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Valberedningen är den viktigaste 
kommittén i en förening eftersom de 
avgör hur en styrelse är sammansatt.

På grund av att dåvarande styrelsen inte kunde 
acceptera att en medlem föreslog annan person 
än vad valberedningen föreslog avsade sig efter en 
tid alla ledamöter uppdraget i styrelsen och extra 
fullmäktige i Åsele blev följden.
 Det blev till slut ett bra möte tack vare 
ordförande för mötet, Birgitta Forsberg och en 
kvinna från SKK. Båda två var mycket kompe-
tenta och det krävdes på mötet. Vid det tillfället 
blev jag ledamot och efterföljande konstituerande 
möte valdes jag in som sekreterare i riks.
Tack vare Lennart Jönsson, som blev vald som 
ordförande, kunde SSF göra en omstart och det 
arbete som Lennart gjorde under följande år var 
otroligt värdefullt för SSFs framtid.

Från och med fullmäktige 2021 avslutar jag alla 
mina uppdrag inom SSF. I och med det ska jag 
nu göra en sammanfattning av alla de år som 
jag varit med. Det började med att jag var på 
Trädskällardagar hos Leif Ögren i Storuman 
2003 med min första skällande fågelhund, norr-
bottenspetsen ”Hemsjöbäckens Tanja”. 
Trädskällardagarna i Storuman var nog det bästa 
som man kan tänka sig som nybörjare. Som men-
tor för jakten var bl a Stefan Olofsson, Offerdal, 
som jag hade många diskussioner med. Det var 
han som gjorde att jag blev intresserad av SSF.
2006 blev jag invald som revisorssuppleant. 
2008 valdes jag in som suppleant i styrelsen. 
2009 är nog det året som går till SSFs historia. 

LEDARE



2014 blev jag även invald som kassör i riks. 
2015 avsade sig kassören i SSF Mellansverige  
och jag tog även på mig det uppdraget.
2020 valdes Cecilia ”Cissi” Sjölund till  
sekreterare. 
 I och med att man engagerar sig i klubben var 
det naturligt att utbilda sig till jaktprovsdomare 
och det bästa med att vara domare är, tycker jag, 
att se andra hundar i arbete och den gemenskap 
som är på utlysta prov. 
 Vad beträffar kommittéer är det i första hand 
avelsråden jag tänker på. De gör ett fantastiskt 
arbete med de förutsättningar de har. OBS! 
Hjälp avelsråden med att informera om ni har 
en sjuk hund. Man ska inte ”skämmas” om man 
får en hund med en sjukdom som inte är bra för 
framtida avel.
 När det gäller provregelkommittén vill jag 
nämna Roger Hedlund som gjorde ett fantas-
tiskt arbete med provregelkonferensen 2012 och 
som fick lokalklubbarna att känna sig delaktiga. 
Rogers arbetsmetod fortsatte vid revidering 2017 
och nu 2020.
 Valberedningen är den viktigaste kommittén 
i en förening eftersom de avgör hur en styrelse 

är sammansatt. Det är ett stort arbete att hitta 
personer med rätt inställning och arbetslust.
 Några namn som jag särskilt vill framhålla 
från min tid i SSF är Lennart Jönsson med sitt 
enorma intresse för SSF, Egon Rongdén som 
analytiker och underfundig och som arbetar hårt 
med strategier för SSF och Anders Lundberg som 
gör otroligt mycket när det gäller data, hemsida, 
Ras-data mm i det tysta. Jag är tacksam och glad 
över att jag haft förmånen att jobba inom förenin-
gen som gett mig så mycket glädje.
 Avslutningsvis vill jag bara nämna att 2020 är 
i särklass det sämsta året på 20 år när det gäller 
tjädertillgång på mina marker. Man undrar om 
det är något fel på hunden ibland men när man 
själv aldrig stöter en fågel är det ju även svårt för 
hunden.
 Med dessa rader tackar jag för mig och önskar 
SSF allt gott i framtiden.
   

   //Tommy Lannemar
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Det har varit ett händelserikt 2020 som vi lämnat 
bakom oss. Givetvis påverkas vi alla på olika sätt 
av den rådande pandemin och de efterdyningar 
som följer. En direkt följd av pandemin blev att 
vår duktiga layoutare valde att ta ett annat spår 
i arbetslivet. Vi i arbetsgruppen för Ståndskall 
arbetar med att utveckla strategiarbetet kring 
medlemstidningen som är en viktig kommunika-
tionskanal för SSF. Vi är väldigt glada och ser 
med framtidstro fram emot ett samarbete med 
Formsmedjan som har valt att ingå ett samarbete 
med oss kring layouttjänster för medlemstidnin-
gen. Vi känner att deras erbjudande ligger bra i 
linje med den strategi som vi arbetar vidare med 
i klubben.
 Vår plan är att arbeta med teman för de olika 
numren. I detta nummer vill vi gärna belysa hur 
man kan gå tillväga för att skaffa sig sin första 

skällande fågelhund genom att lyfta berättelser 
från medlemmar. Vidare har vi väckt liv i ett 
inslag i tidningen som vi valt att kalla ”Profilen” 
där vi helt enkelt vill lyfta medlemmar och 
funktionärer inom klubben. Ett annat spännande 
inslag som är nytt för året är ”Krönikan” där vi 
under året 2021 fått en spännande gästkrönikör. 
Sist men inte minst har vi avsnittet ”Panelen” där 
en medlem från olika lokalklubbar får svara på 
en fråga.
 Det är alla vi medlemmar som utgör grunden 
för vår medlemstidning och vi ser gärna att 
just du vill vara med och bidra till kommande 
nummer. Tveka inte att kontakta oss på e-post: 
standskall.ssf@gmail.com om du har något att 
dela med dig av eller tankar och idéer kring 
tidningen. 
    Vi ses!
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I DETTA NUMMER VILL VI GÄRNA BELYSA HUR MAN KAN GÅ TILLVÄGA 
FÖR ATT SKAFFA SIG SIN FÖRSTA SKÄLLANDE FÅGELHUND GENOM 
ATT LYFTA BERÄTTELSER FRÅN MEDLEMMAR. 

ARBETSKOMMITTÉN FÖR STÅNDSKALL HAR ORDET

Norma
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Vilken relation har du till SSF? 
-Just nu sitter jag i provregelkommittén igen. 

Vad är det som har gjort att du har fastnat för 
den här jaktformen? (vad du tycker är speciellt 
med jaktformen och hundarna) 
-Samspelet med hunden. Att en avel har fått våra 
hundar att göra det dom gör. En del bättre än 
andra.

Hur förbereder du dig inför jakt? 
-Ser till att hunden är i form för dom krav jag 
ställer på den. Samtidigt måste jag själv anpassa 
mina förväntningar till rimliga gränser. T.ex. 
värme.

Vilken utrustning tycker du är viktigast att ha 
med på jakt utöver hunden? 
-En bössa som jag behärskar. Kulbanor mm

Finns det något tips du vill skicka med till 
nybörjare inom jaktformen? 
-Ta det lite lugnt, gå inte för snabbt. Lär dig var 

Namn: Roger Hedlund
Bor: Brunflo
Lokalklubb: Jämtland
Medlem sedan: 1986
Sysselsättning: Ansvarig på Östersunds skidstadion
Familj: En son
Hund: Två Finska spetsar
Favoritmat: All typ av vilt
Intressen: Jakt, idrott
Detta visste du inte om mig: Singel-handicap i golf

Profilen

fågeln håller till, ökar chanserna till att hunden 
tar upp ostörd fågel. Titta hur hunden markerar 
och börja att spana efter fågel nerifrån trädet.

Vilket är ditt bästa minne med skällande 
fågelhund?
-Svårt, har många roliga minnen. Men när jag 
sköt första fågeln för Friesgårdens Tikka är ett. 
Hon var ca 12 veckor! Hon tog sedan ett tredje 
pris 4 mån gammal. Hade vi hunnit fram på 
andra skallet hade ettan suttit där.  

En sista reflektion som du vill dela med dig av? 
-Om man vill ha en riktigt bra hund räcker det 
inte med att köpa en valp från jaktmeriterade 
föräldrar och sedan tro att allt finns där. Man 
måste göra tiden i skogen också. Då menar jag 
inte att man ska gå timme ut och timme in. Satsa 
på kvalité, bättre med flera pass som är kortare 
och på marker som innehåller fågel. Tids nog kan 
man jaga längre pass. I augusti går mina hundar 
inte längre än 1 ½ timme per dag (oavsett ålder), 
för att sedan öka längden på passen.
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Kanske är det coviden. Men när jag i vintras 
fick frågan om jag kunde tänka mig att skriva 
en krönika i Ståndskall, svarade jag snabbt ja. 
Det gällde ju ändå Specialklubben för Skällande 
Fågelhundar, föreningen som jag växt upp med. 
Och hur svårt kunde det vara? När man ändå ska 
isolera sig kan man väl även skriva en krönika.
 Och just så är det. Visst kan man det. Men 
självklart sitter jag nu i sista minuten och skriver 
i skarven mellan ett par jobb åt Svensk Jakt och 
vårvinterns första rävjaktstur. Även i en pandemi 
tycks det vara sparsamt med lugna stunder då 
man kan fila på fyndiga små krönikor.
Nåväl. Den här första gången kanske krönikan 
kan få en ganska enkel form. Det kan antagli-
gen vara på sin plats att sätta in mig själv i ett 
sammanhang.
 Någon minns mig nog från de gamla tiderna 
när jag försökte matcha de fyrbenta på jaktprov. 
Kanske den gången när jag var tvungen att ta 
med kalla pannkakor för att ha en chans att kun-
na koppla min första finnspetstik. Eller gången 
då jag och domaren tillbringade 1,5 timme med 
att försöka få in henne i bilen, troligen för att hon 
inte tyckte att vi var färdigjagade.
 Men jag tror inte att det cirkulerar några 
historier om att hon högg någon jaktprovsdo-
mare. Tror jag. Jag har för mig att hon enbart bet 

utställningsdomare. Det kostade henne aldrig 
förstapriset, men skjutsade någon gång ner henne 
några steg i konkurrensklassen. Detta utspelade 
sig nämligen på den tiden då domaren kunde 
kommentera ett bett med ”gott gry i den tiken!”
Andra kan känna igen mig från någon text i 
Svensk Jakt eller en jaktfilm. Kanske rentav en 
rävlockskurs eller någon jaktstuga. Men jag tar 
det från början.
 När jag fyllde 15 lyckades jag ställa det så att 
jag fick en finnspetsvalp istället för en moped. 
Det var en briljant plan på flera sätt, inte minst 
eftersom jag ändå fick en sliten Puch Dakota 
till konfirmationen i ungefär samma veva. Det 
största tillkortakommandet var väl egentligen att 
jag inte hade den auktoritet som krävdes för att 
bli naturlig flockledare åt den lilla finnspetstiken 
Purri, en hetlevrad varelse med goda jaktanlag 
men mindre uttalad fallenhet för lydnad.
 Jag mätte viljor med valpen, gick med i SSF 
och framåt hösten sprang vi i skogen. Rävskabben 
hade just med all önskvärd tydlighet demonstre-
rat vad som faktiskt spelar roll för tillgången på 
skogsfågel och trots bristande färdighet sköt jag 
till sist en orrtupp för tiken första hösten.
Jag fick inte ha kulgevär för pappa – ”med 
hagelbössan är du bara farlig för dig själv” – och 
jag saknade all finess i ansmygningarna. Det 

KRÖNIKAN

Spetsen 
och jag
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begränsade mig. Jag minns inte minst den gamla 
tjädertupp som träade i en gran på 60 meter och 
halsen som syntes när Purri började skälla. Men 
jag kunde inte nå honom. Och i nästa ögonblick 
rusade en hare ur ett vindfälle intill skallträ-
det. Efter skrikupptaget och de följande ilskna 
väsandena från hundföraren avvek tuppen. Så 
höll det på.
 Jag minns inte varför jag inte var i skolan 
måndagen den 14 oktober 1985, men jag minns 
att det stormade. Vi jagade oss upp förbi Rötallen, 
över Rackbergsvägen och sedan söderut öster om 
Kottebo. Kanske var det på grund av stormen 
som en gammal orrtupp lät mig gå in öppet på 25 
meter och skjuta ner den.
 Jag minns det som en enorm seger, men jag 
minns också att det var Purris tionde finnande 
på det släppet. Det är bäst att inte spekulera i 
hur många hon hade den hösten. Hur som helst 
fick vi bara en fågel i nådens år 1985. Jag rodnar 
fortfarande när jag tänker på det, för chanser 
saknades inte.
 Hösten därpå gick det avsevärt bättre. Husse 
hade lärt sig något och tjatat sig till en Tikka 

M70 med en fast 2,5x Weaver. Det föll mer fågel 
och Purri sin öppenklassetta på järpe i slutet av 
ett fyra timmar långt släpp på hemmamarkerna
 Med den framgången i ryggen inledde pappa 
och jag en utnötningskampanj mot polismästaren 
i Skellefteå. Vi kunde berätta om omfattande 
uppsiktsjakt, utan att egentligen gå in på några 
detaljer. Specialklubben bistod genom Bernt 
Karlsson med intyg om att jag påbörjat min 
utbildning till jaktprovsdomare och resultatet 
blev att jag under 1987 fick såväl dispens på två 
vapenlicenser vid 17 som en auktorisering till 
jaktprovsdomare. Gissningsvis en av de yngsta 
hittills. Injagning är som bekant alltid lättare när 
det är gott om fågel.
 Det har gått en tid sedan dess. Jag har hunnit 
inneha ett par förtroendeposter och även tjän-
stgöra som redaktör för Ståndskall. Så när det 
behövdes en krönikör befann jag mig i hårkorset.
Vi får se vad det blir av den krönikan framöver. 
Den här gången blir det i alla fall en återkoppling 
till pandemin.
 Det har varit ett år då många har lidit och 
andra farit illa eller rentav mist livet. Men alla 
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nyheter är inte dystra. Du läste kanske att över 
tjugo procent av tillfrågade finländare tyckt att 
deras liv blivit bättre med covid-restriktioner. Det 
visade sig sedan att ungefär samma andel av vårt 
broderfolk i öster har tillgång till en stuga. Jag 
tror inte korrelationen är en slump.
Inte för att förringa sjukdomen, eller de problem 
den skapat. Men jag förstår finnarna.
 En normal höst flänger jag ganska mycket. Det 
är resor och det är jakter varvat med jobb och 
andra aktiviteter. Det är ofta roligt, men kan vara 
splittrande. Så inte hösten 2020.
Isolera dig, sa de. Träffa inte så mycket folk, sa de. 
Så jag tog dem på orden. Ställde in resor. Avstod 
de mera sociala jaktformerna.
 Istället köpte jag frystorkat, Bullens pilsnerkorv 
och skavsårsplåster. Jag packade med hundar och 
tält till stugan. Eftersom jag kan jobba var som 
helst om jag har datorn med mig så drog jag ner 
på flängandet. Jag stannade. Och jag jagade.
I mina trakter var det tyvärr ett av det senaste 
årtiondets sämsta fågelår. Men det gjorde mindre. 
Jag var ute i markerna. Vaknade i tält. Lärde mig 
nya fågeltillhåll och lät hundarna jobba.

 Efter ett tag var det mer tryck i benen och jag 
kunde dra in svångremmen ett par hål. Och det 
visade sig ändå finnas en del fågel. Då och då ett 
flog och kanske en näbbskärning. Ståndskall, 
skott och tyngd i säcken. Tidiga trötta kvällar vid 
tjärvedsbrasor. Och inte all denna ställtid mellan 
olika aktiviteter, inte alla dessa dagar i bil. Ett 
annat lugn.
 Det är tänkvärt. När man har flängt land och 
rike runt på olika jakter i många år kan man 
jämföra. Och vad som egentligen skulle vara en 
bättre mix av jaktlig spänning, imponerande 
hundarbeten, vackra vilt och vilda miljöer än våra 
fågeljakter med spetsarna i vidsträckta nordliga 
skogar, det vet jag inte.
 Så jag är nästan böjd att hålla med den starka 
finska minoriteten. Gäller restriktionerna bara att 
hålla sig borta från städer och folk, då behöver det 
inte vara någon nackdel. För jag har en spets.

Ulf Lindroth

 Jag minns inte varför jag inte var i skolan måndagen den 14 oktober 
1985, men jag minns att det stormade. Vi jagade oss upp förbi Rötallen, 

över Rackbergsvägen och sedan söderut öster om Kottebo.

– Ulf Lindroth
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Efter att haft stående fågelhundar sedan 1990 var 
det med spänning jag tog mig an uppgiften att 
jaga in min nya bästis Raste. Gud vad spännande 
och vad mycket nytt vi tillsammans har lärt oss.  
 Tack vara många, många timmar i skog och 
mark har det gått riktigt bra. Så bra att vi till och 
med har vågat starta på några jaktprov, något som 
jag varmt vill rekommendera alla som liksom jag 
är nybörjare. Det är otroligt lärorikt och det ges 
tillfälle att ställa alla de frågor du har. Nu var det 
så att Raste gjorde matte överlycklig genom att i 
höst fixa första inteckningen i jaktchampionatet 
genom att bärga ett första pris. Det känns som ett 
litet kvitto på att vi kanske är på rätt spår ändå 
där tillsammans i skogen. 
 Det har varit en spännande resa att se sin hund 
utvecklas och samla på sig erfarenheter att dra 
lärdom av och att själv lära sig allt som har med 
en ny jaktform att göra. Höstens minnen blandat 
med höstens fadäser är något man kan njuta av 
resten av året. 

Irene Lundmark
Övre Norrbotten

Vi har väl som hela landet drabbats av covid-19. 
Trots att vi har ett intresse som egentligen bara 
gör oss friskare. Så har vi ändå fått passa oss för 
att inte bli sjuka. Detta har ju påverkat jaktprov-
en, väldigt negativt. Vi har inte kunnat samla lika 
många deltagare.
 Fågeltillgången i mellansverige, har varierat 
från dålig till medelgod. Själv har jag haft förmå-
nen att jaga i medelgod fågelförekomst.
 Jag gick in i säsong, med en rutinerad tik och 
en valp från egen uppfödning.
Jag har därmed haft en helt fantastisk höst, där 
jag kunnat följa en valps utveckling. Samtidigt 
som jag kunnat jaga av mig med en hund som 
fungerar.
 Ytterligare ett plus för denna jaktsäsong är att 
min 15 årige son har börjat visa ett allt större 
intresse för både hundarna och jakten.
 Jaktåret 2020 blev således ett lyckat år, men vi 
ser fram emot ett ännu bättre 2021 där vi hoppas 
på att vi kan lägga covid-19, bakom oss. Vi vill 
ju att våra Jaktprov ska kunna bedrivas på det 
trevligare sättet, där vi samlas och har det lite 
trevligt ihop.
 Sedan har jag ett personligt intresse i att följa 
Färnmyrens valpar, när de blivit dryga året.
Kanske finns det någon stjärna ibland dem.

Joakim Westlin 
Mellansverige 
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Jaktåret 2020 skulle visa sig ha en hel del överras-
kningar. Förutom Covid-19 så skulle jag gå mina 
första jaktprov med trädskällare i Tängsta. Så 
16 och 17 augusti gick jag och Tallskallets Ajina 
(Zaffran) våra två första prov vilket resulterade i 
två stycken 1:a pris. Därefter kom den 25 aug och 
jakten drog igång. Dåligt med kycklingar men 
hyfsat med vuxna fåglar. 11 oktober gick jag och 
sambon Ida Berggren ett tredje jaktprov med Zaf-
fran vilket resulterade i ett till 1:a pris. Därmed 
kunde vi titulera Zaffran SEJCH. Detta kunde vi 
inte drömma om när hösten började. 
 Skulle rekommendera alla som skjuter fågel för 
sina hundar att gå ett jaktprov. Du vet inte vad du 
har i kopplet förrän du provat. 

Tobias Liv
Ångermanland

Hur sammanfattar 
du jaktåret 2020? 



16

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 2 1   –

The Nordansjöstars Selma ”Vilda”
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Varför valde du en skällande fågelhund?
Vi har alltid haft hundar. 3 schäfrar har vi hunnit 
med, jag och min fru. Men aldrig någon egen 
jakthund. När det var dags att köpa hund igen 
började vi prata om jakthund istället för sällskap/
brukshund. Jag jagade mycket fågel i ungdomen 
med finsk spets och är uppväxt i jägarfamilj där 
farsan haft jämthundar och någon gråhund. Jakt 
med skällande hundar är liksom synonymt med 
jakt för mig. Jag har jagat i 25 år.

Hur gick du tillväga för att bli ägare  
av en trädskällare?
Pratade med bekanta som har spetsar som 
hjälpte till att leta utan resultat. Tillslut så fick 
jag kontakt med bla Robin Säfström efter att via 
Facebookgruppen ”Norrbottenspets-en skällande 
fågelhund” gjort flera inlägg under hösten 2019 
där jag presenterade mig själv och mina tidigare 
erfarenheter, tillgång till marker etc. Robin gav 
mig förtroendet att köpa en av hans valpar, och 9 
februari 2020 hämtade vi hem ”Vilda” från Umeå.

Vad vill du lyfta fram som var viktigt att tänka 
på i valpsökandet?
Det är jättesvårt att få tag i valp, speciellt om man 
inte haft trädskällare tidigare. Helst ska du ju ha 
haft en eller flera meriterade hundar för att uppfö-
dare ens ska vara intresserade av en fortsatt dialog. 
Man får verkligen kavla upp ärmarna och bjuda 
till, visa att man är seriös och att hunden kommer 
att få ett underbart hem med mycket tid i skogen.

Vilka förväntningar hade du under den 
här resan?
Jag trodde väl att det skulle vara enklare att få tag 
i valp och att det skulle finnas fler som erbjöd sig 
sälja en valp, även om det är ens första nobs. Sen 
hade jag hoppats att jag skulle fått besökt flera 
uppfödare och träffat dom, sett hur deras tikar är 
och så innan jag hade fått välja valp.

Vilket stöd önskar du att Specialklubben för 
Skällande Fågelhund kunde bidra med?
Nja, det vet jag egentligen inte.

Leif Halvarsson
Mellansverige

TEMA | Valp

På jakt 
efter 
Vilda
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Jag kommer aldrig glömma den 18:e februari för 
tre år sedan! Då blev jag uppringd av Robin Boija, 
som berättade att det nu kommit sju fina finsks-
petsvalpar och jag skulle få den äran att välja ut 
den första hanvalpen. Vilken obeskrivlig lycka! 
 Jag hade under flera års tid kontaktat olika 
uppfödare i ett försök att få köpa en valp, men 
var gång fick jag tyvärr ett nej eller så hamnade 
jag sist på deras lista. Även fast jag såg mig själv 
som en bra valpköpare som är uppvuxen med 
finskspets, har ett brinnande intresse för hundar, 
jakt och friluftsliv och delar allt med min make så 
blev svaret alltid nej. Den stora anledningen var 
för att jag även har älghundar. Det var nära att 
jag gav upp i mina försök till att få köpa en valp 
eftersom jag inte på några sätt kunde ändra på att 
det fanns både en laika och en jämthund i hem-
met. Min makes största intresse är älgjakt så det 
kommer dessutom alltid finnas en älghund här 
hemma. Så drömmen om en finskspets kändes 
långt borta. 
 I detta läge valde jag att rådfråga min fasters 
man, Karl Göran Johansson från Vilhelmina som 
har Lakansjöbäcken kennel. Han tipsade då mig 
om Robin Boija, Bollstadbruk som har Tall-
skallets kennel. Han hade då parat sin tik SE JCH 
Åbackens Tuffa Tjeijen med SE UCH Lakans-
jöbäckens Kirak, ägare Anders Bohm Dorotea. 
Sagt och gjort så kontaktade jag Robin direkt! 

Det dröjde inte länge förrän jag fick det glädjande 
beskedet att Robin var intresserad av att sälja en 
valp till mig! När valparna sedan var födda så 
var det dags att planera in ett besök då jag skulle 
få välja ut min hund. Så nervös jag var! Hur ska 
man kunna välja, vad ska jag titta på? Dom är ju 
lika bedårande allihop! Jag minns jag satt där i 
valplådan och njöt av varje sekund av att bara få 
sitta och titta på dom små rö t́ussarna. I det ögon-
blicket kröp den klumpiga, lite rultiga valpen in 
bakom min rygg och somnade. Det var Aijon och 
det var han som valde mig! 
 Sen blev det äntligen dags att få hämta hem 
honom. Första tiden var spännande för oss båda 
och vi lärde oss mycket av varandra. Vi ägnade 
de första dagarna åt att upptäcka det nya hemmet 
samt lära känna den övriga flocken med både 
tvåbenta och fyrbenta. Aijon var nyfiken, modig 
och full av energi så det var bara att hänga på. 
Vi busade ofta med tjädervingar och utforskade 
skogen runt huset. Vi tränade på att åka bil, 
inkallning och vart gränserna går. Aijon var med 
oavsett vad jag gjorde, vi tältade, plockade bär 
och han var även med i båten vid fisketurerna. 
Där jag var där var även min hund!
 Så närmade sig vår första höst och jag fick på 
gott och ont mängder med råd gällande injagnin-
gen. Jag lyssnade och läste allt jag kom åt men 
blev bara mer förvirrad. Jag fick även höra att jag 

Aijon min Aijon
Ia Olsson Widén
Ångermanland

TEMA | Valp



20

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 2 1   –

inte skulle kunna få till någon jakthund eftersom 
jag valt att låta han vara lös hemma på gården, 
han skulle bara skälla ekorre och inte ha något 
sök. Vissa sa även att det var ingen mening att 
börja detta år, hunden var för ung. Tillslut valde 
jag att lita på min egen magkänsla. Jag förstod att 
jaktinstinkten finns redan hos min hund så det 
bästa jag kände jag kunde göra var att ge Aijon 
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tid i skogen och det var precis det jag gjorde. All 
semester och övrig ledig tid spenderades tillsam-
mans med Aijon på jaktmarken.
 Under denna tid var det inte bara Aijon som 
upptäckte och lärde sig nya saker. Även jag blev 
mer uppmärksam på hur Aijon arbetade och jag 
såg fort att han hade ett lika stort intresse för 
skogsfåglar som jag. Vi skapade ett samspel, vi 
blev ett team, det var han och jag! Så blev det 
premiär och dagen kunde inte sluta mycket bät-
tre. Tillsammans lyckades vi få med oss hem en 
fin orrtuppkyckling! Vilken höst vi fick, 10 fällda 
fåglar när Aijon fyllt 10 månader.
 Sedan var jag redo för nästa utmaning, 
utställning! Min största oro var att jag skulle ha 
Aijon i koppel. Vi hade tränat på allt men inte 
att gå i koppel... Första utställningen avverkades 
i Bredbyn och med tanke på min extrema ner-
vositet så fick min make lov att springa i ringen. 
Det var första och även sista gången han fick göra 
det, resultatet var inte det bästa… Men med en 
erfarenhet rikare så var det bara att ladda om 
och försöka igen. Sagt och gjort så avverkade vi 
utställning efter utställning med fina resultat och 
den 29 februari 2020 så kunde Aijon titulera sig 
som svensk utställningschampion!
 Vi ägnade oss inte bara åt utställningar utan 
även jaktprov. Efter kloka ord från min mentor 
Karl Göran Johansson så vågade jag lita på att 
min hund var redo och bokade därmed in vårt 
första rörligt prov. Aijon var då 1 år och 7 månad-

er och resultatet blev ett 2: a pris. I dagsläget har 
vi gått 8 jaktprov, 7 som gått till pris varav en 
utlyst 1: a. Det är inte bara spännande att gå prov 
och delta i utställningar, det är även lärorikt för 
både en själv och ens hund och som bonus träffar 
man många likasinnade. Jag rekommenderar alla 
att våga prova på både utställning och jaktprov!
 Aijon har i skrivande stund även 13 valpar 
efter sig och fler är på gång. Detta med avel var 
ytterligare ett steg i vår utveckling. Man har fått 
en annan förståelse över vikten av att både gå 
utställningar och jaktprov samt att man ser till att 
undersöka hundens tandstatus, patella och ögon. 
Vi vill alla naturligtvis ha en frisk hund som jagar 
och med dessa enkla medel kan vi hjälpas åt att 
säkerställa våra hundars framtid.
 Nu är Aijon snart 3 år och vi har hunnit samla 
på oss fina minnen, mängder med erfarenhet 
och även fått många likasinnade vänner. Jag är 
evigt tacksam över att Robin Boija gav mig denna 
chans och jag hoppas även att fler uppfödare 
kommer våga satsa på dom som kanske inte har 
erfarenheten men däremot viljan! Jag vill även 
tacka Karl Göran som alltid varit ett samtal bort, 
som stöttat mig vid motgång och sett till att jag 
aldrig gett upp. Men än är jag och Aijon inte 
klara, vi har mycket kvar att lära och uppleva så 
nu ser vi fram emot den kommande hösten och 
allt vad den innebär!

Aijon min bästa vän!

SEDAN VAR JAG REDO FÖR NÄSTA UTMANING, UTSTÄLLNING! MIN 
STÖRSTA ORO VAR ATT JAG SKULLE HA AIJON I KOPPEL. VI HADE 

TRÄNAT PÅ ALLT MEN INTE ATT GÅ I KOPPEL... 

TEMA | Valp
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Jag och min sambo har båda ett stort frilufts- och 
hundintresse, efter avklarad jägarexamen hade 
vi som mål att i framtiden jaga tillsammans med 
vår egna jakthund. Efter att ha läst på om diverse 
jaktformer som skulle passa oss och våra skogar så 
fastnade vi extra mycket för trädskällarjakten. Vi 
tyckte det verkade vara en självständig och aktiv 
jaktform med stor frihetskänsla. Att vi sedan 
tidigare har en Finsk Lapphund som också har 
sitt ursprung i de nordliga spetshundarna tyckte 
vi var ett roligt plus. 
 Vi var öppna för både finsk spets och norrbot-
tenspets. Eftersom vi var ovetande över hur man 
egentligen skulle gå tillväga för att skaffa sig en 
valp så ställde jag frågan i en facebookgrupp för 
trädskällare. Mycket nyttig information kom in, 

Vägen till 
Raikko

TEMA | Valp
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vi hade ingen aning över att det var så hårt tryck 
på valpar. Vi kände att det nu var bäst att välja en 
ras att fokusera på, valet föll på norrbottenspets. 
Innan jag började ringa runt till uppfödare så 
ville jag ha mer kött på benen, jag tog då åt mig 
tipsen jag hade fått från facebook. Jag började läsa 
på om jaktformen och hundrasen, gick med i fler 
facebookgrupper som var inriktade på jaktfor-
men, gick med i SSF så att jag kunde läsa tidnin-
gen Ståndskall, läste böcker, kollade jaktfilmer, 
gick på utställningar och pratade med avelsrådet. 
Efter det så vände jag mig mot facebookgrupper-
na och skrev ett inlägg där jag frågade om det 
var någon som kunde ta med mig på trädskäl-
larjakt. Jag fick en otroligt bra respons och fick 
följa med två olika ekipage. Vi fick därefter även 

låna hem en hund över en helg vilket var oerhört 
uppskattat. Nu kände jag att det var läge att börja 
kontakta uppfödare. Vi skrev ihop ett dokument 
där vi beskrev oss själva så att uppfödarna i lugn 
och ro skulle kunna läsa det efter första kontakt 
via telefon. Jag kollade SSFs valptorg flera gånger 
per dag och skannade av facebookgrupperna. 
Direkt jag såg en parning som verkade intressant 
så lyfte jag på luren.
 Så mina tips för en förstagångsköpare är att 
ha stort intresse samt tålamod, se till att vara väl 
förberedda innan ni börjar söka er en valp och ha 
möjlighet att vara ledig från jobbet när än valpen 
kommer. Lägg tid och energi på att kunna ge up-
pfödare en bild av er och hemmet som valpen ska 
komma till. Fundera över vad ni har för utställn-
ings- och jaktprovs-ambitioner - hur vill ni bidra 
till rasens utveckling? 

Boktips:
Nordliga spetshundar av Rune Samuelsson och 
Juho Perttola
Boken om finsk spets och norrbottenspets av 
Rune Samuelsson

Podtips:
Jakthundar och jakt
Jaktpodden

Jonas Sunnari
Nedre Norrbotten

Stålbergets Raikko
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VI I AVELSKOMMITTÉN har fått en fråga från 
redaktören i Ståndskall att skriva några rader om 
vårt arbete, vad vi gör och hur vi gör det.  Vår 
huvudsakliga uppgift är att värna om våra rasers 
hälsa och egenskaper som jakthundar, att hjälpa 
tik ägare / hanhunds ägare att göra bra parningar 
som på sikt kommer att höja både jaktliga och 
exteriöra egenskaper hos våra raser samt att bibe-
hålla och förbättra hälsan hos våra hundar. 

Avelskommittén

Vackeråsens Ekko
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Det är enligt Agria de två friskaste raserna i lan-
det som vi förvaltar. Vårt mål är att varje parning 
ska ge valpar som är bättre än sina föräldrar i den 
mån det är möjligt.
 I SKK ś grundregler står det ”Att endast 
genomföra parningskombination som utifrån 
tillgänglig information inte ökar risken för allva-
rlig sjukdom”.  Hela dokumentet finns att läsa på 
Skk ś hemsida https://www.skk.se/globalassets/
dokument/om-skk/grundregler-for-skk-s7.pdf
SSF har också avelsriktlinjer som kan läsas på 
SSF-riks hemsida under fliken avelsråd där infor-
mation för respektive ras finns. Läs gärna igenom 
dessa dokument innan det är dags att para er tik 
då det är viktig information inför avel.
 Vi har bra hjälpmedel såsom SKK Avelsdata, 
Koiranet som är Finska kennelklubbens sida, 
NKK norsk kennelklubb och vårt eget Rasdata 
där vi hämtar mycket av de uppgifter vi använder 
oss av i vårt arbete som avelsråd. På dessa sidor 
kan man se om en hund till exempel har gjort 
ögonlysning och kontrollerat patellastatus, startat 

på jaktprov och blivit utställda. Som exempel 
så har Norrbottenspetsen ett hälsoprogram som 
kräver en ögonlysning som är max ett år gammal 
vid parningstillfället och såna uppgifter finns att 
läsa på dessa sidor.
 Vi tittar också väldigt mycket på jaktprovresul-
tat eftersom det är renodlade jakthundar vi håller 
på med, men exteriör är också en viktig del i det 
hela såklart då en god exteriör är grundläggande 
för att en hårt arbetande jakthund ska kunna 
arbeta med sin uppgift som jakthund.
 I vårt arbete ingår också att vara tillgänglig per 
telefon eller mail för att kunna vara behjälplig när 
någon tik/ hundägare har frågor angående avel. 
Det är ett ganska trevligt jobb till största delen, 
ibland blir det många och långa samtal. Det är 
bara sommaren som är lite lugnare. Det händer 
att man får frågor som kan tyckas självklara men 
inget är självklart har vi fått lära oss, och det är 
ett privilegium att få vara till hjälp, även med 
enkla saker så välkomna att höra av er till oss i 
avelsrådet om ni har frågor om avel.

Trollfågelns Nicko och Nero
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Avelsarbetet 2020

Avelskommittén
Norrbottenspets

Trollfågelns Nero
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Under 2020 har arbetet intensifierats med 51 
planerade parningar som resulterat i 45 kullar i 
samråd med avelsrådet, det finns 5 misslyckade 
parningar på papperet. Totalt föddes 45 kullar 
under 2020. Jaktprovsverksamheten ser bra ut 
trots att pandemin verkar ha spelat roll på antal 
starter, 83 individer har startat på jaktprov för-
delat på 43 tikar och 40 hanar. Hälsan är också 
fortsatt bra. 4 fall av epilepsi är inrapporterade, 
63 st har kontrollerat knäleder vilket är bra.
 Önskvärt vore om fler meriterade hanhundar 
kunde läggas på täckhundslistan. Då vi har som 
målsättning att erbjuda 3 alternativ på täckhun-
dar till tikarna så borde det finnas 3 gånger så 
mycket meriterade hanar som tikar, verkligheten 
är i princip den omvända vilket känns aningens 
frustrerade. Men i det stora hela får 2020 ses som 
ett bra år för Norrbottenspetsen trots att vi varit 
begränsade av Corona pandemin.

Registreringar
2020 registrerades 195 hundar varav 8 är import-
er. Detta är såklart väldigt positiv.
 2020 föddes 45 svenska kullar med tillsam-
mans 187 valpar, 31 kullar (69 %) av dessa har 
avelsrådet godkänt och varit inblandade i. Totalt 
44 tikar och 38 hanhundar har använts enligt 
SKK:s databas. Kullstorlekens snitt är 4,3 valpar/
kull. 

Jaktprov och utställning
160 jaktprovsstarter (varav 44 rörliga prov), 
fördelat på 83 individer. 41 individer har gjort 
jaktprovsdebut. Hanarna har tillsammans gjort 
40 starter och tikarna 43. År 2020 ett litet kliv 
bakåt i antal starter totalt jämfört med 2019, 
däremot så ser vi att dom som gör jaktprovsdebut 
har ökat något i antal vilket vi ser som positivt. 
Minskningen kanske kan bero på den pandemi 
som råder över världen.
 SF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 
7 nationella utställningar med 156 starter, 53 
Tikar (34%) och 103 Hanar (66%) fördelat på 88 
individer. Som alla vet så har Corona pandemin 
påverkat det mesta av utställningsverksamheten 
under 2020 så därför blir detta år ett riktigt bot-
tenår i antal utställningar. Vi hoppas att denna 
pandemi kommer att ge sig och att vi kan gå på 
utställningar igen.
 Vi vill också påminna om de hälsokontroller 
som skall genomföras innan ni parar era hundar, 
ögonlysning är ett krav för att få registrera era val-
par. information finns på SSF riks hemsida under 
fliken Avelsråd. Vid osäkerhet är ni annars alltid 
välkomna att ringa oss avelsråd för information.

Mot nya mål och vi hoppas på ett bra 2021
Avelsråden Göran Hofling och Rickard Näslund

Vi vill också påminna om de hälsokontroller som skall genomföras innan ni 
parar era hundar, ögonlysning är ett krav för att få registrera era valpar.

– Göran Hofling och Rickard Näslund
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Avelsarbetet 2020

Avelskommittén
Finsk spets

Vackeråsens Ekko och Sisu
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Verksamhetsåret 2020, vi fick in totalt 58 st parn-
ingsförfrågningar på svenska tikar. Ändå har det 
bara registreras 155 st födda här i Sverige. Kan 
det vara Covid-19 som gör att man inte parar sina 
tikar? Glädjande är dock att patellaundersöknin-
garna fortsätter som vi avslutade året innan med 
noll anmärkningar på knäna. 86 st har kollat 
patella där samtliga är utan anmärkning.
 Avelskommitténs Avelsråd (Norrbottenspets 
och Finsk spets)  har deltagit i SKKs distansutbi-
ldning i hundavel och genetik, lite av innehållet 
var: kvalitativ & kvantitativ nedärvning, avelsmål 
och avel för olika egenskaper.

Förfrågningar
Antal förfrågningar ifrån Sverige om täckhund-
sanvisning under 2020 blev 58 st.
Vi har anvisat 2 st tikar till någon av våra svenska 
täckhundar med hjälp av Nordiska samarbetet 
och 1 st svensk tik har vi anvisat till Finland.

Registreringar
2020 registrerades det 148 st svenskfödda 
valpar, 66 tikar och 82 hanar fördelat på 42 
kullar. Föräldradjuren 39 tikar fördelat på 32 
hanar, kullsnittet ligger på 3,7 enligt SKK. 
Inavelsgraden ligger på 1% enligt SKK. Av dessa 
kombinationer så har Avelsrådet varit i samråd 
med 18 st. 

Hälsa

Ögon
Ögonlysning är inget krav för aveln, vi önskar 
dock att fler ögonlyser sina hundar.
2020 har 8 st olika individer ögonlysts. 

Patellaluxation
86 st hundar har under 2020 kollat Patella och 
ALLA är UA. Vilket är helt fantastiskt. Fortsätt 
och inspirera varandra till att öka antalet un-
dersökta. 

Epilepsi
Inga nya fall av Ep har rapporterats in. 

Tandstatus
Under 2020 har vi fått in 52 st tandstatusintyg. 
Där 14 st individer saknade en eller flera tänder. 

Glädjande är dock att patellaundersökningarna fortsätter som vi avslutade 
året innan med noll anmärkningar på knäna.

– Avelskommittén Finsk spets 
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Jaktprov
285 jaktprovsstarter fördelade på 141 individer 
(65 st hanar och 76 st tikar). 63 st som startade på 
jaktprov för första gången.

Utställningar
Totalt har det varit 138 st starter och 14 st valpar. 
Nordiska Samarbetet
2 Förfrågningar genom NS har vi fått under året. 
1st Finsk tik. 1 st Norsk tik.

Valptorget
Valp-annonser som vi annonserat ut under året 
har totalt varit 20 st. 17 st var där parningen varit 
i samråd med Avelsrådet och 3 st som inte gått via 
Avelsrådet.

Täckhundar 2020
Vi fick in 12 st nya täckhundar under året som 
uppnått minst andrapris på jaktprov. 

• Aufgeweckt Herkko
• Kolholaen Rampe
• Linadalens Paku
• Styggbergets Dizel
• Sörlidbäckens Mhyr
• Tajgans Pete
• Tajgans Rejtu
• Vackeråsens Ekko
• Vackeråsens Nilå
• Vackeråsens Nilå
• Viterlidens Mulle
• Viterlidens Nero

Avelskommittén Finsk spets
Jonas Carlsson. Niklas Stöök.  
Per-Ove Bergman och Egon Rongdén Viterlidens Nero
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AVELSRÅD
Patellastatus: tiken/ hanen ska vara 
knäledsundersökt (patella utan anmärkning 
tidigast vid 1 års ålder). 

Tandstatus: tiken/ hanen ska vara undersökt 
av veterinär som skriver ett intyg. En finsk 
spets får inte sakna fler än fyra tänder.

Ögonlysning: tiken/ hanen ska vara ögonlyst 
inom 12 månader innan parning (gäller 
norrbottenspets).

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

Tikblankett, täckhundsblankett, 
tandstatusintyg och anmälan om 
epilepsiliknande anfall finns på SSF-riks:s 

webbplats under fliken “Avelsråd” > “Till 
avelsrådet Norrbottenspets/ Finsk spets”.

Varför är detta viktigt inför  
en planerad parning? 
1. Du vill väl veta om din hund är frisk? 
2. Uppfödare blir behjälpliga    
 om hälsostatusen i just den    
 parningskombinationen. 
3. Avelsråden får hjälp att kartlägga    
 utvecklingen av rasernas hälsa. 
4. Det skulle väl vara roligt om kanske just  
 din hund får några avkommor efter sig? 

Välkommen att kontakta avelsrådet om du 
har du tankar på att avla på din hund eller om 
du söker valp. Blankett och intyg bifogas vid 
förfrågan.

SSF:S AVELSKOMMITTÉ FÖR FINSK SPETS OCH NORRBOTTENSPETS 
ARBETAR MED ATT VÄRNA OM RASERNAS HÄLSA OCH JAKTEGENSKAPER 

SAMT BISTÅ TIK- OCH HANHUNDSÄGARE VID PLANERING AV AVEL.  
KONTAKTA AVELSRÅDET I GOD TID INNAN LÖP OCH ÖNSKAD PARNING. 

AVELSRÅDET FÖR  
NORRBOTTENSPETS:  
Göran Hofling, 076 - 848 42 03 
goran.hofling@gmail.com
Rickard Näslund, 070 - 590 24 51 
nobsen.rickard@hotmail.se

AVELSRÅDET FÖR  
FINSK SPETS:  
Jonas Carlsson, 076 - 841 44 31 
jonascarlsson_@hotmail.com
Niklas Stöök, 070 - 222 05 32  
niklasstook@gmail.com

AVELSKOMMITTÉN  
FÖR FINSK SPETS  
gemensamma e-post: 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Söndagen den 30 Maj kl 18:00 anordnar SSF 
Gävleborg tillsammans med Fjällveterinären en 
föreläsning för våra medlemmar. 

På grund av rådande omständigheter angående 
Covid-19 kommer denna föreläsning att ske webb 
baserat via Zoom. 

För att delta på denna föreläsning ska du följa 
dessa punkter:
1. Vara medlem i SSF Gävleborg (medlemsnum-
mer finns på baksidan av ståndskall)
2. Skicka in din intresseanmälan till  
simon.gg.nordin@hotmail.com
3. Vid anmälan vänligen fyll i dessa uppgifter
a. Namn (För & Efternamn)  
samt medlemsnummer:
b. Telefonnummer:
c. E-post adress:

Tema för dagen kommer vara i hundens tecken 
och vi kommer prata hundträning, foder, skador, 
förstahjälpen osv… En säkerligen givande dag för 
så väl erfarna jägare som nya! 

SSF Gävleborg bjuder 
till föreläsning

Föreläsare för dagen kommer att vara Anna 
Pamuk som brinner för hundars hälsa och 
sjukvård, med ett stort intresse och kunskap om 
framförallt jakthundar. 

Så boka in den 30 Maj i kalendern och ladda 
upp för en 2h lång föreläsning vid datorn hem-
ma i soffan. Anna tar gärna emot frågor inför 
föreläsningen. Mejla dessa till simon.gg.nordin@
hotmail.com

Mera information kommer att komma på vår 
hemsida med utförligare beskrivning av dagen.
ssfgavleborg.webnode.se

Vid frågor kontakta Simon Nordin 
simon.gg.nordin@hotmail.com
070-249 36 57

Varmt välkomna  
önskar SSF Gävleborg!

G
ÄVLEBO

R
G

Fjällveterinären Anna PamukRöjbackens Tania
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PGA. COVIDPANDEMIN FRAMFLYTTAT TILL
LÖRDAGEN DEN 29 MAJ 2021  KL.14.00 

UTOMHUS VID HEMBYGDSGÅRDEN 1003, STRÖMSUND 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning
Motioner och anspråk på vandringspriser skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 maj

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 er varmt välkomna till covidanpassat årsmöte

Årsmöte  
SSF Jämtland/Härjedalen

JÄM
TLAN
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Årsmötet: En historisk händelse i Mellansverige 
ägde rum då årsmötet för första gången genom-
fördes digitalt. En ypperlig lösning och alla var 
nog överens om att det fungerade riktigt bra.
 Medlemmarna fick anmäla sitt intresse att 
vara med och fick därefter inloggningsuppgifter 
och sedvanliga möteshandlingar skickade till sig 
via mail. Sammanlagt var det 19 deltagare med 
på mötet, vilket är några fler än det senaste årets 
deltagarantal som skett på traditionellt sätt.
 Som mötesordförande valdes Tommy Lanne-
mar och som ordförande under § 10, ansvarsfri-
het för styrelsen valdes Börje Svensson.

I korthet kan nämnas några detaljer från mötet.

Styrelsen: Styrelsen fick ett förändrat utseende 
då vår kassör, Tommy Lannemar bestämt avsagt 
sig förnyat förtroende. Vi tackar Tommy för det 
gedigna arbete han bidragit med under ett stort 
antal år och önskar honom allt gott i framtiden! 
Tommy blir dock fortsatt kvar i vår organisation 
som både domare och provledare. 
Samtidigt hälsar vi nya kassören Börje Sundqvist 
varmt välkommen i styrelsen!

NYA STYRELSEN.
Ordförande: Kjell Welam
Vice ordf: Anders Albinsson
Kassör: Börje Sundqvist
Sekreterare: Ronney Skoog
Ledamot: Hans Jemth
Suppleanter: Joakim Westling och Fredrik Palm

Verksamhetsåret 2020
SSF Mellansverige

Motioner: En motion hade skickats in av Anders 
Clarhäll och Camilla Andersson. Den gick ut 
på att kunna meritera våra hundraser till att bli 
Viltspårchampions, vilket reglerna i dag inte 
tillåter då skrivelse om detta måste skickas in och 
godkännas av Svenska Kennelklubben.
Styrelsen föreslog att motionen skulle bifallas, 
vilket också mötet enhälligt gjorde. Därmed 
tar SSF Mellansverige motionen som sin egen 
och skickar den vidare till SSF Riks för vidare 
behandling. 

Medlemmar: SSF Mellansverige har under 2020 
haft 267 medlemmar vilket var en ökning med 15 
st mot föregående år.

Hundutställningar: Under 2020 genomfördes 
bara en utställning. Den samlade 54 deltagare 
vilket var en rejäl höjning av antal deltagare vid 
en enskild utställning mot tidigare år.
 Under 2021 är det planerat att genomföra 
två utställningar, Svärdsjö 27/3 och Mora 1/8. 
I skrivande stund ser åtminstone den i Svärdsjö 
tyvärr ut att hänga löst pga. pandemin men det 
återstår någon vecka innan slutligt beslut därom 
kan tas. 

Jaktprov: Antalet startande på jaktprov blev ett 
rejält bakslag i spåren av covid-19 då endast 19 
starter genomfördes. Det avbräcket tillskrivs helt 
åt pandemin då rekommendationer och säker-
hetsåtgärder ställde till det för oss liksom det 
säkert gjort för de flesta andra lokalklubbar.

M
ELLAN

SVER
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E
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Prisutdelning: Vinnare av priset ”Årets Skällande 
Fågelhund” blev inte helt oväntat Kaunisjärven 
Cassiopeija och Björn Jonsson från Orsa då duon 
knep titeln även förra året. Björn får plaketten vid 
senare tillfälle men applåderna dundrade ändå vid 
dataskärmarna när Björn gratulerades.
 Applåder fick även de som lyckats med bedrif-
ten att ta ett 1:a pris på jaktprov under året. Detta 
konstiga år var det bara 3 hundar som lyckades 
med det och som bevis kommer ett diplom att 
skickas till dem via post.
 De tre var, Vintuvas Molly (Finsk spets) äg 
Svante Månsson, Idre. Kaunisjärven Cassiopeija 
(Finsk spets) äg Björn Jonsson, Orsa och Skarnäb-
bens Taiga (Norrbottenspets) äg Ronney Skoog, 
Mora.

Avtackning: Till sist var det dags för avtackning 
av den gamle trotjänaren i vår styrelse, Tommy 
Lannemar som efter många år bestämt sig för 
att kliva åt sidan för att lämna plats till yngre 
förmågor.

M
ELLAN

SVER
IG

E

Tommy har varit en drivande kraft i styrelsear-
betet och skött kassörssysslan med bravur sedan 
2012 och trots att man tycker det är sorgligt när 
någon vill avsluta sin syssla så måste man respek-
tera det och gå vidare.
 All heder åt denne man som uppvaktades med 
presenter, applåder och ett stort tack från ord-
förande Kjell Welam och som med detta förkla-
rade mötet avslutat.

Ronney Skoog

Årets Skällande Fågelhund  
- Kaunisjärven Cassiopeija
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SSF Medelpad inbjuder till utställning  
för Norrbottenspets och Finsk spets 
Söndag den 25 april 2021

Plats: Borgsjö brukshundsklubb
Registrering från klockan 9.00. 
Utställningen startar 10.00 med valparna först.
Domare: Ann-Cathrine Edoff (rätt till domarän-
dring förbehålles)
Anmälan senast: 16/4-2021 till Cecilia Sjölund, 
Vallsjövägen 11, 855 99 Liden. Anmäl gärna via 
e-post ssfcissi@gamil.com 

Information lämnas av Anita Hästdahl  
070-606 63 06 alternativt anita.hastdahl@gmail.
com eller av Cecilia Sjölund 070-661 59 33

Anmälningsavgiften Valpar 50 kr,  
övriga klasser 250 kr. 

Utställning i Borgsjö 
Söndag 25 april

VIKTIGT! Vi önskar att ni inte betalar för än ti-
digast 16/4 och senast den 23/4 pga. att slippa ad-
ministrationen med återbetalningar om vi måste 
ställa in utställningen utifrån pandemiläget.

Inbetalas till lokalklubbens bankgiro 5881-7263. 
Skriv hundens namn och registreringsnummer 
som betalningsmeddelande. 
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

M
ED

ELPAD

Furuhedens Nalli och Kyros Onni
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SSF Fullmäktigemöte i Umeå
Mötet hålls digitalt lördag 2021-04-17 kl 15:00

Information kommer att skickas till alla lokal- 
klubbar.

SSF Västerbottens Kustland.

SSF Västerbottens Kustland meddelar att vi 
tyvärr måste ställa in årets Riksutställning i 
Anumark söndagen den 18 april. 

Detta pga av rådande Covid-19 situation och att 
vi följer SKK:s rekommendationer kring denna 
pandemi. 

SSF Västerbottens Kustland

Riksutställning i Umeå 
 Söndag 18 april

INSTÄLLD
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Utlysta prov genomfördes den 16-19 augusti I 
korthet kan sägas att föreningen mår bra ekono-
miskt där det skapats ett överskott, till största del 
beroende på att vi genomförde en utställning som 
genererar överskott, medan jaktproven, som är 
vår största kostnadsbärare, minskat på grund av 
pandemin.
 Under året genomfördes en utställning i Kalix 
där den finska tiken Kontiokummun Aisla, från 
Maxniemi i Finland, med excellent och CK tog 
hem BIS och BIR och därmed blev SUCH. 
 Vi har under året genomfört 48 jaktprovsstart-
er. Märkligt är att det genomförts 45 utlysta 
provstarter vilket är bra under givna förutsät-
tningar, medan det endast startat 5 rörliga prov. 
Under de restriktioner som rått borde de rörliga 
proven dominerat med tanke på möjligheten till 
distansering. Av dessa gick 25 hundar till pris och 
fördelades som 3 förstapris, 11 andrapris och 11 
tredjepris. Grattis till alla pristagare.

Verksamhetsåret 2020
SSF Nedre Norrbotten

Så är pandemiåret 2020 till ända och vi dras fortfarande med 
restriktioner och olika typer av begräsningar både privat, på jobbet och i 
våra ideella engagemang. Vi får hoppas att det snart är över och att det 
dröjer lång tid innan vi behöver uppleva det igen. Vi har börjat planera 

och i vissa fall omplanera årets aktiviteter. Vi siktar på att genomföra 
den inställda vårutställningen under november. Här följer en kort 

information om året som gått och vad vi siktar på detta år.

Akroyds Laika
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Klubbmästare 
I denna märkliga tid utan sammankomster vill 
vi ändock fira och gratulera årets klubbmästare 
Akroyd’s Nitro, ägare Lars Myrestam, som blev 
klubbmästare i utställning och Akroyd’s Laika, 
ägare Leif Hedlund, som blev klubbmästare i 
jaktprov med 81 poäng på utlyst prov i Reivo. 
Styrelsen kommer premiera klubbmästarna och 
förstapristagarna på sedvanligt vis under våren.

SSF Nedre Norrbotten  
skjuter upp årsmötet ett år
Enligt SKKs beslut på grund av pågående pan-
demi beslutade SSF Nedre Norrbottens styrelse 
att skjuta upp årsmötet ett år. Detta innebär att 
sittande styrelse kvarstår ett år utan att respektive 
mandatperiod påverkas, dvs de poster som är 
föremål för tillsättande sker vid årsmöte i början 
av 2022. De motioner som inskickats rörande 
lokala beslut hänskjuts till nästa årsmöte och 

de motioner rörande nationella beslut vidareb-
efordras till Riksstyrelsen för behandling, utan 
kommentarer från styrelsen. 
 Revisorerna granskar räkenskaperna som 
vanligt och frågan om ansvarsfrihet tas vid nästa 
årsmöte.

Utställningen i mars  
flyttas till november
Utställningen som skulle hållits i Gunnarsbyn 6 
mars 2021 ställdes in på grund av pandemin och 
flyttas till 20 november 2021 i Boden. Vi hoppas 
att situationen tillåter genomförande då. Domare: 
Kurt Nilsson. Information om utställningen 
annonseras i kommande nummer av Ståndskall, 
på webbsida och Facebook.
 Med förhoppning om ett trevligt trädskällarår 
2021 

Styrelsen SSF Nedre Norrbotten
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Ifråga om lugna tillställningar tog senaste 
årsmötet priset då det helt enkelt ställdes in.       
Styrelsen har bestämt att årsmötet skjuts fram till 
nästa år på det sätt som Svenska Kennelklubben 
beslutat om, på SKK ś hemsida finns att läsa om 
detta under “SKK och  coronaviruset”.     
Vi ser redan fram mot ett kommande välbesökt 
årsmöte 2022 vilket då ska avhandla två verksam-
hetsår. Det senaste verksamhetsåret är redovisat 
och revisionsberättelsen ren, ett krav för framflyt-
tning. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas 
på Lappmarkens hemsida.  
 Som det mesta i samhället i stort har coro-
nan präglat 2020, såväl det som faktiskt kunnat 
genomföras som det som fått uteslutas. Tveksam-
het inför vad vi kunnat företa oss och försiktighet 
före annat gjorde att ringträning och liknande 
trivselaktiviteter har fått stå åt sidan. Båda de 
planerade utställningarna, den i Storuman 28 

Verksamhetsåret 2020
SSF Västerbottens Lappmark

mars och i Lycksele 31 maj, blev inställda på 
grund av viruset.
 Ljusningen finns till stor del i att det genom 
olika åtgärder för att minska smittrisken, gick 
ha prov någotsånär som vanligt. Annars var det 
ju ett tag osäkert i vilken utsträckning jaktprov 
skulle kunna genomföras. Antalet prov blev i stort 
sett samma som året innan. Klubbmästerska-
pet vanns av Buskuddens Tuulikki, ägare Peter 
Jonsson, med Skarnäbbens Livli, ägare Mattias 
Åkerstedt och Spetsbackens Kirre, ägare Tobias 
Håkansson på andra respektive tredje plats.
Västerbottenspriset, klubbens särskilda pris för att 
stimulera jaktprovsdeltagande, gick även det till 
Buskuddens Tuulikki med Hylleråsens Igur, ägare 
Jakob Jonasson på andra och Brattstans Zac, 
ägare Thomas Arnqvist på tredje plats.

Styrelsen för SSF Västerbottens Lappmark
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Buskuddens Tuulikki, höstens klubbmästare 
tillsammans med ägaren Peter Jonsson.  
Den klassiskt stämningsfulla tavlan är 
lokalklubbens nya vandringspris sen förra året.
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Storumanutställning 

Utställning i Lycksele
Lördag 29 maj 

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till  
utställning för Norrbottenspets och Finskspets
Lördag 29 Maj

Plats : Vakant.
Domare: Vakant
Skriftlig anmälan  
skickas till: Per Sjögren,  
Stråvägen 7, 921 92 Lycksele  
tel. 070-286 76 91  
e-post: per_sjogren_1@hotmail.com 
 
Bekräftelse får ni vid anmälan. 
Blanketten finns att hämta på ssf-riks.se

VÄSTER
BO

TTEN
S LAPPM

AR
K

INSTÄLLD

SSF Västerbottens Lappmark meddelar att vi tyvärr måste ställer in Storuman 
utställningen den 20/3 pga. rådande Covid-19 situation. Vi siktar framåt och 
jobbar för en superutställning i Lycksele under Utemässan i Lappland med 

förhoppning att vi går mot bättre tider.

Vid frågor kontakta Per Sjögren eller Richard Svärd

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 22 MAJ
Anmälnings avgift kan betalas genom  
Swish: 123 269 43 88 eller  
Bankgiro: 164-0739
Valpklass 100 kr Veteranklass 150 kr   
Övriga klasser 300 kr
Lägg till 50 kr och få en utställningskatalog  
med alla startande hundar
Fina priser som vanligt.
Bedömningen börjar kl 10.00
Vaccinationskontroll kl 9.00 – 10.00

OBS! 
Betala ej in förens ni fått bekräftelse från Per.

OBS! VÅRAN AMBITION ÄR ATT KUNNA GENOMFÖRA UTSTÄLLNINGEN. MEN KAN FÖRÄNDRAS BEROENDE PÅ COVID19 LÄGET.
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Jaktprovsverksamheten 2020
Utlysta prov genomfördes den 16-19 augusti 
samt10-11 oktober i Tängsta. SSF Ångermanland 
var också medarrangör i Lidsjöbergsprovet  den 
3-4 oktober, ett prov som genomfördes av SSF 
Jämtland/Härjedalen. Totalt så genomfördes 49 
jaktprovsstarter totalt i klubbens regi under året 
som resulterade i fantastiska 11 förstapris (61% 
gick till pris). Ett extra stort grattis till Tall-
skallets Aijna och ägarna Ida Berggren/Tobias Liv 
som tog tre raka ettor och ett jaktchampionat. 
 Ångermanlands representant till Skallkungen 
skulle detta år ha varit Kronskogens Yria (ägare 
Nils-Olov Nilsson) som kvalade in på 89 p men 
tyvärr fick ju Skallkungen ställas in detta år.

Utställning 2020
Hundutställningen 2020 hölls i Bredbyn den 
15 februari  med Petra Höberg som domare och 
totalt deltog 44 hundar ( 23 norrbottenspetsar 
och 21 finska spetsar).

Nya Championhundar och  
vinnare av vandringspriser
Vi gratulerar fyra nya championhundar:
SEJCH SE21024/2018 Tallskallets Aijna,  
ägare Ida Berggren/Tobias Liv, Mellansel
SEJCH SE31510/2012 Pilkalampinoppis Ruff, 
ägare Kjell Jonsson, Sollefteå
SEUCH SE27393/2015 Lappskansens Kirpi, ägare 
Peter Stiernman, Bjärtrå
SEUCH SE26755/2016 Skarnäbbens Greta,  
ägare Mats Hällström, Långsele

Tallskallets Aijna gjorde rent hus och vann Årets 
Klubbmästare, Kolåsens kennels pris och Tall-
parkens kennels pris.
 Styrelsen vill passa på att tacka alla funk-
tionärer, markägare och sponsorer som ställt upp 
och hjälpt till med utställning och jaktprov. 
 SSF Ångermanland önskar alla en god vår och 
sommar!

Örjan Mattsson, Sekreterare SSF Ångermanland 

Verksamhetsåret 2020 
SSF Ångermanland

Efter ett mycket speciellt år i coronapandemins tecken så ställdes klubbens 
årsmöte 2021 in. SSF Ångermanland kunde annars till största delen genomföra 
sin verksamhet som planerat 2020 då vi hann arrangera vår årliga utställning 

innan pandemiutbrottet, samt att smittoläget var lågt under hösten. 
Då inget årsmöte kommer hållas så är styrelsen oförändrad 2021.
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År 2020 har varit mycket märkligt. Det svåra 
pandemiläget som ännu råder har inte möjlig-
gjort för oss i föreningen att alls träffas som 
vanligt. Med förstärkt hänsyn med avstånd till 
varandra och med rådande anpassningar till 
gällande restriktioner från folkhälsomyndigheten 
kunde vi under förra året i alla fall hålla jakt-
provsverksamheten igång. Tyvärr fanns det ingen 
möjlighet att anordna varken Riksårsmötet eller 
Riksutställningen som under förra våren skulle 
ha hållits i Jokkmokk och vi var många som 
lade ned många timmar på att planera för detta. 
Men det viktigaste är att vi tillsammans hjälps 
åt att hålla avstånd och att vi håller ut tills läget 
blir bättre. Då ser vi fram emot att återigen ha 

möjligheten att ordna medlemsträffar där vi kan 
träffas för att utbyta erfarenheter och idéer kring 
klubben och förhoppningsvis få med oss lite ny 
kunskap eller inspiration. Visst vet Du om att 
det går alldeles utmärkt att tipsa oss om Du har 
en idé på medlemsaktivitet eller annat som kan 
passa för klubben? Kontaktuppgifterna finner 
Du längre bak i tidningen. Vill även påminna 
att lokalklubben finns på Facebook. Där heter vi 
inte helt oväntat SSF Övre Norrbotten. Bli gärna 
medlem där.

Väl mött
Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN

Verksamhetsåret 2020 
SSF Övre Norrbotten

Ö
VR

E N
O

R
R

BO
TTEN



  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 2 1   –   –  S T Å N D S K A L L  |  N R  1  2 0 2 1   –

44

Digitalt årsmöte
Utifrån rådande förutsättningar fick årsmötet 
denna gång hållas digitalt. Möteslördagen satt 
vi spridda inom klubbens verksamhetsområde 
och mötet skedde via en digital plattform. I 
Jokkmokk satt vi fyra personer samlade men på 
säkert avstånd från varandra. Totalt var det 9 
personer med på det digitala mötet. Styrelsen bev-
iljades ansvarsfrihet och efter beslut på årsmötet 
består styrelsen av:

Ordförande: Roland Saitzkoff
Sekreterare: Åsa Fjällborg
Kassör: Michael Holmberg
Ledamöter: Jörgen Estholm, Kid-Benny Eriksson
Suppleanter: Malte Bejstam, Mats Thorneus
Valberedningen: Lennart Nilsson, Mattias 
Arvidsson

Efter att valen var avklarade var det dags för 
prisutdelning. Lokalklubbens vandringspris gick 
till Kjell Sundvall med finska spetsen Tukkikan-
kaan Nikko. Kjell och Nikko kammade även hem 

Klubbmästerskapet med ett första pris på 77p. 
Tvåa på Klubbmästerskapet kom finska spetsen 
Nautasvardos Tispa med ägaren Kid-Benny 
Eriksson med 73 p. På tredje plats kom norrbot-
tenspetsen Tjäderskallets Akela med ägare Åsa 
Fjällborg på 70 p.
 Höstens flitigaste jaktprovsdomare blev som 
flera tidigare år Kid-Benny Eriksson som dömt 
15 stycken jaktprov. För detta förärades han med 
ett presentkort i en sportbutik. Stort tack för en 
stark insats för klubben. Antalet jaktprovsstarter i 
klubbens regi ökade med 16 procent 2020 jämfört 
med året innan. Det blev 44 jaktprovsstarter i 
år jämfört med 38 stycken 2019 (plus Skallkun-
gens 20 starter det året). Prisfördelningen för de 
44 jaktprovsstarterna var 6 stycken förstapris, 
10 stycken andrapris och 16 stycken tredjepris. 
Klubben fick även en ny jaktprovschampion då 
Nautasvardos Tispa erhöll SE JCH under 2020, 
grattis!

Under året som gått har medlemsantalet sjunkit 
något. Utmaningen framgent är behålla befint-
liga medlemmar, men också att rekrytera nya. 

Fr vänster Roland Saitzkoff, Åsa Fjällborg, Irene Lundmark och Kid-Benny Eriksson
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Men det är även viktigt att engagera fler med-
lemmar att bli aktiva i klubben och även att fler 
av klubbens hundar kan startas på jaktprov och 
utställningar. I rådande läge finns det givetvis 
ytterligare försvårande omständigheter som gör 
att vi inte kan träffas som förr och vår utställn-
ing för detta året blev tvungen ställas in. Men 
vi hoppas så klart på ljusare tider där vi åter 
kan träffas. Glädjande nog har det under 2020 
utbildats en ny jaktprovsdomare som kommer bli 
en bra förstärkning i klubben. Vi har även fått 
förstärkning genom att en av jaktprovsdomarna 
också blivit auktoriserad provledare. Ni funk-
tionärer i klubben är jätteviktiga för all verksam-
het och inte minst för att vi kan få våra hundar 
dömda på jaktprov. Ni är guld värda, stort tack! 
 Styrelsen tackar alla medlemmar för det gång-
na året och vi hoppas på en mer normal tillvaro 
under 2021 med jaktprov och medlemsträffar.

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN

Kidden, flerfaldig vinnare och 
en klippa för lokalklubben
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4 portioner

Orre
4 st Orrbröstfiléer
12 skivor Coppa di Parma
4-6 msk Pesto
1,5 dl finriven Parmesanost
Färsk basilika
Svart peppar och Salt
Panko och finriven Parmesan
Rapsolja för stekning

Kall pestokräm
2 dl Crème Fraiche
0,5 dl Pesto
1 st Lime – finrivet skal och 1 msk limejuice
1 tsk Flytande Honung
Svartpeppar och Salt

Medelhavsinspirerade 
rullader på orre

Tillbehör
10 st Sparrispotatisar
Rapsolja
Svartpeppar och Salt
1 ask Körsbärstomater
3 st Vitlöksklyftor
1 st Rödlök
2-3 msk Rapsolja
2 msk Balsamvinäger
1 msk Flytande Honung
Svartpeppar och Salt
2-3 dl Ruccola

Är ni som jag? Att skogsfågel tillagas de allra flesta gånger traditionellt med enbär 
och timjan skogssmaker som ska förstärka det svenska och det vilda. Nu tänkte jag 

helt om denna gång, allt för att inspirera både er och mig själv.

– Cecila Sjölund
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Tomaterna delas och rödlöken klyftas, vitlöksk-
lyftorna ska vara hela. Lägg allt i en ugnsform 
och blanda runt med alla ingredienserna. Ställ i 
ugnen på 75 grader i 3-4 timmar. De sista 5-10 
minuterna så blandas ruccola ner för att även den 
ska bli lite mjuk.
 Vispa crème fraiche hårt med elvisp. Den blir 
först lösare men sedan går den ihop och stelnar. 
Blanda sedan i övriga ingredienser. Smaka av och 
ställ i kylen till serveringen.
 Skölj och skrubba potatisen dela i halvor. 
Ringla rapsolja i bakplåtspappersklädd ugnsform 
och lägg potatisen med snittytan neråt, rapsolja 
ringlas även ovanpå.
 Ställ potatisen i ugnen på 175 grader till den är 
mjuk ca 25 minuter. Ta ur formen och salta och 
peppra. Vill man jobba lite extra med potatisens 
utseende så stek den i het grillpanna för snygga 
ränder.

Dela orrfilerna på mitten nästan hela vägen ut 
och vik upp filén så att det blir en större rundel. 
Banka rundlarna något för att få dem jämna och 
tunna.
 Krydda köttet med salt och svartpeppar – var 
försiktigt med saltet. Lägg på Coppa di parma 
skivorna, bred på pesto över hela ytan och strö 
även på parmesanost. Till detta kan man förbere-
da. Rulla ihop och stäng igen rulladen med en 
tandpetare. Rulla rulladerna i panko blandat med 
parmesanost precis före stekningen. Stek i mycket 
rapsolja (ca 1 cm tjock lager i stekpannan). Stek 
dem till en innertemperatur på 57 grader. Ta 
bort tandpetaren innan ni delar rulladen för en 
snyggare uppläggning.

Lägg upp på tallrik och avnjut denna medelhavs- 
inspirerade rätt med ett glas rött vin förslagsvis.
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Championgalleri
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SE JCH, Brattstans Axa
SE16128/2017

FAR: Zack S50990/2007

MOR: Battstans Sinja S66422/2009

UPPFÖDARE: Sören Adill & Ulf Engberg, Norderåsen

ÄGARE: Sören Adill & Ulf Engberg, Norderåsen, Sverige

UTSTÄLLNING:
2020-11-07, Vemdalen, Very good

JAKTPROV:
2020-10-03, Lidsjöberg (utlyst) 78p  
2020-08-16, Vemdalen (utlyst) 82p
2019-10-30, Noderåsen (rörligt) 80p

SE JCH, Flatatorpets Askja
SE13239/2017

FAR: Överstjuktans Gunnar SE12282/2012

MOR: Lybergets Mira SE32603/2012

UPPFÖDARE: Henrik Sjödin, Kovland, Sverige

ÄGARE: Peter Ålander, Nedansjö, Sverige

UTSTÄLLNING:
2018-12-08, Matfors, Excellent

JAKTPROV:
2020-08-22, Lögdö Vildmark (utlyst) 75p
2020-08-21, Lögdö Vildmark (utlyst) 83p
2019-08-16, Lögdö Vildmark (utlyst) 83p

SE UCH, Skarnäbbens Greta
SE26755/2016

FAR: Jekku FINER12171/08

MOR: Pötbobäckens Gry S20342/2009

UPPFÖDARE: Mattias Åkerstedt, Storuman, Sverige

ÄGARE: Mats och Stina Hellström, Långsele, Sverige

UTSTÄLLNING:
2020-11-07, Vemdalen, Excellent Ck cert
2020-02-15, Bredbyn, Excellent Ck 
2019-12-08, Matfors, Excellent Ck

JAKTPROV:
2019-08-19, Näsåker (utlyst) 76p
2018-08-17, Tängsta (utlyst) 66p
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Championgalleri
SE JCH, Röjbackens Aina 
SE43568/2014

FAR: Spetsgårdens Riiki S29351/2004

MOR: Hemvikens Vilma S53404/2008 

UPPFÖDARE: Kaj Ekroos, Hägersten, Sverige

ÄGARE: Anders Griph, Strömsund, Sverige

UTSTÄLLNING:
2015-04-18, Hammarstrand, Very good 

JAKTPROV:
2020-10-03, Lidsjöberg (utlyst) 92p
2019-09-29, Lidsjöberg (utlyst) 87p
2017-11-01, Backe (utlyst) 76p

SE JCH, Rackelhanen’s Ragge
SE46642/2017

FAR: Kylkisalon Repe FI30220/15

MOR: Kalliokosken Tuuli SE26655/2013

UPPFÖDARE: Rolf Lindström, Skellefteå, Sverige

ÄGARE: Rolf Lindström, Skellefteå, Sverige

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

SE JCH, Viterlidens Nero 
SE27976/2016

FAR: Predators Jesse. S35596/2009

MOR: Viterlidens Kita. S59095/2007

UPPFÖDARE: Thomas Jonsson & Carina Mörtzell,  
Kristineberg, Sverige

ÄGARE: Martin Eriksson, Stugun, Sverige

UTSTÄLLNING:
2019-05-25, Östersund, Very good
2017-04-01, Hammarstrand, Very good

JAKTPROV:
2020-09-28, Stugun (rörligt) 76p
2019-09-29, Lidsjöberg (utlyst) 77p
2019-09-28, Lidsjöberg (utlyst) 82p
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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: reg@skk.se eller på t: 08-795 33 11.

Beställningen skickas till: 
e: kjell.welam@appelbo.net 
Postadress: Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 
Äppelbo. t: 070-261 95 67  

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

Uppfödaren skickar in följande uppgifter:
1. Namn
2. Adress
3. Postnummer och -ort
4. Personnummer
5. Telefonnummer
6. E-post
7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra

SKICKA UPPGIFTERNA TILL 
MEDLEMSHANTERARE
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo.
t: 070-261 95 67 e: kjell.welam@appelbo.net 

UPPFÖDARE
– SE HIT!

Ettåriga Klöseforsens Kaiku
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Mina 
kanadensiska 
trädskällare

av Neda Joss
Översättare: Erika Eklund

Neda Joss, Elan, Cinna och Gråjärpe
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Jag bor i Brittiska Columbia i en 
region som kallas Okanagan i Kanada 
tillsammans med fyra norrbottensspetsar 
som används vid fågeljakt. Inledningsvis 
var det rasens utseende jag drogs till 
och inte deras jaktegenskaper. Hundar 
av rasen Alaska malamute fanns hemma 
under min uppväxt och jag blev senare 
förtjust i norrbottensspetsens storlek och 
personlighet. Jag sökte information och 
insåg att jakten är en del av rasen och 
ville därför ge dem den möjligheten.

Min resa med norrbottensspets började 2006 
och jag har sedan dess blivit mer trygg i skogen 
samt har fått se norrbottensspetsens otroliga ur-
sprung. Jag är oerhört tacksam över att få uppleva 
trädskällarnas goda jaktegenskaper. 
 Mina första hundar kom från Finland, 
Pohjanukon Puuhapete (Bob) och Vaarunvuoren 
Cinna. Jag har även två hundar som jag avlat 
fram, Savo’s Elan och Savo’s Ponderosa Woodland 
Elf (Pondii). Pondii har svenska kopplingar till 
SE14906/2016 Blümchens Swich To Rnb. Samt-
liga norrbottensspetsar använder jag vid jakt och 
Bob var den jag började jaga med. Hans naturliga 
egenskaper kom fram och gjorde nybörjartränin-
gen enkel. 
 Cinna flyttade in hos mig som unghund och 
hade få jakterfarenheter men efter en jaktsäsong 
tillsammans med Bob blev hon en gedigen fågel-
hund. Elan har jagat sedan 6 månaders ålder. Vid 
8 månader lyckades hon få upp fågeln i trädet. 
Pondii har goda utsikter. Under den senaste 
jaktsäsongen saknade jag tid att lägga på Pondii 
och jag kommer därför träna henne under våren 
och sommaren för att vara redo inför nästa höst.  
 Jag är målmedveten när det gäller att jaga fågel 
med hundarna eftersom de är ämnade till det 
och behöver få visa vad de går för i skogen. Jag 
är villig att inkludera alla som är intresserade av 
jaktformen här i Nordamerika. 
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Utvecklingen går sakta
Rasklubbarna här har ännu inte antagit skogs-
fågeljakt med trädskällare och därför går 
utvecklingen för norrbottensspetsen sakta framåt. 
Främjandet av rasen sker via hundutställning. 
Det finns information om rasens historia och 
temperament, vilket kan vara tidskrävande för 
nybörjare att sätta sig in i. Jag hade förmånen att 
se fågelhundar och deras ägare på jaktprov i Pello, 
Finland år 2007. Där började min inskolning. 
Youtubeklipp på jakt i Skandinavien har också 
varit användbart. Min bakgrund som hundförare 
för sök och räddning, SAR, har hjälpt mig läsa av 
hundarnas reaktion på dofter. Under åren har jag 
lyckats jobba in ett sätt att jaga på som fungerar 
både för mig och hundarna. Jag skulle påstå att 
hundarna jagar på liknande sätt som i Skandina-
vien, med vissa anpassningar till omgivningen här 
i Kanada.  
 Det finns tre typer av skogsfåglar som jagas 
här. Där jag jagar finns främst Granjärpe och 
Gråjärpe.
 

JAG HADE FÖRMÅNEN ATT SE FÅGELHUNDAR OCH DERAS ÄGARE  
PÅ JAKTPROV I PELLO, FINLAND ÅR 2007.  

DÄR BÖRJADE MIN INSKOLNING. 

Neda Joss, Bob och Kragjärpe
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Kragjärpe (Bonasa umbellus) – vägen cirka 
500–600 gram. De har bruna spräckliga fjädrar 
och en halskrage runt huvudet. Kragjärpen trivs 
i gränsområdet mellan buskar och slätter. De 
äter bär, nypon och insekter på sommaren samt 
knoppar av björk och asp på vintern.  

Granjärpe (Falcipennis canadensis) – väger cirka 
500 gram och är den minsta skogsfågeln. De 
har mörkbruna fjädrar med vita fläckar och röda 
ögonbryn. Granjärpen trivs i täta granskogar. De 
äter bär, nypon, insekter och svamp på sommaren 
samt barrträd på vintern.    

Gråjärpe (Dendragapus obscurus) – väger cirka 
1200 gram och är den största skogsfågeln. De 
har fylliga mörkbruna fjädrar och gula ögonbryn. 
Gråjärpen trivs i djupa sluttningar med vindfällor 
och tät växtlighet runtomkring. Äter samma föda 
som granjärpen. 

Vid fågeljakt förlitar jag mig på att hitta ett bra 
skottillfälle. Fåglarna befinner sig ofta på marken 
eftersom de söker foder, ligger i täta buskar eller 
gräver ner sig i snön. Detta luktspår hoppas jag 
hundarna upptäcker. Mina hundar söker ungefär 
100–200 meter ifrån mig samt letar dofter på 
marken och i luften. När de finner ett luktspår 
finns fågeln i närheten och stöts iväg av hunda-
rna. Fågeln kan flyga från sitt gömställe till ett 
träd i närheten eller över 100 meter bort.  

Granjärpe
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skallen sparar mig många onödiga steg och bes-
vikelser. Nu kan jag kalla tillbaka hundarna och 
styra in dem på ett nytt sök. 
 En framgångsfaktor beror på hur länge mina 
hundar kan hålla ett ståndskall. Terrängen och 
hundarnas avstånd till mig avgör hur lång tid det 
tar för mig att närma mig fågeln i trädet. Härom-
kring är det bergigt och det finns vindfällen, 
djupa klyftor och jordvallar som försvårar fram-
komligheten. Växtligheten består av barrträd som 
växer olika fort beroende på marken. Vid foten 
av raviner och klyftor trivs fåglarna som bäst på 
grund av växtligheten och närheten till vatten – 
dock de värsta ställena att gå på. Platserna består 
av täta nyponbuskar samt lövfällande björkar och 
aspar, vilket fåglarna älskar. Beroende på terrän-
gen och hundarnas avstånd kan det ta mig 5–30 
minuter innan jag får ett skottläge. 
 En annan framgångsfaktor beror på hur länge 
fågeln sitter kvar. I början av jaktsäsongen sitter 
de bättre, speciellt de yngre och oerfarna fåglarna. 
Under blåsiga dagar har de lättare för att flyga 
iväg. Vid ett tillfälle under en blåsig dag har vi 
återfunnit en och samma fågel tre gånger och vid 

Cinna, Elan, Bob och Pondii

Jag har lärt mig att se på hundarna när de är 
målmedvetna och nära att hitta en fågel. Ibland 
kan jag höra vingslagen när den stöts iväg utan att 
jag ser det. Om jag lyckas se den ger det mig ett 
hum om vart fågeln är på väg, men det är dock 
ovanligt. För att hundarna ska lyckas få upp en 
fågel i ett träd krävs både tur och skicklighet.   

Skillnad på skall och skall
Jag blir varse om att hundarna fått upp en fågel i 
ett träd genom deras utmärkande skall. Rasen har 
olika typer av skall och i början la jag inte märke 
till skillnaden. Många gånger blev jag lurad och 
närmade mig skällandet bara för att upptäcka 
ekorren i trädet. Jag lärde mig att lägga märke 
till om ljudet stanna vid ett och samma träd eller 
om det förflyttar sig från träd till träd – så som 
ekorrar gör. När det rytmiska skallet stannar på 
ett och samma ställe vet jag att det sitter en fågel i 
trädet. Jag kommer aldrig att glömma när Elan, 8 
månader, fick upp sin första fågel i trädet. Hennes 
skall var tydligt, ihållande och rytmiskt utan 
att det flyttade på sig – ett tillfälle jag är väldigt 
stolt över. Det faktum att jag ar lärt mig urskilja 
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spårhund. Relationen med mina hundar är det 
bästa med jakten, vilken påverkas i skogen. Hun-
darna älskar utomhusvistelsen samt att få utföra 
det de är skapta för. Jag älskar att se hundarna i 
sitt esse. Hundarna jobbar hårt och gör mig till 
en bättre jägare. De blir exalterade redan när jag 
gör iordning packningen och tar fram vapnet. 
Under bilresan på väg till jaktmarkerna gnäller 
de. Vi har samma gemensamma mål och förstår 
varandra trots att vi inte talar samma språk. Jag 
är övertygad om att ni svenskar delar samma 
speciella band med era hundar.  

Neda Joss egna ord i en engelsk version finns  
på ssf-riks.se

sista ansmygningen flög den iväg för gott. Under 
rådjursjakten blir fåglarna mer nervösa eftersom 
de störs av antalet jägare på markerna. Gråjärpen 
är mer försiktig av sig än kragjärpen och närman-
det måste ske väldigt tyst och stillsamt. Många 
gånger har det hänt att jag börjat smyga mig på 
en fågel som jag med säkerhet vet finns i ett träd 
där den sedan gett sig av innan skottet avlossats.
 Vid jakt använder jag en GPS där jag både 
kan se terrängen och vart hundarna befinner 
sig. I dagsläget har jag lärt mig att täcka av ett 
skogsområde istället för att gå efter en mindre 
skogsväg eller stig som vi gjorde i början. Tidigare 
tillbringade jag mer tid med att få hundarna att 
följa mig, numera hittar de ofta rätt själva. Jag 
kan dirigera om deras sökande för att de ska täcka 
hela området. Såhär har jag och hundarna jagat 
de senaste åren, vilket fungerar för oss. 
 Detta är en kort sammanfattning över det jag 
har lärt mig om skogsfågeljakt och trädskällare 
de senaste 10 åren. Jag skulle kunna berätta ännu 
mer. Av de aktiviteter som jag testat på med 
mina hundar uppskattas jakten mest. Vi deltar 
även i utställningar samt rallylydnad och Bob är 

Cinna
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Bakkatorpets Diva
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Det var en helt vanlig fredag. Våra två hundar, 
en jämthund och en finsk spets, släpptes ut i hun-
dgården. Hundarna har vuxit upp tillsammans 
och det har aldrig varit något tjafs dem emellan. 
Vi har inte sett minsta tillstymmelse till något 
bråk, varken ute eller inne. Jag kommer hem och 
går som vanligt mot hundgården för att ta in 
hundarna, men något är annorlunda. Vår finska 
spets Diva kommer inte och möter mig som hon 
brukar. Jag känner då att något måste vara fel! 
Jämthunden möter upp som vanligt.
 Jag går ut i hundgården. Där uppdagas det 
fasansfulla. Diva ligger död i hundgården. Ihjäl-
biten! Tankarna bara snurrar. Chockad försöker 
jag förstå vad som har hänt. Hur har detta kunnat 
ske och vad har utlöst detta? Jag hade aldrig 
någonsin kunnat föreställa mig att detta överhu-

Vår finska spets Diva 
finns inte mer!

vudtaget skulle kunna ske. Aldrig ens övervägt 
detta som en risk med mina snälla hundar.
 Sorgen är oerhört tung. Efter denna händelse 
kände vi att förtroendet för vår andra hund var 
förbrukat. Känslan att inte kunna lita på sin hund 
är hemsk. Vi valde därför att låta henne somna 
in. Jag känner mig värdelös som låtit hundarna 
vara tillsammans. Hade jag inte det så hade ju 
detta aldrig kunnat hända. I detta fallet blev Diva 
ett offer då hon storleksmässigt var betydligt 
mindre och ej kunnat värja sig. Det är inte lätt att 
berätta en sådan här sak. Men jag känner att det 
är viktigt att berätta om att detta kan ske oavsett 
hur sams hundarna än må vara. Tänk på riskerna 
med att ha hundarna tillsammans. Detta var en 
helt ofattbar tragedi och jag vill inte att någon fler 
ska drabbas.

Vi har varit med om det värsta tänkbara.  
Vi har förlorat vår familjemedlem och tillika jaktkamrat Diva.  

Med denna berättelse vill vi i allt det tragiska dela med oss av denna hemska 
erfarenhet så att ingen fler behöver råka ut för denna tragedi.

– Katarina Nilsson 
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Hej! 
 
Som registrerare för SSF till SKK så vill jag ge er en uppdatering 
kring vad som gäller vid utställning. 

Till alla utställare - kontrollera att ni anmält er hund/-ar till rätt 
klass. Det är trist att behöva stryka utställningsresultatet när 
hunden är anmäld i fel klass. Alla kan göra fel så kolla en extra 
gång innan ni skickar in anmälan.

Till er med utländsk hund – som hundägare ska ni skicka in en 
kopia av stamtavlan (ej telefonkopia) till SKK före utställningen. 
Ange vilken utställning hunden är anmäld till så registrerar SKK 
detta. En hund som bor i Sverige men har utländsk stamtavla ska 
registreras i Sverige.

Till utställningsansvarig - när utställningen är klar skickas 
resultaten till mig. Jag behöver 1 katalog, 1 exemplar av 
tävlingslistorna och 1 exemplar av kritiklappen.

Nu ser vi fram emot ett nytt Utställningsår 2021 och hoppas vi kan 
genomföra flera utställningar utan pandemi. 

Registrerare för SSF / Berith Johansson, Åsele
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Inför fullmäktigemötet 2021  
När ni lokalklubbar anmäler delegater som ska representera eran 
lokalklubb vid fullmäktigemötet 17 april 2021 är det viktigt att ni meddelar 
även alla delegaters e-postadresser.
 I år kommer vi att maila ut alla möteshandlingar inför fullmäktigemötet 
(minst 21 dagar före). Vi kommer även att lägga ut dem på SSF Riks 
hemsida så att alla medlemmar kan se dessa handlingar. 

Detta förenligt med SKK´s policy (se delar ur den nedan):
• Kallelse till års- eller fullmäktigemöte ska ske via   
 e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar   
 före mötet. Föreningskommittén rekommenderar SKKs    
 medlemsorganisationer att uppmana medlemmar att  
 skicka in e-postadresser för att möjliggöra kallelse.
• En beskrivning av hur och när mötet kommer att     
 genomföras ska tillsammans med möteshandlingar,  
 inklusive valberedningens förslag, publiceras på klubbens    
 hemsida eller skickas via e-post till samtliga medlemmar    
 senast tio dagar före mötet.

Anmälan av delegater skickas till: SSFCissi@gmail.com

Ni som önskar kan läsa hela SKK´s policy på:  
https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/
foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/ars--och-
fullmaktigemoten-under-2021/
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Rekommendationer för 
genomförandet av ordinarie 
jaktprov under pågående pandemi.  
Den pågående pandemin påverkar vår provverksamhet 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 genomföra 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 tjänstgörande provledare och aktuell domare.

  • Om det finns behov av större kollegium, tex för aspiranttjänstgöringar,  
   kan kollegiet som ett alternativ genomföras online via videokonferens.  
   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! 
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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 provsäsongen med 
frågeställningar runt reglerna. 
 Här kommer lite information till de som 
ännu inte provat att starta sin hund på  
prov och de som redan är domare och 
provledare.

Varför genomför vi jaktprov? 
Provets ändamål är att under jägar- 
mässiga 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. Hund-
förare 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 Spe-
cialklubben för skällande fågelhundar 
(SSF) eller motsvarande utländsk klubb.  

Deltagande hundar ska vara vaccinerade 
mot valpsjuka enligt följande:

• Hund under ett (1) års ålder:  
 vid lägst tio (10) veckors ålder.

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska  
 vara vaccinerad vid lägst tio (10)   
 månaders ålder och inte vara utförd  
 för mer än fyra (4) år sedan.

Hunden ska vara minst nio månader för 
att få starta/delta 
 Tik som löper får ej starta på jaktprov. 
Dräktig tik får inte delta i prov 30 dagar 
före valpning, beräknat från 63 dagar 
efter första parningen, och får inte heller 
delta förrän 75 dagar efter valpning, 
oavsett resultatet av valpningen. 
 Hundägaren anmäler hunden med 
anmälningsblanketten som finns på klub-
bens 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 gran-
skning av proven.

Vi hoppas att det kommer många nya 
hundar till start på höstens alla jaktprov.

Provregelkommittén önskar alla  
en ljuvlig vårvinter.

Information  
F R Å N  PR OV R E G E L KO M M I T T É N
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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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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 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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RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36 A, 894 91 Själevad.  
t: 072-50392 05. e: rinja02@gmail.com
Vice ordförande 
Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar.  
t: 070-513 14 33, e: egon.rongden@facipen.se 
Sekreterare
Cecillia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden.  
t: 070-661 59 33. e: ssfcissi@gmail.com
Kassör 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 793 93 Djura.  
t: 070-574 49 20. e: tommy@djura.biz
Ledamot 
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo.  
t: 076-830 03 17. e: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot 
Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.  
t: 070-222 05 32. e: niklasstook@gmail.com 
Ledamot 
Therése Hampus, Råndalsvägen 18 D, 840 93 Hede. 
t: 073-097 72 07. e:  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.  
t: 076-841 44 31. e: jonascarlsson_@hotmail.com
Norrbottenspets 
Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40 Njurunda.  
t: 076-848 42 03. e: goran.hofling@gmail.com 
Finsk spets, täckhundsanvisning 
Sammankallande: Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A,  
853 51 Sundsvall. t: 076-841 44 31.  
e: jonascarlsson_@hotmail.com
Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.  
t: 070-222 05 32. e: niklasstook@gmail.com

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

Norrbottenspets, täckhundsanvisning  
Sammankallande: Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40 
Njurunda. t:  076-848 42 03. e: goran.hofling@gmail.com
Rickard Näslund, Granåsvägen 30, 920 64 Tärnaby.
t: 070-590 24 51. e: nobsen.rickard@hotmail.se
Pris- och marknadskommitté 
Sammankallande: Anders Lundberg, Rossbol 130,  
834 97 Brunflo. t: 076-830 03 17. E-post: anders.lundberg@
bahnhof.se
Medlemskommitté 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 793 93 Djura.  
t: 070-574 49 20. e: tommy@djura.biz
Provregelkommitté Sammankallande 
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix. 
t: 070-575 93 90. e: amorin@live.se
Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar.  
t: 070-513 14 33. e: egon.rongden@facipen.se
Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo.   
t: 070-358 12 13. e: pauliden@hotmail.com
Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna.   
t: 070-517 46 61. e: mats.thorneus@hotmail.com
Tommy Jonasson, Buberget 43, 92292 Vindeln.   
t: 070-226 36 59 e: jotoy56@gmail.com
Resultatansvarig utställningar 
Berith Johansson. Blåviksvägen 32, 919 31 Åsele.   
t: 070-366 44 79. e: tjaderfightens@hotmail.com
Exteriöransvarig 
Christina Hedlund Härdargatan 7, 941 48 Piteå,   
t: 070-303 73 85. e: christina.hedlund@pitea.se
Redaktör för Ståndskall
Erika Eklund, Rökåberg 13, 92039 Rökå,   
t: 070-568 61 59. e: erika.eklund@outlook.com
Webbansvarig  
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo.   
t: 076-830 03 17. e:  anders.lundberg@bahnhof.se
Valberedning sammankallande 
Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå.  
t: 073-038 82 03. e: torleif.eriksson@gmail.com
Arbetskommitté Ståndskall
Therése Hampus, Råndalsvägen 18 D, 840 93 Hede.   
t: 073-097 72 07 e: halvarssontherese@gmail.com
Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden.   
t: 070-202 20 27. e: asa.fjellborg@gmail.com



ÖVRE NORRBOTTEN  |  Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Roland Saitzkoff, Box 43, 962 03 Mattisudden. 
t: 070-294 45 07. e: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekreterare: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden.  
t: 070-202 20 27 e: asa.fjellborg@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg, Ytterv. 56, 936 31 Boliden.  
t: 0910-58 05 20. e: michael.Holmberg@edskelleftea.se

NEDRE NORRBOTTEN  |  Bankgiro: 393-7711
Ordförande: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97 Gun-
narsbyn. t: 070-317 92 29. e: palle@formsmedjan.se
Sekreterare: Catharina Lundberg, Bjurås 2, 942 92 Älvs-
byn. t: 072-545 38 80. e: catharinaselstrom@hotmail.com 
Kassör: Beate Broström, Revisorvägen 41, 961 40 Boden.  
t: 072-736 98 75. e:  beate.brostroem@gmail.com

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND  |  Plusgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 
Umeå. t: 073-038 82 03. e: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar.  
t: 070-579 71 05. e: mats_256@hotmail.com
Kassör: Jonas Westbergh Löfgren, Kvarnfors 117, 922 66 
Tavelsjö. t: 070-341 06 64. e: jonaslofgren@hotmail.com

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK  |  Bankgiro: 164-0739
Ordförande: Tore Löfgren Löparstigen 37, 91233 Vilhelmi-
na. t: 073-1514355. e: tore_l@hotmail.com 
Sekreterare: Richard Svärd, Gångarstigen 8, 923 32 Storu-
man. t: 070-578 88 94. e: richard3911@gmail.com
Kassör: Björn Jonsson Kantarellvägen 3, 92141 Lycksele.  
t: 072-147 09 77. e: barsbjorn@gmail.com

ÅNGERMANLAND  |  Bankgiro: 263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele. 
t: 070-622 31 77. e: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Örjan Mattsson, Binböle 115, 873 98 Nordin-
grå. t: 070-6867680. e: mattsson.binbole@telia.com
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 891 92 Örnskölds-
vik. t: 070-298 59 58. e: mikael.olsson@strangbetong.se

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
 – LOKALKLUBBARNA

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN  |  Plusgiro: 13 70 11-3
Ordförande: Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammar-
strand. t: 070-222 05 32. e: niklasstook@gmail.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 14, 846 71 Vem-
dalen. t: 073-042 45 50. e: ewy.c.vemdalen@gmail.com
Kassör: Jörgen Jönsson, Grenås 220, 833 49 Hammerdal. 
t: 070-257 13 27. e: karelarjorgen@hotmail.com

MEDELPAD  |  Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Cecilia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden. 
t: 070-661 59 33. e: ssfcissi@gmail.com
Sekreterare: Björn Karlsson, Astervägen 12, 862 34 
Kvissleby. t: 070-626 68 67. e: byggaren28@gmail.com 
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 861 51 Söråker.  
t: 070-267 20 20. e: matti.torvela@telia.com

GÄVLEBORG  |  Plusgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Simon Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs.  
t: 070-249 36 57. e: simon.gg.nordin@hotmail.com
Sekreterare: Henrik Wiström, Ingsta 45, 824 93 Hudiksvall. 
t: 070-319 94 81. e: henrikwistrom@hotmail.com 
Kassör: Frida Hamrebjörk, Hamregatan 24, 82752 Järvsö.  
t: 070-357 90 01. e: fridahamrebjork@hotmail.se

MELLANSVERIGE  |  Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo.  
t: 070-261 95 67. e: kjell.welam@appelbo.net
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora.  
t: 070-314 01 72. e: ronney@skoog.biz  
Kassör: Börje Sundqvist, Sandvisolsvägen 27, 792 77 
Nusnäs. t: 070-567 66 66. e: bs@moradatorer.se

SYDSVERIGE  |  Plusgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson, Barkenvägen 27, 771 55  
Ludvika. t: 076-104 86 40, e: styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Torsten Karlsson, Föreningsbacken 12, 772 50 
Grängesberg. t: 070-562 47 54. e: jutte08@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist, Irsta Prästgård 7, 725 97 
Västerås. t: 021-221 92. e: lottalindqvist@telia.com



B Posttidning

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


