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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 för- 
utom Mellansverige och Sydsverige som  
har 6 som första siffra.

FAMILJEMEDLEMMAR
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Då var det dags för mig att presentera mig och 
skriva en ledare. Erik Sundström heter jag, bor 
i Luleå och är med i nedre Norrbottens lokalk-
lubb. Jag är sedan i somras med som suppleant i 
riksstyrelsen. Någonting som ska bli väldigt roligt 
och lärorikt, jag hoppas kunna bidra med mina 
kunskaper och erfarenheter. 

Jag kommer inte från någon jägarfamilj 
utan började jaga ganska sent. Tidigare 
bestod mitt liv främst av utförsåkning och 
fiske. Min trädskällarkarriär började först 
när jag studerade på Skogis. Det var väldigt 
normativt att där skulle man ha en jakthund 
speciellt en jämthund. Men jag tog det lugnt 
och funderade vilken jaktform som tilltalade 
mig mest. Jag kom fram till att det var den fria 
ensamma jakten med en skällande fågelhund. 
Ett val som jag verkligen inte ångrat. Att se 
en spets söka av skogen i ett rasande tempo är 
bland det vackraste som finns enligt mig. Min 
bästa vän i skogen är idag Sörlidbäckens Lage, 
en finne som till jul blir 5 år. En dag i skogen 
är då aldrig tråkig med honom.

Vi har gått några jaktprov tillsammans jag och 
Lage. Det prov som utmärker sig mest är ett 
prov i Pålkem, vi gick tom på fågel men provet 
blev väldigt händelserikt ändå. Det började 
med ett ståndskall på älg och avslutades med 
en kamp om liv och död med en grävling. Ja 
mycket kan hända när våra spetsar är i farten. 
Jag är sedan ifjol jaktprovsdomare för nedre 
Norrbotten. Jag tror jag var mer nervös inför 
att döma mitt första jaktprov än när vi gick vårt 
första prov. Men det gick bra och var inte alls så 
som jag förstorat upp det. Det är verkligen roligt 
att se olika hundar och deras egenskaper. Så 
funderar ni på att bli domare och tvekar, kan jag 
bara säga kör.

Jag har tidigare arbetat som skidinstruktör 
i flera år, både i Sverige och utomlands. Jag 
uppskattar verkligen att se människors glädje i 
att lära sig något nytt. Därför är nyrekrytering av 
nya trädskällarjägare och speciellt de unga något 
som jag känner starkt för. 

I skrivande stund är det en ny säsong som 
ligger för dörren, jag pratar såklart om fäll-
fångtssäsongen.  Under vinterhalvåret lägger jag 
mycket tid och energi på att decimera mårdstam-
men inom mina jaktmarker. Alla vill ha mer fågel 
på sina marker och predatorkontroll är det enda 
som faktiskt den enskilda jägaren kan göra som 
har effekt. Utöver att det är viltvårdande så är 
det ett trevligt sätt att aktivera hundarna utanför 
jaktsäsong. Jag ser det även som kulturhistoriskt 
bevarande att vi fortsätter med fångstkulturen.

Tyvärr börjar det nu vara dags att summera 
trädskällarsäsongen 2020. En del kanske räknar 
sina fåglar, andra kanske tänker tillbaka på alla 
händelserika jakter, andra på de trevliga stunder-
na med jaktkompisarna men vi är nog många 
som framförallt tänker tillbaka på vad våra fan-
tastiska spetsar åstadkommit. Tack för mig!

Hoppas vi ses!  // Erik Sundström
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Prenumeration ingår i medlemskap i SSF
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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 mycket 
viktigt att vi respekterar de restriktioner som 
Folkhälsomyndigheten utfärdat om distansering, 
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 ändågenomförs 
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 tjänst- 
görande 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 provledare 
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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Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén 
(UKK) vänder oss med den här artikeln till 
uppfödare och blivande uppfödare av norrbotten- 
spets inom Svenska Kennelklubben (SKK). UKK 
ansvarar för att sprida kunskap om flertalet av 
SKKs grundregler (Avelskommittén ansvarar för 
några), såväl som att följa upp de överträdelser som 
sker samt att i vissa fall för Centralstyrelsens (CS) 
räkning anmäla överträdelser av regelverket till 
SKKs Disciplinnämnd. 

Målsättningen är att alla hundägare och hund-
uppfödare ska göra rätt, oavsett om det gäller 
uppfödning, omvårdnad eller annat. Helst 
från början men åtminstone över tid. Ibland 
lyckas varken CS, ras- eller specialklubb med 
uppdraget men det är bara att ta nya tag och 
försöka nå ut till alla befintliga och blivande 

hundägare/hunduppfödare. 
UKK har under en längre tid haft i sin del-

egeringsordning att antalat regelöverträdelser 
ska minska och så har också skett under senare 
år. Antalet valpkullar och registreringar ligger 
relativt konstant men antalet överträdelser 
minskar och det är vi oerhört glada för. Det 
finns dock inget som inte kan göras bättre och 
målsättningen är såklart nollvision, det vill 
säga att inga överträdelser sker. 

De senaste åren har UKK tagit fram statistik 
över vilka överträdelser som sker samt inom 
vilka raser dessa sker. Det har då visat sig att 
norrbottenspets återfinns på plats fem på listan 
över de värsta syndarna! Statistiken avser dels 
regelöverträdelser av grundreglerna och dels av 
hälsoprogrammen  och norrbottenspets återfinns 

Planerar du att 
para din tik – läs 

det här först!
INFORMATION FRÅN SKK GÄLLANDE NORRBOTTENSPETS

på listan över överträdelser av hälsoprogram. 
Uppfödare av norrbottenspets begår således fler 
överträdelser mot regelverken än många andra 
raser som är registrerade i Sverige. Det här vill 
givetvis UKK i samråd med Specialklubben för 
skällande fågelhundar ändra på! 

Förseelser sker mot kravet på att avelsdjuren 
ska ha ett officiellt ögonundersökningsresultat 
före parning. Ögonintyget får ej vara äldre än 
ett år. Notera att hälsoprogrammet har införts 
på begäran av specialklubben! Glöm inte det. 
Om ögonundersökningsresultat saknas, ingen 
parning, då får man som uppfödare vänta in 
nästa löp. Lita heller aldrig på att den tilltänkta 
avelspartnern har alla papper under kontroll 
trots intygande om detsamma. Be att få se 
resultatet eller kontrollera enkelt i SKKs databas 
(www.hunddata.se) innan du låter djuren para. 
Har parning skett före det att giltigt ögo-
nundersökningsresultat finns har en överträdelse 
skett, även om hunden sedermera har ok 
ögonundersökningsresultat. Men vad gör du som 
uppfödare om så inte är fallet? Försätt dig aldrig i 
den situationen utan se till att hundarnas resultat 
är i ordning före parningen. 

Förutom hälsoprogrammet är det också 
viktigt att känna till SKKs grundregler. Grund- 
reglerna är viktiga att känna till för alla medlemmar 
inom SKK, de finns att ladda ner på www.skk.se 
(www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grun-

dregler-for-skk-s7.pdf). Det är 13 paragrafer och 
lite generell info, läs dessa och lär dig dem utan-
till. För uppfödare är även registreringsreglerna 
väldigt viktiga, även de finns att ladda ner på 
www.skk.se (www.skk.se/globalassets/dokument/
uppfodning/registreringsregler_r42.pdf).  Glöm 
inte att läsa de allmänna delarna samt det som 
gäller för just din ras!

Tänk på att fertila hundar är finurliga och 
att det inte alltid är tydligt när en tik löper, 
eller hur länge hon löper eller är fertil. Ta det 
säkra före det osäkra och se till att tikar och 
hanar inte går ihop om det finns minsta risk 
för en tjuvparning. 

Ta gärna hjälp av upp- födarkollegor eller 
SKKs kennelkonsulenter om du har frågor, 
såväl som avelsråden inom din klubb. Det går 
också bra att kontakta UKKs sekreterare; ukk@
skk.se eller den juridiska rådgivningen (08-795 
30 90 under telefontiderna eller via mejlfor-
mulär på www.skk.se) om du har frågor som rör 
juridik och grundregler, gäller dina frågor avel kan 
du kontakta SKKs avdelning för avel och hälsa. 

Med dessa rader vill UKK önska dig som 
uppfödare eller blivande uppfödare all lycka 
med din uppfödning. Har du frågor avseende 
den här artikeln går det bra att kontakta SKKs 
chefsjurist Agneta Lönn, företrädesvis via mejl; 
agneta.lonn@skk.se.

Under 2019 och 2020 är det ett antal tik- och 
hundägare som av olika anledningar missat 
att ögonlysa sina hundar innan parning och 
därför går vi ut med en påminnelse till alla 
som planerar att para sina hundar. Kom ihåg 
att ögonlysa, kolla patella och tandstatus. 

Ögonlysning ska ske innan parning och är 
ett krav enligt vårt hälsoprogram för att kunna 

Avelskomittén / avelsrådet  
för Norrbottenspets informerar.

registrera sina valpar.
Mer information finns på SSF-riks hemsida 

under avelsråd Norrbottenspets https://ssf-riks.
se/avelsradnobs/ 

Kontakta oss gärna vid övriga frågor. Vi i 
avelsrådet hjälper till med ytterligare information.

Avelsrådet för Norrbottenspets 
Göran Hofling  

Rickard Näslund

Järvmyrbergets Norma
Fotograf: Erika Eklund

http://www.skk.se
http://www.skk.se
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf
https://ssf-riks.se/avelsradnobs/
https://ssf-riks.se/avelsradnobs/
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Avelskommittéernas  
önskan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glöm inte att skicka en kopia på veterinärintygen till ditt avelsråd. 
Norrbottenspets Göran Hofling: goran.hofling@gmail.com 
Finsk spets Jonas Carlsson: jonascarlsson_@hotmail.com 

6-8 november samlades delar av riksstyrelsen 
samt avelsråden fysiskt i Sundsvall, medan 
några deltog via länk, för en Corona anpassad 
strategikonferens. En mycket intensiv helg 
där allt från hälsostatus för våra raser, riks, 
lokalklubbar, kommunikationsvägar mm 
diskuterades. Kan väl säga att vi diskuterade 
hela SSF i stort både fram och baklänges. 
Vart står vi nu, vart vill vi vara om några år 
mm. I skrivande stund har vi inte hunnit 

Kort rapport från  
Strategikonferens 2020

sammanställa alla tankar och idéer som vi 
vände och vred på och vi kommer givetvis att 
återkomma med mer information. Vi kommer 
i största möjligast mån att involvera samtliga 
lokalklubbar på vår gemensamma resa mot 
framtiden, så förbered er på att vi gemensamt 
måste kavla upp ärmarna för att göra denna 
resa tillsammans.

På återhörande!
SSF riks & avelsråd
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SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte Söndag 
7/2 2021 kl 17:00 

På grund av rådande omständigheter med  
Covid-19 så kommer årsmötet att ske via  
Microsoft Teams.

Mer information ang hur du loggar in till 
mötet kommer presenteras närmare på vår 
hemsida i Januari.

Hoppas att uppslutningen till mötet kan bli 
positivt påverkad av detta och vi kan få fler  
engagerade medlemmar att visa intresse för 

SSF ÅRSMÖTE SSF GÄVLEBORG
våra fina hundraser. Vi är ett fåtal personer 
som håller vår lokalklubb igång, men ska 
vi kunna hålla detta flytande så behövs det 
fler som visar sitt engagemang och deltar vid 
årsmöte, utställning, jaktprov mm.  
https://ssfgavleborg.webnode.se/

Vid frågor eller funderingar kontakta Simon 
Nordin: Tel. 070-249 36 57 
Mejl: simon.gg.nordin@hotmail.com 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till-
handa senast 9 Januari 2021. 

Varmt välkomna!

Plats: Bollnäs BORAB  
(Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB)
Domare: Anna Fors Ward
(Rätt till domarändringar förbehålles)
Datum: 27 Februari 2021
Tid: 09:00

Utställningen kommer att ske på Sävstaås 
avfallsanläggning i Bollnäs, besöksadress: 
Edsbyvägen 200 

Under rådande omständigheter med Covid-19 
så förbehålls ändringar runt evenemanget.  
Var noga med att hålla er uppdaterad via  
vår hemsida dagarna innan utställningen. 
Mer information se vår hemsida  
http://ssfgavleborg.webnode.se/

SSF GÄVLEBORG UTSTÄLLNING  
BOLLNÄS 2021

Anmälan och upplysningar: Emelie Nordin, 
Herte 8743, 821 92 Bollnäs  
Tel: 073-8458831 
Mejl. emelie.m.nordin@gmail.com

Anmälan görs via blankett som finns på  
SSF-Riks hemsida som man mejlar direkt 
till emelie.m.nordin@gmail.com 

Anmälningsavgiften betalas på plats vi ID/
Vaccinations kontroll 

Sista anmälningsdag: Lördag 13 Februari 
Anmälningsavgifter: Valpklass Gratis 
Övriga klasser 350 kr

Försäljning av kaffe & hamburgare kommer 
att finnas på plats!
Varmt välkommen till Bollnäs önskar SSF Gävleborg!

Bilder från Utställningen i Gävleborg 2020 
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http://ssfgavleborg.webnode.se/
mailto:emelie.m.nordin@gmail.com
http://ssf-riks.se/formular-utstallning/?val=70
http://mailto:emelie.m.nordin@gmail.com/
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Utställningen i Vemdalen låg i riskzonen flera 
gånger under planeringen med 2 domarbyten, 
varav de sista bara ett dygn innan utställn-
ingsdagen. Detta blev en prövning för alla 
inblandade, men med facit i handen så här 
några dagar senare så blev det en toppendag!

Solen sken från klarblå himmel och värmde 
faktiskt lite denna novemberdag. Domaren 
Arvid Göransson som fått uppdraget bara 24 
timmar innan och fått ställa in planerad älg-
jakt dömde 43 hundar tillsammans med våra 
rutinerade och trevliga ringsekreterare Annelie 
Melin och Christina Eriksson.

Arvid sa, när jag ringde med paniken bultande 
i bröstkorgen att vi var skyldiga honom en älg 
för att han ställde upp i sista sekund, och för att 
visa vår tacksamhet fick han givetvis en fin älg 
inslagen i ett fint paket…

Suget efter att få ställa ut sin hund verkade 
vara stort och vi slog rekord med 50 anmälda 
hundar! 

På grund av Covid så hade vi nya förhålln-
ingsregler och ankomsten var uppdelad per ras.
Jag personligen blev nästan rörd av att se alla 
deltagare visa sådan respekt inför detta och 
hålla avstånd. 

Många valde att fika ute i solen eller i bilen och 
”armbågshälsningarna” övades frekvent  
på området.

Vi hade även glädjen att ha en domar-
aspirant med denna dag, Kamilla Engen från 
Norge. Hon kontaktade mig i tidigt skede och 
vill komma till oss för att slutgöra sin aspirant 
till fullfjädrad domare på våra raser.

En otroligt trevlig kvinna som på grund av 
denna resa till Sverige tog ut 2 veckors semester 
för att sätta sig i karantän när hon kom hem. Det 
kan man kalla för en riktig entusiast! 

Nio härliga valpar kom till start denna dag. 
Jag tycker det är trevligt när hundägare tar sig 
tid att åka på utställningen med sin valp, mest 
för miljöträning förstårs, men ack så viktigt 
för framtida utställningar. Alla valpar fick HP 
så dessa nio får vi säkert se igen.

Bland Norrbottenspetsarna blev Skarnäb-
bens Greta BIM med ägare Stina Hellström 
Långsele, BIR blev Odensala Skogens Troj, 
ägare Jörgen Mattsson Sveg

Bland Finskspetsarna blev Fort Hjort Lakka 
BIM, ägare Matilda Karlsson Kälarne och 
BIR blev Fort Hjort Metso med ägare Gunnar 
Sundström Aspås, som även slutade med en BIS 
titel denna dag.

En berättelse  
från utställningen  

i Vemdalen

Som vanligt på utställningen i Vemdalen så 
hade vi välfyllt prisbord när lotterivinsterna 
skulle delas ut i pausen.

Vi är så tacksamma för alla sponsorer som 
ställer upp och skänker priser, det sätter en 
liten guldkant på en utställning.

Holmen Skog skänkte som vanligt en jakt 
helg inklusive boende på deras marker och 
denna dag var den lyckliga vinnaren Lars-Åke 
Åsberg från Krokom som såg fram emot en 
helg i Härjedalen, även om jag hörde rykten 
att hans fru ville till varmare breddgrader…; )

Företaget Vauja med Robine Guldbrandsson 
från Mosätt kom även till utställningen och sålde 
hundutrustning och lite annat smått och gott. 
Jag tror det var ett trevligt inslag för besökare som 
hade något att titta på i väntan på sin tur i ringen.

När arrangörer, frivilliga, domare och 
sekreterare pustade ut med en kopp kaffe efter 
utställningen var stämningen på topp och vi 
alla hade samma känsla av att denna dag är 
lite som en mötesplats där hundägare träffas 
för att umgås, prata jakt och fågeltillgång  och 
som bonus ställer man ut sin hund.

Vi i SSF Jämtland/Härjedalen ser fram 
emot att träffa er alla nästa år igen och vi är så 
glada att så många ville komma till oss.

Anna Jönsson 

Lördagen den 30 januari 2021  kl.14.00 
Folkets Hus  Ramselevägen 6 Strömsund 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom  
och prisutdelning

Motioner och anspråk på vandringspriser skall 
vara sekreteraren tillhanda senast 14 januari
Anmäl om din hund tagit 1:a pris på jaktprov, 
blivit utställnings- eller jaktchampion 
 

Regler för vandringspriser finns på  
www.ssf-riks.se Lokalklubbar – Jämtland/ 
Härjedalen – Vår verksamhet – Vandringspriser

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

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

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen

mailto:ewycarlsson@spray.se
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Provet som är ett samarbete mellan SSF Jämt-
land och SSF Ångermanland, genomfördes i 
Lidsjöberg. Tack vare bra lokaler gick arrange-
manget bra i dessa Corona tider.

Det var många anmälda hundar, men endast 
12 st fick gå till start. Trots att fåglarna var 
lätta på vingarna, var det ändå några hundar 
som presterade topp resultat.

Dessa hundar kunde efter helgens prov titulera 

Rapport från Vattudalsprovet
3 - 4   O K T O B E R   2 0 2 0
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sig SEJCH. Röjbackens Aina, 92 p. äg. Anders 
Griph. Fort Hjort Riita, 82 p – 82 p. äg. K-E 
Sivertsson. Brattstans Axa, 76 p. äg. Sören Adill 
& Ulf Engberg Stort Grattis!

Ett stort tack till Kåre Persson och Jörgen Jönsson 
som ställde upp och dömde 2 pass/dag. 
Även ett stort tack till markägarna Holmens skog 
och SCA som tillhandahöll dessa fina marker.

Provledare Ulf Jonsson/Örjan Mattsson

Provvinnaren, Röjabackens Aina

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

UPPFÖDARE  
– SE HIT!

Postadress: Tommy Lannemar  |  Spik Kerstis väg 16  |  793 93 Djura
Tel: 070-574 49 20  |  E-post: tommy@djura.biz
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Klubben kallar till årsmöte söndagen den  
7 februari 2021, kl. 16.00. 
Plats: Östanskär jakt och konferens, Indal, 
Sundsvall se också http://ostanskar.se/ 

Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla 
berättelse från verksamheten 2020,  
liksom motioner och förslag från medlemmarna. 
Det blir någon form av programinslag, prisut-
delningar och vi rundar av med gemensam 
middag som subventioneras till del av klubben.

Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren, 
Katarina Åsman, (nobsmatte@gmail.com) 
tillhanda senast 2021-01-07.

Årsmöte i SSF Medelpad
Anmäl Dig till middagen till Matti Torvela, 
070-267 20 20 alt. matti.torvela@telia.com senast 
måndag den 1 februari då vi måste förbeställa.
Glöm inte att meddela till Katarina Åsman 
senast 2021-01-07

Championat erövrat under 2020

Nominering till Årets Rookie

Nominering till Medelpads skällande 
fågelhund 2020

Glöm inte heller predatortävlingen!

Välkommen!                     

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

AVELSRÅD  
FINSK SPETS

Har gemensam e-post för hela avelskommittén 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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i Svärdsjö
SSF Mellansverige anordnar utställning för 
Finsk spets och Norrbottenspets. Lördag 27 
mars 2021. Id och vacc. kontroll Kl. 09.00. 
Bedömning startar Kl. 10.00
Domare: Eva Jönsson
Plats: Svärdsjö idrottsplats – utomhus.
Skriftlig anmälan senast fredag 19 mars till: 
Anna Norberg, Borglindsvägen 47,  
79023 Svärdsjö.
Mail: morgonmyrens@hotmail.com
Tel: 070-5685524
Mailas eller skickas med brev.
Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån.) 100 kr.
Övriga klasser 300 kr.
Anmälningsavgiften sätts in på SSF Mellan- 
sveriges BG 5261-2942 samtidigt som an-
mälan, märk inbetalningen med hundens reg.nr.
Anmälningsblankett: www.ssf-riks.se/ut-
ställningar

För att undvika tidigare uppkomna problem 
vi e-postanmälan! Vänligen kolla att du får 
en bekräftelse från anmälningsmottagaren, 
annars hör ni av er!

Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar, 
bifoga kopia av hundens registreringsbevis.

Kom ihåg!
*Att kontrollera att din hund har föreskriven 
vaccination, ta med stamtavla!
*Kläder efter väder, då vi är utomhus!

Angående Coronapandemin!
-Uppmanas utställare att följa Folkhälso-
myndighetens rekommendationer! Mera info 
kommer att finnas på sociala medier framöver.

Fika och korv kommer att finnas till försäljning!

Boendetips: Trollnäs hotell och vandrarhem, 
Trollnäs 101, Svärdsjö, 072-7251434. Ca 2 
km. från utställningsplatsen. 

Välkomna!

Årsmöte SSF 
Mellansverige
Mellansverige har bjudit in Eric Ringarby, den 
kände tjäderforskaren som kommer att göra en 
intressant föreläsning!

SSF Mellansveriges årsmöte hålls i Mora, 
Selja-Långlets Bygdegård.

Söndagen den 7 februari 2021 ca kl. 15.00, 
direkt efter föreläsningen som börjar 14.00.

Vägbeskrivning från Mora kyrka, åk Vasa-
loppsvägen mot Gopshus/Oxberg ca 6 km.
Bygdegård på h. sida Stor skylt på väggen, 
Selja-Långlets bygdegård.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren 
tillhanda senast 31 december 2020.
Motioner och frågor angående årsmötet,  
kontakta Ronney Skoog via e-post: 
ronney@skoog.biz eller telefon 070- 314 01 72

Vi har den stora äran att kunna bjuda våra 
medlemmar på en gratis och spännande 
föreläsning ”Om vår mytomspunna skogs-
fågel” med den kände författaren och tjäder-
kännaren Eric Ringarby.

Eric har tillbringat merparten av sitt liv i skogen 
och forskat på tjäder under decennium och är 
en fantastisk föreläsare och som viltmästare har 
han jobbat i ett antal Tjäder projekt.

Föreläsningen startar kl.14.00. Årsmötet börjar 
direkt efter avslutad föreläsning ca.kl. 15.00

Vi bjuder på kaffe/smörgås

I skrivande stund vet vi dock inte hur läget är 
med den pågående pandemin covid 19, och 
måste därför införa att deltagandet måste föregås 
av en anmälan. Detta för att vi ska kunna hålla 
oss till rådande maxantal av deltagare!

Anmälan görs via e-post ronney@skoog.biz 
eller telefon 070- 314 01 72.

Mycket Varmt Välkomna!

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

Manus skickas via e-post ENDAST till redaktör:
standskall.ssf@gmail.com 070-568 61 59

MANUSSTOPP FÖR  
STÅNDSKALL 2021
NR SISTA MANUSDAG

NR 1.        10 FEBRUARI
NR 2.  10 MAJ
NR 3.  10 AUGUSTI
NR 4.   10 NOVEBER 

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!

mailto:morgonmyrens@hotmail.com
http://www.ssf-riks.se/utställningar
http://www.ssf-riks.se/utställningar
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Värme, dålig föryngring och pandemi präglade 
förhöstprovet i Sörbyn. Helgen den 23 och 24 
augusti var det dags för höstens första utlysta 
jaktprov i den 
del av SSF/Nedre 
Norrbotten som 
kallas ”östra delen”. 
Provmarkerna var 
välkända sedan 
många år och 
även i år var Sörby 
Turisms anläggn-
ing i Sörbyn sam-
lingsplats. Så långt 
var allt som vanligt 
men mycket var 
annorlunda detta 
Coronaår. Det var 
länge oklart om det 
över huvud taget 
skulle vara möjligt 
att genomföra 
någon provverk-
samhet i höst men 
till slut blev det 
ändå av, om än i 
lite förändrat skick.

All samvaro och 
förläggning var anpassad till myndigheternas 
och Riksklubbens rekommendationer och 
här får vi tacka Sörby Turism som ordnade 
boendemöjligheter och samlingsutrymmen på 
bästa sätt. Det gavs även möjlighet att åka ut 
till provytorna i skilda fordon för domare och 
hundförare och domarna kompenserades med 
reseersättning.

Tio hundar var anmälda, fördelade på 
nio starter på lördagen och tio på söndagen. 

Eftersom meteorologerna varit säkra på att 
temperaturen skulle nå upp till tjugo grader, 
åtminstone under eftermiddagarna beslöts att 

begränsa provtid-
en till tre timmar 
utan förlängning. 
Dels för att inte 
riskera hundarnas 
hälsa, men även 
spara domarna som 
i många fall dömde 
två prov per dag.
Antalet startande 
hundar var jämt 
fördelade mellan 
båda raserna och 
det var över lag ett 
ganska ungt start-
fält som gav sig ut 
i skogarna norr om 
Sörbyn. Rapporter-
na om fågeltillgån-
gen var lite oroande 
och det visade sig 
att det nog varit 
lite si och så med 
föryngringen denna 
sommar trots goda 

väderförutsättningar. Första dagens resultat 
visade som befarat på ojämn fågeltillgång och 
de fåglar som hittades ville ogärna sitta. Bara 
tre hundar hade gått till pris när lördagsprovet 
summerades. Kattistjärns Alice tog ett 3:e pris 
med 52 poäng och Riv Dun Raja nådde 67 
poäng och ett andra pris. Bäst lyckades Jenny 
Stenbergs finska tik Skarjaks Vellamo som hittade 
åtta fåglar och hade fyra fulla skalltider, men 
hade behövt lite längre förföljanden eller ett för- 
nyat skall för att nå ett första pris. Nu stannade 

RAPPORT JAKTPROV
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slutpoängen på 73 efter att ha betalat en  
minuspoäng för ett falskt skall.

En lång och varm provdag avslutades med 
middag där matgästerna var ”distanserade” 
men maten och stämningen var god och en 
skål utbringades till dagens tre pristagare.
Ny dag och nya förhoppningar. Söndagen 
bjöd på fortsatt värme men hotfulla moln 
tornade upp sig på himlen i väster förebådade 
både åska och regn.

Intrycken från lördagen bekräftades när 
proven gicks igenom och det var ganska glest 
och ojämnt med fågel och det blev till slut bara 
två hundar som gick till pris. Gaddhällans Ressu, 

som inte startade på lördagen, gick på den ruta 
som innehållit mest fåglar dagen innan. Han 
nådde 68 poäng efter två fulla jobb och efter- 
som han bara hade två finnandemöjligheter 
när de tre timmarna gått hade nog husse Erik 
Tjärner önskat att det varit möjligt att gå en 
förlängning. Men viken hund som var bäst 
den här helgen rådde det ingen tvekan om. 
Skarjaks Vellamo klämde till med 80 poäng 
och kunde inkassera sin första ”etta”.

Till sist ett tack till Sörby Turism och Palle 
Andersson för bra mat, logi och fungerande 
service i övrigt och till våra domare som full-
gjorde sina uppgifter med den äran.

SENHÖSTPROVET INSTÄLLT.
Tolv hundar var anmälda till höstens sista 
prov helgen 24 och 25 oktober som var tänkt 
att genomföras i skogarna runt Pålkem. Tyvärr 
kom ett rejält snöfall under veckan innan som 
gav uppemot tre decimeter som dessutom 
skulle spädas på med en till två decimeter un-

der torsdag och fredag innan provet. Eftersom 
de flesta vägar till provområdena redan var 
svårframkomliga och snön ute på provytorna 
redan nu nådde maxgränsen på onsdagen 
beslöt provledare och arrangörer därför att 
ställa in provet.

RESULTAT

HUND    ÄGARE    POÄNG

Skarjaks Vellamo   Jenny Stenberg, Älvsbyn  73 / 80 p.

Gaddhällans Ressu   Erik Tjärner, Svanstein   / 68 p.

Riv Dun Raja    Vesa Perttula,Skagersvik  67 / 3 p.

Kattistjärns Alice   Maria o Tony Lindström, Boden 52 / 7 p.

Skorvens Falcon   Patrik Jonsson, Gunnarsbyn 44 / 7 p.

Saxälvens Zlatan   Filip Berggren, Hortlax  40 / 38 p.

Tjaktja      Ingemar Grahn, Jokkmokk 6 / 26 p.

Laksjöbäckens Sakko   Jonny Engman, Krokträsk 26 / Avbr.

Skorvens Corona   Elin Andersson, Boden  8 / 9 p.

Niko     Urban Larsson, Luleå  7 / 7 p.
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Utställning i 
Boden
SSF Nedre Norrbotten inbjuder till utställning 
för finsk spets och norrbottenspets lördagen 
den 6 mars 2021 i Gunnarsbyn, Boden

Plats: Gunnarsbyns IP, Sportvägen 4, Gunnarsbyn
Domare: Kurt Nilsson
Tid: Starttider meddelas närmare utställningen, 
på hemsidan och i PM. 

Observera att utställningen hålls utomhus 
med begränsad service på grund av covid-19. 
Även andra anpassningar kan komma att 
göras, mer info om detta i PM. Deltagare 
uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer angående covid-19. 

Anmälan: Via anmälningsblankett som finns 
på https://ssf-riks.se/utstallningar/ 
Anmälningsblanketten skickas till: 
elisabet.laestander@gmail.com
Efter att anmälan tagits emot bekräftar 
anmälningsmottagaren att den kommit fram. 
Om det inte kommer någon bekräftelse så 
skicka gärna ett mail själv och kontrollera om 
anmälan kommit fram.

Skriftlig anmälan skickas till:  
Elisabet Laestander, Myrheden 110,  
938 92 Mellanström, telefon: 070-649 17 17 
Sista anmälningsdag är den 24 februari!

Valpklass och veteranklass 100 kronor, övriga 
klasser 400 kronor. Anmälningsavgiften kan 
betalas via Swish 123 527 64 72, bankgiro 
393-7711 eller på plats. Märk betalning med 
hundens namn. Kom ihåg att kontrollera att 
hunden har giltig vaccination! Ange hundens 
stamtavlenamn vid anmälan. Utländska ut-
ställare ska bifoga en kopia på stamtavlan, och 
för deltagande i jaktklass, kopia på Working 
Class Certificate (WCC). 

Välkomna till Boden!

Årsmöte SSF/
Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte Söndagen 
den 7 Februari 2021 i Boden.

Plats: Boden Bussinespark i Sävast, Teknikvägen 
3 Boden  (tidigare Skapa)

Tid: Kl.14.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och pris- 
utdelning. Motioner skall vara styrelsen till-
handa senast den 5januari.

Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Välkommen

https://ssf-riks.se/utstallningar/
mailto:elisabet.laestander@gmail.com
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Vi har hittills i höst haft åtta stycken jakt-
provsstarter vara fem stycken på ordinarie 
prov.

Lördagen den 12:e september startade 
John Ringqvists Paunamustan Iita som fick 
41 poäng och Roger Jävegårds Aiko  fick 19 
poäng.

På Söndagen 13:e september startade Börje 
Neva Juonis hund Styggbergets Alli som fick 
70 poäng med ett andra pris. Roger Jävegårds 

Aiko fick 44 poäng och John Ringqvists  
Paunamustan Iita fick 25 poäng.

På rörliga prov startade Göran Erikssons 
Aufgeweckt Herkko 5:e september. Herkko 
lyckades att ta ett förstapris på 77 poäng. 25:e 
september startade två hundar. Tomas Gus-
tafssons Irma som lyckades att ta ett tredjepris 
på 58 poäng. Lars Sjöbergs Borntorprts Alva 
fick. 27poäng.

Jaktprovskommittén.

Jaktprov SSF Sydsverige Septemb
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SSF Sydsverige välkomnar alla skällande 
fågelhundsvänner välkomna till den årliga 
specialklubbsutställningen i Ställdalen och 
årsmöte för alla SSF Syd-medlemmar.

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

Vaccinations- och ID-kontroll från kl. 10.00
Hundutställningen börjar 11.00 
Utställningsdomare: Bo Paulsson.

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

Hundutställning och årsmöte

För information, ring: 072-722 72 86, eller 
076-104 86 40
Anmälningsmottagaren tillhanda senast  
lördagen den 10 februari 2019.

Anmälningsavgiften är 300 kronor. Valp/
veteranklass gratis. Betalning till SSF Sydsver-
iges Plusgirokonto 91 53 14-9 samtidigt 
som anmälan skickas. Ange hundens registre-
ringsnummer som OCR nr. vid betalning.
Årsmötet börjar direkt efter hundutställningen 
(tidigast kl. 12.00).

Motioner som ska tas upp vid årsmötet ska 
lämnas in senast 2020-01-20 till: 
Göran Eriksson, Barkenvägen  27  
771 55 Ludvika.  
Eller på e-post styggberget@hotmail.com 

Vi bjuder på fika. Smörgåsar mm. finns att köpa.

SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna!

S S F  S Y D S V E R I G E  L Ö R D A G E N  D E N  
2 0  F E B R U A R I  2 0 2 1

mailto:styggberget@hotmail.com
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Hundutställning 
i Umeå
SSF Västerbottens Kustland inbjuder till ut-
ställning för Norrbottenspets & Finskspets 
Lördagen den 6 februari 2021 i Umeå

Plats: Forslunda Naturbruksgymnasium 

Domare: Thomas Eriksson (rätt till domarän-
dring förbehålles) 
ID-vaccinationskontroll mellan 09:00 – 10:00
Bedömning börjar kl. 10:00 

Anmälan genom e-post till: Monica Lundström 
E-post: monica.lundstrom@skogforsk.se 
Tel. 070-375 95 03, 073-092 32 47
Anmälningsblanketten hittar du på  
https://ssf-riks.se under fliken utställningar.
OBS! Ange hundens stamtavlenamn vid 
anmälan.

Skriftlig anmälan skickas till:
Monica Lundström, Hummelholm 484,  
914 90 Nordmaling.

För undvikande av tidigare uppkomna problem 
vid e-postanmälan. Kolla att du fått en bekräftelse 
från anmälningsmottagaren, annars hör du av dig!

PM med info skickas ut via mejl veckan före 
utställningen. Medtag stamtavla och kon-
trollera i god tid att vaccinationen är giltig, 
inte äldre än fyra år utställningsdagen, enligt 
SKK:s bestämmelser. 

Sista anmälningsdag: fredag den 22:a januari 2021
Anmälningsavgiften sätts in på SSF Västerbottens 
Kustlands plusgiro 34 65 36 – 6
Märk betalning med hundens namn. 

Avgifter: valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr
Servering & Lotteri.

Utställningen är inomhus 
Välkomna till Umeå! 

Riksutställning  
i Umeå
SSF Västerbottens Kustland inbjuder till riks- 
utställning för Norrbottenspets & Finskspets 
Söndagen den 18 april 2021 i Anumark

Plats: Hotell Entré Norr i Anumark

Domare: Anna Fors Ward
Registrering och ID-kontroll mellan 09:00-10:00. 
Bedömning börjar kl. 10:00 med valpklass 
båda raser. 

Anmälan genom e-post till Monica Lundström 
E-post: monica.lundstrom@skogforsk.se
Tel. 070-375 95 03

Anmälningsblanketten hittar du på https://ssf-
riks.se under fliken utställningar.
För utlandsregistrerad hund ska en kopia av 
stamtavlan/registreringsbeviset bifogas anmälan.
För att utländsk hund ska få tävla i jaktklass krävs 
uppvisande av ett Working Class Certifikat som 
hemlandets kennelklubb utfärdar.
OBS! Ange hundens stamtavlenamn vid anmälan.

Skriftlig anmälan skickas till:
Monica Lundström, Hummelholm 484,  
914 90 Nordmaling.

För undvikande av tidigare uppkomna problem 
vid e-postanmälan. Kolla att du fått en bekräftelse 
från anmälningsmottagaren, annars hör du av dig!

PM med info skickas ut via mejl veckan före 
utställningen.

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

Sista anmälningsdag: fredag den 2 april 2021
Anmälningsavgiften sätts in på SSF Västerbottens 
Kustlands plusgiro 34 65 36 – 6. Märk betalning 
med hundens namn. 

Avgifter: valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr

Servering & Lotteri. Välkomna till Anumark!  
SSF Västerbottens Kustland

SSF Fullmäk-
tigemöte i Umeå
Lördag den 17/4 2021 på Hotell Entre Norr  
i Anumark kl 15:00. Information om an-
mälningar och bokning av logi kommer i 
Ståndskall nr 1 2021.

SSF Västerbottens Kustland.

Årsmöte SSF 
Västerbottens 
kustland 10/2 21
SSF Västerbottens kustlands styrelse inbjuder 
alla medlemmar att komma till årsmötet.

Plats: SCA kontor Skogshögskolan i Umeå.

Tid: Klockan 19:00

Utskick om årsmötet kommer att göras till 
medlemmarna via mejl.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
Välkomna.
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Klubbmästare korad  
hos lappmarken

Den 10-11 oktober var det dags för det årliga 
klubbmästerskapet hos SSF Västerbottens 
Lappmark. Klubbmästerskapet gäller som 
kvalificeringstävling för skallkungen kom-
mande år  där segraren representerar klubben.  
Provet lades i skogarna runt Barsele där 
byagården nyttjades 
förtjänstfullt som 
provlokal samt boende 
för de långresta. 
Lottning för dag 1 
skedde genom provar-
rangörerna dagarna 
innan. Det var stort 
intresse för delta-
gande, när anmälan 
stängdes fanns det 
13 hundar anmälda. 
Tyvärr blev ett antal 
hundar strukna under 
de sista dagarna och 
till start kom 10 hund- 
ekipage.

Lördagen bjöd på 
goda väderförhållanden 
jaktmässigt, när första 
dagen summerades var 
det 3,2 FM på provpro-
tokollen i genomsnitt. 
Till pris gick 6 av hundarna varav två förstapris. 
Bästa hunden under lördag blev Buskuddens Tuu-
likki med ägaren Peter Jonsson på 79 poäng och 

ett förstapris. Även Skarnäbbens Livli med ägaren 
Mattias Åkerstedt tog ett förstapris, 77 poäng. 

 Under söndagen skulle vädret visa sig ge 
stora utmaningar för eftermiddagsproven med 
kraftigt regn. Det visade sig också på antalet 
FM som sjönk till 1,9. Till pris gick 3 hundar 

under dag två. Bästa 
hund skulle återigen 
visa sig vara Buskuddens 
Tuuliki. Tuuliki fick 
trots eftermiddagens 
regn ihop 70 poäng och 
ett andrapris. Vi riktar 
därmed ett stort grattis 
till Buskuddens Tuuliki 
och ägare Peter Jonsson, 
vinnare av jaktprovet 
och tillika klubbmästare 
för SSF Västerbottens 
Lappmark år 2020. 

Ett stort tack till alla 
våra domare och provle-
dare som ställer upp i ur 
och skur, tack även till  
Barsele intresseför- 
ening för lokaler. Vi 
vill även rikta ett stort 
tack till Sveaskog och 
Anna-Maria Rautio 

för att vi får använda de fina områdena inom 
Ekopark jovan.

 Björn Jonsson, 
 kassör SSF Västerbottens Lappmark.  

SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte
Lördag 6 februari klockan 13.00

Plats: Uman center Storuman
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Årsmöte Västerbottens Lappmark
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren 
tillhanda senast 6 januari

Fika: kaffe och smörgåstårta
Välkomna!
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Storumanutsällning
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till 
utställning för Norrbottenspets och Finskspets
Lördagen den 20 Mars 2021

Plats: Uman center

Domare: Ulf Ottosson
ID-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00  
chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00

Anmälan:  
E-post richardsvard69@gmail.com med giltig 
ssf blankett, som finns under fliken utställningar 
på www.ssf-riks.se

Svarar med ett ok, annars kontakta Richard
Skriftlig anmälan skickas till:
Richard Svärd, Gångarstigen 8,  
923 32 Storuman  
Tel. 070-578 88 94

Sista anmälningsdag: 12 Mars.
Anmälnings avgift kan betalas på plats kontant, 
Swish eller sättas in på: Bankgiro 164-0739 
SSF västerbottens Lappmark

Valpklass 100:- Veteranklass 150:-   
Övriga klasser 300:-

Servering finns på plats.

Norrbottenspetsen Skorvens Karhu med ägare 
Bengt Wallin Umeå vann Vilhelminaprovet 
med 78p. Ett prov med tre jobb på orrtuppar, 
där två var fulla skalltider och ett på 6 minuter.
Bra markeringar och fulla förföljanden gjorde 
att det räckte till ett förstapris. Grattis Bengt!

Att man kan bli lurad som provledare visade 
sig när Kiepin Onni ägare Rickard Johansson kom 
in och domaren började redovisa ett prov med 
6 finnandemöjligheter där det var fem jobb 
med markering varav tre var hörselkonstaterad 
med tre hade full tid. Vi var säkra på ett första 
pris, men med poäng borta på sök och markering 
och även ett falskt skall blev det till slut 72p 
och ett andra pris.

Kotimämikön Tanja ägare Sune Ahlqvist 
vann söndagens prov med 70p efter två fulla 

jobb på orrtupp och tjädertupp. Det slutade på 
70p och ett andrapris. 

Skarnäbbens Konjak ägare Mats Byström fick 
efter två jobb där ett var fullt på en tjädertupp 
och ett jobb på en orrhöna med nöjaktig 
markering 65p och ett andra pris. 

Tålsmarks Xavi ägare Peter Ahlqvist gick 
sina två första jaktprov i helgen, och norrbotten- 
spetshanen skällde två jobb på orrhönor med 
berömdvärd markering. Tyvärr blev det några 
poäng på minuskontot och det slutade på 62p 
och ett tredjepris. Resterande resultat finns att 
hämta på rasdata. 

Tack till både domare och markansvariga, 
som gör ett fantastiskt jobb. Provledare var 
Ann-Kristin Persson och Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Vilhelmina 3-4

PRISTAGARE  LÖ  SÖ

Skorvens Karhu   78p    55p

Kiepin Onni        72p    64p

Tanja         54p  70p

Skarnäbbens Konjak    65p

Tålsmarks Xavi  62p

mailto:richardsvard69@gmail.com
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Den 10-11 oktober var det dags för SSF 
Ångermanlands senhöstprov. 

Lördag bjöd på dimma och fuktigt väder. Åtta 
hundar kom tills start och fågel fanns (3,1 FM 
i snitt). Kanske var vittringsförhållandena lite 
för goda denna dag med en del falska skall 
som följd. Trots detta så lyckades två hundar 
erövra första priser i form av Tålsmarks Miggo 
(83p) och Tallskallets Kalla (76p).

Söndag bjöd på regn och svårare förhållanden 
(2,3 FM i snitt). Av dagens sju startande 
hundar så lyckades dock Tallskallets Aijna ta 
ett förstapris på 77 poäng. Aijna blev nu klar 
jaktchampion med tre raka ettor på tre starter! 
Stort grattis till Aijna och Tobias Liv / Ida 
Berggren. 

/Örjan Mattsson, provledare,  
SSF Ångermanland 

Oktob  rprovet 
i Tängsta

e

Tålsmarks Miggo (ägare Gunno Hamberg), 
Bästa hund vid oktoberprovet med 83 poäng.

Årsmöte SSF 
Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte lördag den 
30 januari 2021

Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren 
tillhanda senast den 16 januari 2021
Beroende på rådande pandemiläge så bör 
deltagande anmälas till sekreteraren via e-post 
i händelse av att årsmötet helt eller delvis 
behöver genomföras på alternativt sätt.  
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Välkomna!

Hundutställning
 i Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställning för 
Finskspets och Norrbottenspets i Resele
20 februari 2021

Plats: Tängstahallen i Tängsta, Resele
Bedömningen börjar kl. 10.00

Domare:  Arvid Göransson (reservation för ändring)

Upplysningar och anmälan till:
Stina Hällström, Nyland 202, 882 91 Långsele
Tel. 076-8191815 
Epost: sting  _91_@hotmail.com
Anmälan enligt särskild blankett SSF Riks
Beroende på rådande pandemiläge kommer sanno- 
likt maximalt 50 anmälda hundar att tillåtas. 
Först till kvarn gäller. I PM som mejlas/skickas ut 
dagarna innan utställningen kommer mer info om 
eventuella och nödvändiga anpassningar till följd 
av pandemin att meddelas. Anmälan oss tillhanda 
senast den 14/2
Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga klasser

Servering i Tängstahallen.

Välkomna önskar SSF Ångermanland!

300 kr. Betalas på lokalklubbens Bankgiro: 263-4749

ÖV
RE

 N
OR

RB
OT

TE
N

I klubben har det hittills varit 39 jaktprovs- 
starter inräknat både utlysta och rörliga jakt- 
prov. Jaktsäsongen börjar vara över på grund av 
vinterns intåg så förmodligen kommer inte det 
antalet att öka nämnvärt. Klubben vill tacka 
alla våra fantastiska provledare och domare som 
möjliggör jaktprovsverksamheten. Här följer re-
dogörelser för några av höstens utlysta provhelger.

Jaktprovshelg Porjus 10-11 oktober:
En bra provhelg med fint jaktväder och tem-
peraturen låg på plussidan. Totalt tre finska 
spetsar kom till start under helgen. Provom-
rådena höll bra med fågel och alla hundar 
kämpade väl. På totalt 5 starter gick 4 till pris. 

Under lördagen lyckades Finska spetsen Tuk-
kikankaan Nikko skälla ihop hela 88 p och tog 
därmed sitt tredje förstapris och erövrade därmed 
titeln Svensk jaktchampion. Stort grattis!

Kolholaen Rampe fick ihop 63 p och 
därmed ett tredjepris.

Under söndagen startade Kolholaen Rampe 
och Sorvorttan Perle och de fick ihop varsina 
tredjepriser på 60 resp 59 p. Bra jobbat!

/Jörgen Estholm, Provledare

Jaktprovshelg Porjus 17 oktober:
Vädret var helt ok när vi startade på morgonen. 
Mjukt på marken men det hördes hur långt 
som helst. Under provtiden så ökade vinden allt 
mer. När vi summerade provresultaten så hade 
nobsen Reisakongens Knasen jobbat ihop 61 
poäng. Finnspetstiken Nautasvardos Tispa i sin 
tur skällde ihop 75 poäng och ett 1:a pris.

- ÄNTLIGEN, hördes Kiddens” behärskade 
och lugna” glädjeyttrande. I och med detta så 

kan ”snuttan” titulera sig som SE JCH. Grattis till 
er båda!

Nu hade vinden ökat rejält och med väderprog-
nosen för resten av helgen så beslutade vi att ställa 
in söndagens prov och tur var nog det. Stormvin-
dar med snödrev gör att det inte är försvarbart att 
färdas på vägarna och absolut inte gå ut i skogen. 
Vind på 9-10 m/s och 16-18m/s i vindbyarna 
gjorde beslutet lätt att fatta!

/ Kent Renlund, Provledare

Jaktprovshelg Vittangi 24-25 oktober:
Lördag: 3 hundar till start, 2 Finska spetsar och 
1 Nobs. Hyffsade förutsättningar med 10cm snö, 
byig vind och -1 grad. 

Linadalens Paku hade 5FM och 4F, skällde 
ihop ett 1:a pris på 75p. Grattis!  
Leia hade 3FM och 3F, skällde ihop ett 2:a pris 
på 70p. Grattis! 
Hemmingtorps Ariel hade 2FM och 1F, skällde 
ihop 41p.

Söndag: 3 helt andra hundar till start. 2 Nobsar 
och 1 Finsk spets. Något bättre förutsättningar 
med samma snödjup som lördagen men nästan 
helt vindstilla med +1 grad. 
Tallens Lexi hade 4FM och 3F, skällde ihop ett 
2:a pris på 67p. Grattis! 
Nierra kom ändra från Sodankylä i Finland hade 
5FM och 3F, skällde ihop ett 3:e pris på 53p. Grattis!

Sjuskinnåns Bark hade 1FM och 0F och fick ihop 
8 sökpoäng. Bra med fågel med flera ej konstaterade 
skall. Fåglarna ville bara inte sitta för Bark.

Tack till domare, provledare och hundförare!
/Stefan Stålnacke, Provledare

Jaktprovshösten i  
SSF Övre Norrbotten Höstmorgon
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SSF- Övre Norrbotten anordnar utställning 
för Finsk- och Norrbottenspets i Jokkmokk.
Lördagen den 13 februari 2021
Utställningsplats: Ridhuset
Utställningen hålls förmodligen utomhus.
Domare: Meddelas senare
Inskrivningen öppnar: kl. 09.00
Bedömningen startar kl. 10.00
Obs! Kolla att hunden har giltig vaccination!
Anmälan: Senast onsdag den 1 februari 2021 till 
Irene Lundmark, Box 69, 96203 Mattisudden 
eller utstallning.ssfon@gmail.com 

Hösten har som vanligt bjudit på varierande 
fågeltillgång inom klubbens område. Över-
lag är ändå känslan att fågeltillgången varit 
hyfsat god. Vi i klubben är tacksamma för att 
SVEASKOG och SCA återigen lånat oss prov- 
områden för Klubbmästerskapet. Provmarkerna 
höll hög klass och bra med fågel. Vilket inte 
minst märktes på antalet pris som erövrades 
under klubbmästerskapet vilket går att läsa om 
i förra numret av Ståndskall. 

Vintern är i antågande och snön sätter snart 
punkt för trädskällarjakten i vår del av landet. 

Tid för eftertanke med 
Tjäderskallets Dolla

Mobil: 070-317 58 92
Anmälningsavgift: Valpklass 6 – 9 månader 0 
kr, Övriga klasser: 300 kr
Inbetalning via bankgiro 5937 – 0841. För  
utlandsregistrerad hund skall en kopia av 
stamtavlan/ registreringsbeviset bifogas anmälan.
OBS, antalet deltagande hundar kan komma att 
begränsas med hänsyn till rådande Covid-läge.

Välkomna till Jokkmokk!

Utställning i Jokkmokk
Vi har många fina jaktminnen att drömma 
oss tillbaka till under midvintern medan vi 
samtidigt blickar framåt mot utställning, jakter 
och jaktprov nästa år. Förhoppningsvis blir det 
lättare att anordna gemensamma klubbaktivi-
teter om Covid-läget blir bättre.

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

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

Några rader från  
SSF Övre Norrbotten

Glimma (Hammarns Gina)
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Kallelse till årsmöte: 

Lördagen den 30 januari klockan 13.00 
Årets årsmöte kommer ske digitalt på grund  
av rådande omständigheter i samhället.  
Om du vill delta så anmäler du dig till  
asa.fjellborg@gmail.com senast 18 januari.  
En mötesinbjudan kommer att i god tid skickas 

Årsmöte SSF-Övre Norrbotten 2021
ut via mail till de som anmält sig.

Ärende: Enligt stadgarna samt prisutdelningar
Motioner skall vara inkomna senast den 18 
januari 2021 till Sekr. Åsa Fjällborg, Box 43, 
962 03 Mattisudden

Välkomna! / Styrelsen

Naia på gott humör

            

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 på 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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Det är absolut viktigt att tänka på:

- Vilken hundras inom trädskällarjakten före-
drar du, norrbottenspets eller finsk spets?

- Varje hundkennel har sin egen ”nisch” av hur 
de vill framstå gentemot allmänheten. 

- Kolla stamtavlan på både han och tik sidan, 
gärna flera led bakåt. Var noga med att kolla om 
det finns dokumenterat ögonlysning, patellasta-
tus, tandstatus, epilepsi samt övriga sjukdomar. 

- Leta efter jakt- och utställningsmeriter, men 
är du ute efter en ”pappershund” är du även 
skyldig att meritera hunden för att bevara 
trädskällarjakten i framtiden.

Injagning 
T I U R B A K K E N ´ S  K E N N E L   |   U P P F Ö DA R E  K E N T  S T Ø K K E T

Första fåglarna för Tiurbakkeǹs valparna 2020

Alla valpköpare är väldigt nöjda med sina valpar.

Totte Lava

Fast and furius     Molly

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER HUNDKENNEL
- Kontakta avelsrådet och hör med andra  
kenneluppfödare/ övriga trädskällarvänner om de 
vet något om den kenneln du är intresserad av.

- Jaga med olika hundtyper, på så sätt får du 
en inblick i vilken typ av egenskaper hos hun-
den du föredrar i skogen. 

- Var övertydlig mot hunduppfödaren vad du 
vill ha för sorts hund, exempelvis långsökt 
hund eller om det ska finnas rovdjurskärpa 
som viljan att ställa björn. 

- Ställ många frågor till hunduppfödaren och 
gärna att svaren du får är i siffror så du lättare 
kan bilda dig en uppfattning. 

Jens | Hedlund | 2020-11-11
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Jens & Totte Jonas Westerlund & Jens hund Rikki

Totte
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Championgalleri

Skicka en fin bild på din hund. Helst ska bilden visa 
hunden från sidan och självklart med hög upplösning. 
Döp bilden efter hundens namn – till exempel ”Urtallens 
Roxy”. Bifoga manus som Wordfil med följande uppgifter:

• Namn på hunden och hundens samtliga titlar enligt     
  rådande standard 
• Registreringsnummer
• Uppfödarens namn och bostadsort (och land)

• Ägarens namn och bostadsort (och land)
• Relevanta utställningsmeriter för championatet (BIS 
etc har inget med championatet att göra)
• Relevanta jaktprovsmeriter för championatet   
  (Skallkungen etc har inget med championatet att göra)

Mejla bild och manus till: standskall.ssf@gmail.com

Stort grattis önskar SSF Riks!

HAR DIN HUND ERÖVRAT EN CHAMPIONTITEL? GRATTIS – SE TILL ATT ANMÄLA DET!

N
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SE JCH Nautasvardos Tispa
SE27510/2017

FAR: Akroyd’s Kajo SE40032/2011

MOR: Tallens Kiri SE24647/2010

UPPFÖDARE: Kid-Benny Eriksson, Vuollerim

ÄGARE: Kid-Benny Eriksson, Vuollerim

UTSTÄLLNING:
2020-03-07, Kalix Excellent

JAKTPROV:
2019-08-24, Jokkmokk (utlyst) 75p
2019-03-11, Messaure (rörligt) 76p
2019-10-17, Porjus (utlyst) 75p

SE JCH, Sörlidbäckens Mitzi
SE26017/2017

FAR: Finnskallets Kilpi SE10771/2013

MOR: Häggingåsens Kiwa SE26890/2012

UPPFÖDARE: Göran Hellström, Storuman

ÄGARE: Gustav Nilsson, Vännäs

JAKTPROV:
2019-08-17, Vilhelmina (utlyst) 84p
2019-10-06, Jokkmokk (utlyst) 75p
2020-09-06, Fredrika (rörligt) 81p

UTSTÄLLNING:
2019-02-02, Umeå, VG 

SE JCH, Rackelhanen’s Ragge
SE46642/2017

FAR: Kylkisalon Repe FI30220/15

MOR: Kalliokosken Tuuli SE26655/2013

UTSTÄLLNING: 
2019-12-08, Matfors, Excellent
2019-04-07, Lycksele, Excellent

JAKTPROV:
2020-08-24, Högland (rörligt) 77p
2020-08-17, Vilhelmina (utlyst) 80p
2019-09-13,  Reivo (utlyst) 79p

SUCH, Skarnäbbens Greta
SE26755/2016

FAR: Jekku FINER12171/08

MOR: Pötbobäckens Gry S20342/2009

UPPFÖDARE: Mattias Åkerstedt, Storuman

ÄGARE: Mats och Stina Hellström, Långsele

UTSTÄLLNINGAR
2019-12-08, Matfors, excellent CK 
2020-02-15, Bredbyn, excellent CK
2020-11-07 Vemdalen, excellent CK Cert

JAKTPROV
2018-08-19, Näsåker (utlyst) 76p
2019-08-17, Tängsta (utlyst) 66p 

SE JCH, SE UCH, Spetsbackens Rapp 
SE 59012/2015

FAR: Jahtitaigan Tanu SE48830/2010

MOR: Spetsbackens Nelli S33745/2009

UPPFÖDARE: Leif LidmanSkellefteå 

ÄGARE: Mikael Ryden, Gnarp 

UTSTÄLLNING:  
2017-12-02 Sundsvall, excellent  
2018-04-21 Ånge, cert 
2019 Bredbyn, excellent

JAKTPROV:
2018-09-16  Lögdö vildmark (rörligt ) 76 p
2020-08-23 Lögdö vildmark  (Utlyst) 91 p
2020-09-28 Lögdö vildmark (rörligt)  75 p
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SE JCH, Tallskallets Aijna
SE21024/2018

FAR: Lakansjöbäckens Kirak SE60787/2011

MOR: Åbackens Tuffa Tjeijen SE24513/2013

UPPFÖDARE: Robin Boija, Bollstabruk.

ÄGARE: Ida Berggren, Mellansel

UTSTÄLLNINGAR:
2019, Bredbyn, Very Good 

JAKTPROV:
2020-08-16, Tängsta (utlyst) 88p
2020-08-17,  Tängst (utlyst) 76p 
2020-10-11, Tängsta (utlyst) 77p 

FI JCH, FI UCH, SE UCH, Fight For It Corleone
SE41110/2018

FAR: Kolgårdens Rambo S67835/2009

MOR: Koivunevan Madde SE11841/2015

UPPFÖDARE: Camilla Andersson och Dahn Ahlström, Nykvarn

ÄGARE: Matias Järvinen och Inka Rantanen, Rautalampi, Finland

UTSTÄLLNING:
2019-09-28, Eckerö, Cert
2020-08-01, Pori, Cert
2020-08-02, Pori, Cert
2019-12-14, Stockholm, Cert

JAKTPROV:
2019-11-08, Rautalampi,  85p LINT-1
2020-01-05, Ilmajoki Internationellt prov, 86p LINT-1 , CACIT
2020-08-30, Oulu, 84p LINT-1
2020-09-26, Savukoski, 81p LINT-1

Tjäderskallets Dolla 
Fotograf:Åsa Fjällborg

Bildreportage
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Sickan (Hemmingstorps Ariel)
Fotograf: Zarah Matti

Klöseforsens Kira 
Fotograf: Per-Östen Bjurman
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Koppelos Kira, ägare Adrian Kero
Foto: Aron Kero 

Buskuddens Tuva 
Foto: John Lidman 

Kolåsens Piiro, Troj  
Foto: Andreas Edholm

Karlsömarken Chili ,  
Foto: Daniel Wiklund

Karlsömarken Chili - valpar  
Foto: Daniel Wiklund
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Tjäderrede  
Foto: Andreas Edholm

Kolåsens Piiro 
Foto: Andreas Edholm

Pappas Pojkar 
Foto: Andreas Edholm

Turgubbe, jaktkompis från Uppsala, 
Kolåsens Piiro & Kolåsens Troj.  
Foto: Andreas Edholm
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Stålbergets Raikko 
Foto: Jonas Sunnari

Sickan (Hemmingstorps Ariel) 
Foto: Zarah Matti
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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 önskar alla en ljuvlig vinter.

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 Hampus, 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: 070-568 61 59, 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 Hampus, 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 14, 840 92 Vemdalen. Tel. 073 -042 45 50. E-post: ewy.c.vemdalen@gmail.com
Kassör: Jörgen Jönsson, Grenås 220, 833 49 Hammerdal. Tel. 070-257 13 27. E-post: karelarjorgen@hotmail.com

Medelpad  |  Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Cecilia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden. Tel 070-661 59 33. E-post: ssfcissi@gmail.com
Sekreterare: Katarina Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors Tel: 073-914 10 68 E-post nobsmatte@gmail.com
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 861 51 Söråker. Tel: 070-267 20 20 E-post: matti.torvela@telia.com

Gävleborg  |  Plusgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Simon Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs. Tel: 070 249 36 57. E-post: simon.gg.nordin@hotmail.com
Sekreterare: Martin Karlsson, Skindravägen 14, 822 91 Alfta. Tel: 070-624 60 77. E-post: gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Frida Hamrebjörk, Hamregatan 24, 82752 Järvsö. Tel 070-3579001. E-post: fridahamrebjork@hotmail.se

Mellansverige  |  Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel: 070-261 95 67. E-post: kjell.welam@appelbo.net
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora. Tel: 070-314 01 72. E-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 793 93 Djura. Tel: 070-574 49 20. E-post: tommy@djura.biz

Sydsverige  |  Plusgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson, Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika, Telefon 0761048640, e-post.  styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mikael Olsson, Håstorp 3, 513 96 Fristad. Tel: 072- 566 50 60. E-post: mikael@hastorp.se
Kassör: Liselott Lindqvist, Irsta Prästgård 7, 725 97 Västerås. Tel: 021-221 92. E-post: lottalindqvist@telia.com



B Posttidning

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