov. Kenneth Holmlund och Richard 
Svärd som dömde 4 prov var. Tomas Oskarsson 
ställde upp och dömde ett prov per dag.

Tack från provledarna  
Thomas Jonsson och Fredrik Jonsson

Sorsele 22-23 augusti
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Tänk vad fort ett år går! Redan dags för läns- 
kampen mellan Lappmarken och Kustlandet 
i Vilhelmina den 16-17/8 2020. Vi höll till 
på skidstadion där det finns gott om corona- 
utrymme och med handsprit vid ingången 
kunde alla känna sig säkra från smitta. Väder- 
prognosen lovade solsken och värme och 
torrt, inte så optimalt för hundarna. Fjorton 
ekipage deltog – 6 norrbottenspetsar och 8 
finsk spets. Söndagens bästa prov blev Tomas 
Arnqvist med Brattstans Zac som skällde 
ihop 75 poäng.  Måndagens vinnare blev 
Rackelhanens Ragge ägare Rolf Lindström 
med 80 poäng tätt, tätt följt av Staffan Öbergs 

Länskampen 2020 mellan  
Västerbottens kustland och  

Västerbottens lappmark i Coronatid
Tjädervinets Taiga också hon med 80 poäng. 
Båda hade inga felpoäng och lika många FM 
varför Ragge som yngre hund blev provets 
bästa hund. Stort tack till Mats Larsson och 
Tore Lövgren som jobbat för att ordna med 
fina provytor. Grattis till Västerbottens  
Lappmark som gick segrande ur länskampen.

Tack alla för ett trevligt och väl genomfört 
prov och Grattis till alla pristagare.

Resultat:  Lappmarken 234 poäng
                   Kustlandet 231 poäng
Provledare:  Ann-Kristin Persson 
  och Roger Eriksson
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Staffan Öberg med Tjädervinets Taiga. Rolf Lindström med Rackelhanens Ragge
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UTLYSTA PROV
Tängsta 10-11 oktober
Lidsjöbergsprovet 3-4 oktober (SSF Ånger-
manland medarrangör, se SSFJämtland
Härjedalen för mer information)
Anmälan till provet i Tängsta görs via formulär 
på SSF Rikshemsida eller via mejlad anmäln-
ingsblankett 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 full-
ständig anmälan via blankett/formulär som
finns på SSF Rikshemsida. Har bekräftelse
inte kommit via mejl eller telefon inom tre
dagar efter anmälan så kontakta anmälnings- 
mottagaren via telefon eller epost. Vid vissa
prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om
arrangören finner det lämpligt. Möjlighet till
boende i enklare campingstugor finns i anslutning
till Tängstahallen som är samlingsplats för
provet och bokas i samband med anmälan.
Rörliga prov på skilda platser. Anmälan görs via 
formulär på SSF Riks hemsida eller via mejlad 
anmälningsblankett till: Örjan Mattsson
Binböle 115, 870 30 Nordingrå
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Tel: 070-686 76 80

Skriftlig anmälan senast 3 dagar före

beräknad provdag. Arrangören kan endast
bekräfta start till hundägare som lämnat
fullständig anmälan via blankett som finns på
SSF Riks hemsida. Har bekräftelse inte kommit
via mejl eller telefon inom tre dagar efter anmälan
så kontakta anmälningsmottagaren via
telefon eller epost. När provdag och domare
är fastställd ska anmälan göras till provledaren
senast 3 dagar före provdagen. Blir provet
ej genomfört ska anmälan om ny provdag
göras omgående per telefon. Det är alltid
provledaren som utser domare. Rörliga prov
är kvalificerande för Skallkungen för hundar/
hundägare tillhörande SSF Ångermanland.
Turordning och Startavgifter:
Hundar/hundägare tillhörande SSF Ångermanland 
äger företräde framför andra hundar om fler 
hundar anmäls än vad klubben kan ta emot. 
Vid utebliven bekräftad start är hundägaren 
betalningsskyldig av startavgiften exklusive 
domaravgift.

För medlem i SSF Ångermanland är startav-
giften 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

Jaktprov Ångermanland 
hösten 2020

Kronskogens Yria med ägaren Nils-Olov  
Nilsson, 1:a-pris 89 poäng, onsdag.

Tallskallets Aijna och Tobias Liv som  
lyckades med bedriften att ta två raka  

ettor (88/76) i sin jaktprovsdebut.

Då det inför årets prov såg ut att bli riktig 
sensommarvärme så beslutade vi att begränsa 
provtiden till 3 timmar för årets prov. Trots 
det så var värmen ganska tuff under våra efter-
middagsstarter.  

Söndag den 16 augusti genomfördes sju 
starter. Alla hundar gick till pris och bäst 
lyckades Tallskallets Aijna (88p) och Skarjaks 
Guld-Kalla (76p) som båda tog varsin etta.
Under måndagen så gjordes 8 starter. Dagen 
toppades av Kodalforsens Tykko (87 p),  
Tålsmarks Miggo och Tallskallets Aijna (76p). 
När provet på måndag gick in på sin tredje 
dag så var antalet startande hundar fyra. Bäst 
idag var Vackeråsens Tuuli (61p).

Efter några långa dagar så avslutades provet 
under onsdagen med fyra. Idag så lyckades 

Kronskogens Yria (ägare Nils-Olov Nilsson) nå 
den enskilt högsta poängen under provdagarna 
med 89 poäng. Ett förstapris även till Krutuddens 
Nimbus (83p). 

När vi summerar helgen så kan vi konstatera 
att vi på 23 starter fick sju förstapris. I snitt 
över fyra dagar så hade vi 2,6 FM i snitt per 
provstart med en vikande trend under provets 
fyra dagar. Fågeltillgången i området väster 
om Sollefteå ser ut att vara ok men att vi ändå 
upplever en vikande trend sedan toppåret 2018. 
Tack till hundar, hundägare, domare, provledare 
samt till Staffan Jönsson som ordnat det mesta 
av det praktiska runt provet. 

/Örjan Mattsson, provledare 16-18/8 , 
SSF Ångermanland

Tängstaprovet 2020 
(16 -19 	AUGUST I )
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Klubbmästerskapet 
SSF Övre Norrbotten  
22-23 aug. 2020 Jokkmokk
Årets klubbmästerskap var nog för denna 
lokalklubb århundradets ”all time high” både 
gällande antalet starter och hundar som gick 
till pris. 18 hundar kunde beredas start tack 
vare våra domares starka insatser. En walk 
over lämnades in pga sjuk hund vilket gjorde 
att 17 hundar kom till start varav 12 hundar 
gick till pris under helgen.  Väderförhållande-
na under helgen var utmanande. 

Extra glädjande var att tre hundar som 
aldrig startat på jaktprov tidigare kom till 
start denna helg. Mats ”Fixare” Larsson med 
Långfjälldalens Micke,49 p. Linadalens Sanni 
med föraren Anna Arvidsson, 67 p och ett 
andra pris. Stefan Strömbäck startade med 
Reisakongens Knasen, 65 p och ett andra pris. 
Jättekul och bra jobbat! Vi hade även med en 
domaraspirant, Mattias Arvidsson, som gick 
sitt första aspirantprov under helgen. Detta 
är mycket positivt för klubben då det i regel 
är bristen på domare som begränsar antalet 
startmöjligheter på jaktproven.

Lördag 22 augusti
17-18 grader med hög luftfuktighet, inslag av 
åska, regnskurar, vindbyar och blöta marker. 
5 starter på fm och 6 starter på em. Med snitt 
2,5 finnanden per hund gick sex stycken till 
pris. Dagens tre bästa blev Tukkikankaan 
Nikko med 77 p, Nautasvardos Tispa med 73 
p och Tjäderskallets Akela med 70 p.

Söndag	23	augusti
Liknande förutsättningar som under lördagen 
17-18 grader, hög luftfuktighet med inslag av 
åska, regnskurar och vindbyar. 4 starter på fm 
och 4 starter på em. Med snitt 3,5 finnanden 
per hund gick 7 hundar till pris. Topp tre för 
dagen blev Tjäderskallets Akela med 67 p, 
Linadalens Sanni med 67 p och Hammarns 
Gnistra med 66 p. 

Efter att ha summerat helgens prov blev 
prispallen enligt följande:
Klubbmästare 2020 blev Tukkikankaan Nikko på 
77 p med ägare Kjell Sundvall. På andra plats kom 
Nautasvardos Tispa på 73 p med ägare Kidden 
Eriksson. Tredjeplatsen togs av Tjäderskallets Ake-
la på 70 p med ägare Åsa Fjällborg.

Alla startande hundar har gjort ett kanonjobb i 
de svåra förhållandena som rådde. Alla har jobbat 
otroligt bra. Ett par av provområdena stack ut  
lite extra i fågeltillgång och gav många finnande- 
möjligheter. Men det har även förekommit ett 
par provområden som hållit sämre med fågel 
men det är som vanligt lokala variationer i 
fågeltillgången.

Ett varmt tack till alla domare och funktionärer 
som ställde upp under helgen. Utan Er är detta 
inte möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till 
SCA och Sveaskog som upplåtit fina provmark-
er för klubbmästerskapet.

/ Pl Kid-Benny Eriksson, Kent Renlund  
och Ove Sjöström.

PLACERING HUND RAS ÄGARE FM/EM FM POÄNG PRIS

1 Tukkikankaan Nikko Fin Kjell Sundvall Em 4 77 1
2 Nautasvardos Tispa Fin Kid-Benny Eriksson Fm 5 73 2
3 Tjäderskallets Akela Nobs Åsa Fjällborg Fm 3 70 2
4 Reisakongens Knasen Nobs Stefan Strömbäck Em 3 65 2
5 Nautasvardos Smilla Fin Jan Jonsson Fm 2 63 3
6 Soruorttan Perle Fin Jan Johansson Fm 4 51 3
7 Långfjälldalens Micke Fin Mats Larsson Fm 1 49 0
8 Kolholaen Rampe Fin Per-Erik Karlsson Em 4 26 0
9 Raste Nobs Irene Lundmark Em 1 22 0
10 Hammarns Gnistra Nobs Roland Saitzkoff Em 0 11 0
11 Skogsmyltans Dimma Nobs Susanne Nordqvist Em 1 8 0

LÖRDAG	22/8

PLACERING HUND RAS ÄGARE FM/EM FM POÄNG PRIS

1 Tjäderskallets Akela Nobs Åsa Fjällborg Em 3 67 2
2 Linadalens Sanni Fin Anna Arvidsson/ 

Mikael Öhlund
Em 4 67 2

3 Hammarns Gnistra Nobs Roland Saitzkoff Fm 4 66 2
4 Leia Fin Carina Fjällborg/ 

Lasse Björnström
Fm 10 60 3

5 Nautasvardos Ina Fin Kenneth Karlsson Em 1 56 3
6 Kronskogens Reddy Fin Håkan Nilsson Em 3 55 3
7 Linadalens Santto Fin Mattias Arvidsson Fm 1 54 3
8 Häggingåsens Roia Fin Roger Heikki Fm 2 26 0

SÖNDAG	23/8

RESULTAT	KM	ÖVRE	NORRBOTTEN	22-23/8
PLACERING HUND RAS ÄGARE POÄNG

1 Tukkikankaan Nikko Fin Kjell Sundvall 77
2 Nautasvardos Tispa Fin Kid-Benny Eriksson 73
3 Tjäderskallets Akela Nobs Åsa Fjällborg 70
4 Linadalens Sanni Fin Anna Arvidsson/Mikael Öhlund 67
5 Hammarns Gnistra Nobs Roland Saitzkoff 66
6 Reisakongens Knasen Nobs Stefan Strömbäck 65
7 Nautasvardos Smilla Fin Jan Jonsson 63
8 Leia Fin Carina Fjällborg/Lasse Björnström 60
9 Nautasvardos Ina Fin Kenneth Karlsson 56
10 Kronskogens Reddy Fin Håkan Nilsson 55
11 Linadalens Santto Fin Mattias Arvidsson 54
12 Sorvorttan Perle Fin Jan Johansson 51
13 Långfjälldalens Micke Mats Larsson 49
14 Kolholaen Rampe Fin Per-Erik Karlsso 26
15 Häggingåsens Roia Fin Roger Heikki 26
16 Raste Nobs Irene Lundmark 22
17 Skogsmyltans Dimma Nobs Susanne Nordqvist 8
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Jag och Stefan trycker under varsin gran och 
lyssnar på när Reisakongens Knasen skäller en 
orrhöna i en myrkant 50 m ifrån oss. Blixtar 
och åsksmällar med 3-4 s mellanrum. När jag 
ser ut över myren är det som en grå rullgardin 
av hällregn. I en åsksmäll efter 9 minuters skall 

blir det tyst. Orrhönan var nog lite åskrädd 
och tog sitt pick och pack och for. Detta var 
ett smakprov på den vädersituation som rådde 
under helgen. Hundarna har haft det tufft och 
kämpat med den äran.

/ Pl Kidden

ETT	MINNE	FRÅN	PROVHELGEN	AV	PROVLEDARE	KIDDEN	ERIKSSON:

Tjäderskallets Akela Hammarns Gnistra
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Jaktprov 2020 SSF Övre Norrbotten
UTLYSTA PROV:
10-11	oktober,	Porjus/Jokkmokk	nationellt
Anmälan: Pl Jörgen Estholm,  
Killinge 32, 982 04 Skaulo
E-post: estholmjorgen@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
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 anmälningsmot-
tagaren senast 14 dagar före första provdag!

RÖRLIGA JAKTPROV:
Medlem i SSF som vill starta sin hund på 
rörligt jaktprov tar kontakt med lokalklubbens 
anmälningsmottagare och koordinator för 
vidare information: Kid-Benny Eriksson, 
Långgatan 39, 960 30 Vuollerim 
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.

   Fin höstdag med Gnistra och Siri.

För samtliga prov – utlysta som  
rörliga – gäller följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på 
utlysta prov. I samband med anmälan betalas 
samtidigt in 300 kr på bg 5937-0841, dock 
senast 14 dagar före första provdag. Resterande 
anmälningsavgift betalas på plats. Startavgiften 
är 350 kr för ett rörligt prov. Här inbetalas 
250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937-0841. 
Rörliga prov: anmälan och betalning (250 kr) 
senast tre dagar före avsedd provdag. Resterande 
anmälningsavgift betalas på plats.

OBS! Vid inbetalning skall det framgå 
vilket sorts prov det gäller, samt vilken hund 
som ska gå prov. Rörliga och utlysta prov hålls 
åtskilda, så anmäl rätt.

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas 
eller att hunden blivit sjuk, där veterinärintyg 
erfordras. Vid ej utnyttjande av erbjuden start vid 
rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 
100 kr/ prov. För att få innestående avgift åter-
betald 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 jaktprovs-
domare inom vår lokalklubb som  
anmält starthund, garanteras en start per dag.

OBS! Det åligger hundägaren att ha 
jakträtt eller att ha löst träningskort inom 
provområdet och på provdatumet.

Vid vissa prov kan provtiden begränsas 
till 3 timmar/prov om arrangören finner det 
lämpligt på grund av för kort dagslängd.  
OBS! KM har 3 tim/prov.

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 hund-
föraren 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!
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jag i studierna när jag valde att skriva en bok 
om just valpuppfödning i en av kurserna. Jag 
tryckte upp två exemplar och en av böckerna 
står här hemma i bokhyllan. De erfarenheter 
jag fick under den tiden är något som jag 
tar med mig och hoppas kunna använda 
framöver. Målet är att få kalla mig själv upp- 
födare och ha flera generationer under ett 
och samma tak. 

Klubbens arbete genomsyras av att främja 
den skällande fågelhunden, vilket jag tycker 
är viktigt. Våra älskade spetsvänner förtjänar 
att få jaga skogsfågel. Min personliga åsikt 
är dock att jakten inte är allt här i livet. 
Jaktsäsongen är kort och hundarna förtjänar 
både mental och fysisk stimulans året om. 
Hundarna är mer än bara jaktmaskiner – de  
är familjemedlemmar.

Min favoritstund är den här tiden på året 
när jag får plocka svamp, bär eller skörda i 
trädgården. Detta eller andra mysiga utom-

husaktiviteter där hela familjen är samlad. 
På bilden ser ni en flockmedlem som gillar 
svamppromenader. 

Ta hand om varandra! 

Ni når mig via: standskall.sff@gmail.com 
eller 070 - 568 61 59

Hälsningar Erika

AVELSRÅD  
FINSK SPETS

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

Erika Eklund heter jag och är ny redaktör för 
Ståndskall. Det här uppdraget ska bli riktigt 
roligt och jag ser verkligen framemot att få ut-
veckla tidningen samt förmedla medlemmarnas 
berättelser och tankar. Jag hoppas kunna bidra 
med att lyfta alltifrån jakthistorier, uppfödnings- 
erfarenheter, recept, evenemang samt alla 
underbara sidor som spetsarna har. För mig 
förverkligas en av mina drömmar tack vare 
den här möjligheten att få vara redaktör. 

Jag är uppvuxen i en by i Arvidsjaurs kommun 
(Norrbotten) och bor sedan några år tillbaka 
i en by i Malå kommun (Västerbotten). Att 

bo ute på landet är för mig en självklarhet 
eftersom naturen är den plats där jag trivs som 
bäst. Här hemma finns fyra hundar samt tre 
katter, varav en norrbottenspets och en finsk 
spets. Spetsarna får komma ut i skogen och 
jaga, men det är inte med mig eftersom jag 
ännu inte har jägarexamen.  

Jag är uppvuxen med norrbottenspets 
och svensk vit älghund i en familj där båda 
föräldrarna jagat, så att delta vid jakt eller ta 
hand om hundar är inget främmande för mig. 
Under gymnasietiden hade föräldrarna valpar 
med den svenska vita älghunden. Detta nyttjade 

Hälsningar från  
den nya redaktören

Redaktörens flock

Loke

Järvmyrbergets 
NormaAbby

Adira
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2 tjäderbröst
Salt och peppar
Bryn tjäderbrösten i stekpanna med smör,  
salta och peppra. Lägg in dem i ugnen på cirka 
140 grader tills innertemperaturen är  
52 grader. Låt vila i minst 5 minuter.

Pepparrotskräm
2 msk riven pepparrot
1 dl creme fraiche
1 dl färskost typ Philadelphia
Blanda ingredienserna och smaka  
av med salt och peppar.

Grönsaksbädd
4 tomater
6 potatisar

Ugnsbakat tjäderbröst
På bädd av potatis, morot, semitorkade tomater och  

färsk spenat. Serverat med pepparrotskräm.

Recept: Peter Dahlbäck, Vemdalens Catering
Text och bild: Lena Runer för Svensk Jakt

4 morötter
1 liten påse färsk spenat

Dela tomaterna i klyftor och lägg dem i en 
ugnsform. Baka i ugnen på bakplåtspapper i 
cirka 2 timmar på 130 grader. Skala, skär och 
förkoka potatisen och morötterna så att de är 
knappt mjuka. Strax innan servering: Stek 
potatisen och morötterna på hög värme med 
smör. När de börjar få färg och bli varma, blanda 
i de semitorkade tomaterna. Vänd till sist ner 
färsk spenat, lägg upp på ett fat och klicka eller 
spritsa pepparrotskrämen runt omkring.

Smaklig måltid!

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!

N
YA C

H
AM

PIO
N

S

C.I.B	SUCH	NUCH	NJV-14	 
NORDJV-14	NORDV-14	EUW-15	 
NV-17	Furukollen’s	Hunting	High	
and	Low.	
REGNR.	NO52267/13

ÄGARE: Per Anders Magnes/Odd Erik Magnes

UPPFÖDARE: Furukollen kennel v/Anne Kathrine 
Ødegård
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SE UCH Tallskallets Aijon 
SE21020/2018

E: SE UCH Lakansjöbäckens Kirak
U: SE JCH Åbackens Tuffa Tjeijen

UPPFÖDARE: Robin Boija, Bollstabruk, Sverige

ÄGARE: Ia Olsson Widén, Bräcke, Sverige

UTSTÄLLNINGAR:
2019-11-09 Excellent, CK, Vemdalen
2020-02-15 Excellent, CK, cert, Bredbyn

2020-02-29 Excellent, CK, cert, Bollnäs 

JAKTPROV:
2019-10-21 Utlyst 70p, Vemdalen

SEJCH SEUCH Tass
SE20490/2015

UPPFÖDARE: Pontus Klar, Ljusdal.

ÄGARE: Sven Wådell, Fluren Vallsta.

JAKTPROV:
2017-08-30 Gebbaren (rörligt) 75p
2018-08-19 Hamra (utlyst) 75p
2020-08-19 Gebbaren (rörligt) 84p

UTSTÄLLNING:
2017-11-04 Vemdalen CK R-Cert
2017-12-02 Sundsvall CK R-Cert
2018-02-17 Ställdalen CK Cert

SE JCH SE UCH Röjbackens Tania
E.	SE UCH, SE JCH Häggingåsens Dexter
U.	SE UCH, SE JCH, FI UCH, C.I.B Hemvikens Vilma

UPPFÖDARE: Kaj Ekroos

ÄGARE: Simon Nordin

JAKTPROV:
20-08-16: Hamra, 79 poäng
18-08-17: Vemdalen, 78 poäng
18-08-19: Hamra, 75 poäng

UTSTÄLLNING:
19-02-23 : Bollnäs, CK/CERT
18-04-07: Bollnäs, CK
17-12-16: Älvsjö, CK/CERT

            

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 lever-
eras i liggande A3-format och har en bakgr-
undsbild på stövare tecknat av Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett championatdiplom särskilt 
utformat för skällande fågelhundar för 300 kr 
inklusive porto i A4-format (se bild). På diplom-
et anges hundens namn och vilken typ av 
championat det avser.

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

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

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

CHAMPIONATDIPLOM
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Vi var ute i börjar av oktober i Öravan  
skogarna Västerbotten innland  på en  
morgon sväng. Då plötsligt så försvann  
Antitha på  en längre sväng.
Jag stannade upp. Och efter 3-4 min. hör 
jag hur fågel flyget upp från marken! Det är 
två stora tjäder tuppar, en flyger i väg en över 
mig men en bestämmer sig sätta sig exakt 35 
meter framför mig. Då Anitha kommet fram 
till trädet och börjar skälla, jag väntar bara 30 
sekunder för tuppen är oroligt och det är första 

Kattistjärn Anitha
tjädertuppen som valpen skäller på. Jag står 
fortfarande kvar på samma plat, går bara ner 
på knä och siktar skjuter så faller stor tuppen 
ner till valpen som mycket nöjd dra och biter i 
den då jag kommet fram.

Så underbart! 

Det blev en orrtupp senare den hösten 
Så nu kör vi för fullt hösten 2020 

Mvh Hans-Olof Dahlbom Öravan 

Ägare till Norrbotten spetsen   
Mirjam Sköldebjer och Hans-Olof Dahlbom Öravan 

Uppfödare kattistjörn  
Maria Kristiansen Lindström (Fd Backman)

Vacker solnedgång och Järvmyrbergets Norma
Foto/ägare: Erika Eklund
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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 provsäson-
gen 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 Special- 
klubben 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 an-
mälningsblanketten som finns på klubbens 
hemsida, var noga med att ange datum på 
vaccinationen.

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 önska alla en härlig jakthöst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avelskommittén för finsk spets 

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

SAMMANKALLANDE/KONTAKTPERSON:

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

Täckhundsanvisare: Niklas Stöök

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

Vi har en gemensam e-post 
för hela avelskommittén:
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588. BIC HANDSESS. Org nr: 894701-2806
Adress: SSF Riks c/o Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16,793 93 Djura. Webbplats: ssf-riks.se

RIKSSTYRELSEN
Ordförande
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. 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

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
Erika Eklund, Rökåberg 13, 92039 Rökå, Tel: 070-5686159, E-post: erika.eklund@outlook.com

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

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: 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
Kassör: Björn Jonsson Kantarellvägen 3, 92141 Lycksele. Tel: 072-147 09 77. E-post: barsbjorn@gmail.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


	_GoBack
	Att skaffa en 
Norrbottenspets
	Klubbmästerskapet 
	Tängstaprovet 2020 
	Jaktprov 
Västerbottens Lappmark
hösten 2020
	Jaktprov 
Västerbottens kustland 
hösten 2020
	Jaktprov – för ditt eget och rasens bästa!
	Jaktprov Noppikoski 
16 – 17 augsti 2020
	Höstens första 
jaktprov i Medelpad
	Jaktprov SSF Jämtland/
Härjedalen Hösten 2020
	Utlyst jaktprov 
	Hälsningar från 
den nya redaktören
	Ugnsbakat tjäderbröst
	Kattistjärn Anitha
	Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
	Specialklubben för Skällande Fågelhundar
 – lokalklubbarna


