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Återigen var vi tvungna att använda oss av 
tekniken och köra ett digitalt fullmäktigemöte, så 
vi missade den trevliga samvaron i samband med 
de fysiska mötena även detta år. Vi var några från 
styrelsen på plats i Sundsvall, övriga, delegater 
ifrån lokalklubbarna och åhörare var med via 
Teams. Vi har alla helt klart blivit väldigt duktiga 
på teamsmöten under det gångna året. En stor 
eloge till er alla som deltog och gjorde detta till 
ett mycket bra möte utifrån förutsättningarna. 
Det kommer lite mer information från mötet inne 
i tidningen.
 Jag vill passa på att hälsa Matilda Hansson 
varmt välkommen till styrelsen. Mer om Matilda 
kommer ni att få läsa i nästa nummer.
 Höstens provregelkonferens blev en digital var-
iant med provregelkommittén och deltagare från 

Spetsvänner, Så har det gått ett år sedan min förra 
ledare. Tackar för förtroendet att få sitta kvar 
ännu ett år på denna post. 
 Vi har alla genomgått olika typer av prövnin-
gar under det gångna året, på grund av den 
pandemi som fortfarande håller ett hårt grepp 
om oss och övriga världen. Hade vi vetat för ett 
år sedan att denna pandemi skulle hålla ett ännu 
hårdare grepp om oss i dag, ett år senare, så hade 
vi nog varit många som näst intill hade brutit 
ihop. Vi är många som varit sjuka, inte fått vara 
tillsammans med våra familjer under högtider 
mm. Vi som klubb har inte kunnat utöva varken 
jaktprov, utställningar, årsmöten eller konferenser 
på det sätt som vi brukar. Både Skallkungen och 
de Nordiska mästerskapen ställdes in och många 
många av våra utställningar.

LEDARE

Jeanette Börjesson & Häggingåsens Minna



“Vi kommer att behöva arbeta tillsammans på bred  
 front och tillsammans skapa framtiden för våra   
 fina och värdefulla raser samt klubbens framtid.”

samtliga lokalklubbar, vilken genomfördes på ett 
föredömligt sätt. Resultatet av de justeringar som 
föreslogs klubbades på fullmäktigemötet och är 
nu inskickade till SKK. 
 Vi hade under senhösten en strategikonferens 
tillsammans med bl a avelsråden där vi disku-
terade klubben i stort, raserna, hälsostatus, avel, 
jaktprov, Skallkungen, hur ska framtiden se ut, 
vad behöver vi, vad vill vi mm. Många stora 
och svåra frågor. Som ett resultat av den helgen 
har vi nu bjudit in samtliga lokalkubbar till ett 
uppstartsmöte för att jobba vidare med dessa 
frågor. Vi kommer att behöva arbeta tillsammans 
på bred front och tillsammans skapa framtiden 
för våra fina och värdefulla raser samt klubbens 
framtid. När denna tidning dimper ned i din 
brevlåda har vi påbörjat vår gemensamma resa 
framåt och jag hoppas att just du valt att klivit på 
det tåget!
 Jag blir med jämna mellanrum uppriktigt 
ledsen och besviken över vad som skrivs på sociala 
media  om både det ena och andra. Jag vill därför, 

även detta år, påminna om hur vi alla hanterar so-
ciala media. Tänk gärna till en extra gång innan 
du publicerar. Jag står fortfarande fast vid att vi 
ska hjälpa varandra och inte att stjälpa varandra. 
 Hur vi kommer att bli påverkade av pandemin 
i höst står fortfarande skrivet i stjärnorna men vi 
vet iallafall att hösten närmar sig och vi snart får 
ta våra älskade hundar med till skogs igen. Jag 
håller tummarna för en bra föryngring och att få 
höra massor av ståndskall i skogarna.
 Önskar er en fantastisk sommar, en härlig 
jakthöst och framförallt att ni, era nära och kära, 
får vara friska och krya! Ta hand om varandra så 
ses vi snart i de stora skogarnas land och tack för 
ordet! 
   

 //Jeanette Börjesson
 Ordförande SSF Riks
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Höstlängtan en sommarkväll, Hammarns Glimma.



7

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

Det senaste numret av Ståndskall blev av olika 
anledningar väldigt försenat. Det tycker vi är 
jättetråkigt och ber om ursäkt för det. För att 
detta ej ska hända igen har vi i arbetsgruppen 
haft olika uppföljningsmöten för att kunna 
täppa igen de tidsglapp som kan undvikas. 
En följd av detta är att vi måste vara striktare 
med att manusstopptiderna hålls. Om vi ej har 
materialet levererat till Ståndskalls e-post inom 
angiven tid så kan det ej garanteras en plats i 
tidningen. Därför ber vi er alla att säkerställa 
att ni skickar in materialet i tid. Vi vill givetvis 
att innehållet i tidningen ska fortsätta vara 
intressant och informativt, men det är även 
viktigt att tidningen kan levereras ut till er alla 
med aktuell information.
 Med årstidsväxlingarna och den annal-
kande barmarkssäsongen börjar många av oss 
finslipa förberedelserna inför den efterlängtade 
jaktsäsongen. Därför har vi just detta som tema 
för detta nummer. Hur kan dessa förberedelser 

se ut och hur kan vi på ett säkert och skonsamt 
sätt träna våra hundar för att de ska vara väl 
förberedda inför höstens utmaningar? För att få 
svar på dessa funderingar har vi lyft in berättel-
ser från medlemmar om hur deras förberedelser 
ser ut. Vi har även en artikel kring jakthundens 
träning och välmående av Anna Fors Ward som 
har mångårig erfarenhet av jakthundar. Anna 
är också exteriördomare för Finsk spets och 
Norrbottenspets och är därför ett bekant namn 
för många. Vidare fortsätter vi på den inslagna 
vägen med ”Krönikan” och i detta nummer är 
det dags för en ny ”Profil” att presentera sig och 
en ny ”Panel” får svara på en fråga. 
 Kom ihåg att vi alla 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. 
    Vi ses!

NU BÖRJAR VÅREN HA GJORT SITT INTÅG RUNT OM I LANDET. DOCK SÅ 
ÄR DET VID SKRIVANDE STUND ÄNNU MYCKET SNÖ KVAR I DE NORRA 
DELARNA AV LANDET, MEN FÖRHOPPNINGSVIS ÄR DET ÄNDÅ SNÖFRITT 
VID DEN TIDEN DÅ VI HÅLLER TIDNINGEN I HANDEN.

ARBETSKOMMITTÉN FÖR STÅNDSKALL HAR ORDET
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Jag vet inte hur många orrar jag såg under veckans 
bäverjaktsresa, men det var många. De satt längs 
skogsbilvägarna vid alla tider på dygnet, men 
mer på morgnarna och allra mest i skymnin-
gen. Här och var satt dessutom tjäderhönor och 
när jag stannade och tog en kopp kaffe med en 
jägare längs vägen hem talade han om en väldig 
sorktillgång.
 Sådant är gott att höra. Att tidiga maj varit 
kall spelar mindre roll i sammanhanget. Så länge 
det låter bli att vräka ner decimetervis med snö 
och sedan värmer på när kläckningen närmar sig 
bör allt vara frid och fröjd. I vissa regioner kan 
framtiden vara ljus.
 Åtminstone ur ett rent biologiskt perspektiv. 
Under den första dagen hemma kom beskedet att 
regeringen beslutat om att korta ripjakten med en 
månad. Det kom som en blixt från klar himmel 
för många.
 Naturvårdsverket hade föreslagit en oförän-
drad jakttid till 15 mars ovan odlingsgränsen i 
Norrbotten och Västerbotten samt en förlängning 
till det datumet i södra delarna av fjällkedjan och 
nedanför odlingsgränsen, eftersom forskningen 
dels visar en bra långsiktig trend för ripstammar-
na, dels att jakten inte har nämnvärd betydelse.

Regeringen valde att istället korta ripjakten till 15 
februari, av hänsyn till ”naturintresset” (ett annat 
ord för de människor vi aldrig ser i markerna men 
som brinner för att inte heller vi ska vara därute) 
och rennäringen. Politik kan ibland vara värre än 
en gnagarkrasch och tre decimeter blötsnö i juni 
tillsammans.
 Det här fick mig att fundera lite på framtid-
en. Men jag tänker inte bli politisk. Inte mer än 
att jag påminner om min egen inställning varje 
valdag – inte glömma, inte förlåta. Det gäller 
särskilt jaktfrågorna, som i praktiken påverkar 
min vardag mer än såväl skattesatser som höghas-
tighetståg.
 Nåväl. Jag tänker mer på hönorna längs vägen. 
Inte så mycket på vad de ska hitta på och hur de 
ska lyckas de närmsta veckorna och månaderna. 
Snarare hur de ska diskuteras till hösten. För det 
är också en framtidsfråga.
 Idag återfinns nästan varenda jägare på sociala 
medier, unga som gamla. Många följer varandra 
och många kommenterar mer än gärna när de ser 
något de gillar eller inte gillar. De flesta uppmun-
trar, kommer med glada tillrop eller användbara 
tips. Men inte alla.
 Varenda höst ser jag hur någon ung jägare 

KRÖNIKAN

Hönor i 
sociala medier
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lägger upp en bild av en skjuten tjäderhöna. 
Ibland är det första viltet, ibland första fågeln 
för en unghund. Och alldeles för ofta får de sura 
kommentarer från gamla jägare. Detta är i mina 
ögon mer än lovligt korkat.
 Med åren lär man sig att skita högaktningsfullt 
i vad diverse småaktiga besserwissrar tycker. Men 
unga jägare kan ju faktiskt ta åt sig. Och möter de 
aggressivt eller åtminstone spydigt jaktmotstånd 
från andra trädskällarjägare, hur ska de då känna 
sig välkomna? Hur ska de få en bra bild av andra 
jägare, bli sugna på föreningsverksamhet eller 
jaktprov? Och hur ska de känna att det är något 
bra att vara jägare när till och med andra jägare 
tycker att det är fel att fälla ett lovligt vilt?
 Vi har alla hört det snusförnuftiga påståendet 
”en död höna lägger inga ägg”. Men det är ett helt 
ointressant konstaterande. Hönan du skjuter i 
höst har ingen kull nästa höst, så mycket är sant. 
Men det har hon gemensamt med en mycket stor 
andel av de hönor du inte skjuter. De försök som 

gjorts i Norden pekar mot att vi inte kan reglera 
en tjäderstam med jakt ens om vi försöker. Det 
tycker jag stämmer oerhört bra överens med mina 
egna erfarenheter, där även den hårdast jagade 
mark snabbt fylls med fågel ett bra föryngringsår 
och även den mest otillgängliga och ojagade mark 
blir mer eller mindre fågeltom under bottenåren.
Räven försöker vi ofta reglera, men inte ens det 
lyckas. Då lever de ändå i klart glesare stammar, 
kan både jagas och fångas och ”sparas” sällan 
eller aldrig. Bara en del av rävhonorna föder en 
kull och den är i genomsnitt klart mindre än en 
tjäderkull. Att reglera dem borde vara enkelt, men 
verkligheten säger något annat.
 Visst, det finns exempel på att man jagat räv 
tillräckligt hårt över tillräckligt stora arealer för 
att ana en effekt, men även där har det räckt 
med ett år med lägre jakttryck för att stammen 
ska studsa tillbaka upp. Så att öka eller minska 
tjäderstammen genom att reglera avskjutningen 
av hönor? Knappast.

 Med åren lär man sig att skita högaktningsfullt i vad diverse småaktiga 
besserwissrar tycker. Men unga jägare kan ju faktiskt ta åt sig.

– Ulf Lindroth
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Någon skulle kunna invända att det ändå kan 
vara möjligt att tjäderjakten i allmänhet och 
hönavskjutningen i synnerhet har en märkbar 
effekt på någon viss plats under speciella förhål-
landen. Och kanske skulle denne någon till och 
med kunna ha rätt. Men ge naturen ett år med 
normalt jakttryck igen, så kan du glömma sådana 
effekter.
 Att systematiskt och publikt döma ut unga 
jägare däremot, det kan ge effekt. Dels i form 
av ett minskat intresse för vår jaktform. Vad det 
kan betyda nästa gång våra synpunkter vägs mot 
”naturintressets” kan vem som helst räkna ut.
Men det kan också bidra till ett ökande tvivel om 
det egentligen finns utrymme för någon tjäderjakt 
i Sverige. Om till och med fågeljägarna tycker att 
det är fel att skjuta fågel, då måste väl åtminstone 
säsongen kortas ordentligt? Beslutet om ripjakten 

visar att sådant kan hända även när ingen förvän-
tar sig det.
 Min poäng är denna. Ingen kommer att märka 
någon skillnad på fågeltillgången för att en nybör-
jare skjuter en tjäderhöna för sin unghund. Men 
vi skulle alla märka om vår egen lokalklubb måste 
avvecklas på grund av vikande medlemsantal, 
eller om nästa jakttidsbeslut innebär att tjäderjak-
ten kortas till finska nivåer.
 Så njut av tjäderhönorna längs vårens vägkant-
er. Men gläds åt dem även i unga entusiasters 
bilder i höst. Stoppa avtryckarfingret från att 
knacka in dumheter på tangentbordet, så un-
dviker du att skjuta oss alla i foten. Och skulle du 
ändå ha bestämt dig för att du trivs bäst med att 
inte skjuta hönor själv är det ju enkelt att reglera.

Ulf Lindroth

Häggingåsens Rapp fo
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Vilken relation har du till SSF? 
 – Jag är i första hand medlem som jägare med 
trädskällare. Utöver det dömer jag jaktprov sedan 
några år och är nybakad provledare. Och så är jag 
ordförande för SSF Nedre Norrbotten.  

Vad är det som har gjort att du har fastnat för 
den här jaktformen? (vad du tycker är speciellt 
med jaktformen och hundarna) 
 – Relationen till hunden är i mitt tycke det mest 
spännande. Att fortfarande efter 9 år lära sig av 
varandra och utvecklas som lag. Sedan är det ju 
full action i behagligt tempo – finns ingenting 
som får mig att tappa tidsuppfattningen på sam-
ma vis som under en ansmygning. Då är tiden ej 
existerande. 

Namn: Palle Andersson
Bor: Sörbyn, Gunnarsbyn
Lokalklubb: SSF Nedre Norrbotten
Medlem sedan: 2012
Sysselsättning: Driver några företag
Familj: Fru, två barn på 11 och 15 år 
samt 2 Nobsar och två katter
Hund: Tjärbäckens Neo och hans dotter 
Skarnäbbens Enya
Favoritmat: Allt som är vällagat – och 
rätt dryck till det
Intressen: Jakt och fiske, naturen, mat, 
golf, slöjd och människor
Detta visste du inte om mig: Gillar att 
hasa runt i ulltofflor och onepiece. Har 
även en camouflagefärgad en i jaktkojan

Profilen

Hur förbereder du dig inför jakt? 
 – Torrkött och kaffe, vatten om det inte finns på 
markerna – resten står alltid startklart. 

Vilken utrustning tycker du är viktigast att ha 
med på jakt utöver hunden? 
 – Jag går ingenstans utan tändstickor, kniv och 
yxa. Med det är man rustad för det mesta.
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Palle, Tjärbäckens Neo och Mats
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Finns det något tips du vill skicka med till 
nybörjare inom jaktformen? 
 – Spendera tid i skogen – det är där hund och 
hundförare får kunskap och erfarenhet. Låt 
det ta den tid som krävs. Tror gott om tid är 
den bästa investeringen om man vill få ut bra 
stunder i skogen med hunden över tid.

Vilket är ditt bästa minne med skällande 
fågelhund?
 – Oj den var svår. Någon av fåglarna man 
fått jobba hårt för att fälla, tillsammans med 
hunden. Men jag tror de bästa ögonblicken är 
när man ser fågeln i hårkorset innan skottet. 
Efter skottet och dunsen i backen kan jag 
känna ett inslag av vemod och vördnad inför 

det fällda viltet. Respekten för naturen och dess 
innevånare är viktig för mig.

En sista reflektion som du vill dela  
med dig av? 
 – Det finns ett latinskt uttryck inom fisket som 
lyder Non tantum piscantur de piscantur, vilket 
betyder fiske är inte enbart att fiska. Tycker det 
svarar väl även för trädskällarjakten trots att 
det är en utpräglad ensamjakt. Att jaga är inte 
enbart att jaga. Kompisarna, snacket runt läger-
elden och jaktprovsträffarna är alla en ynnest att 
få vara del av.
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Palle och Neo tar igen sig vid vårpimpel i Arjeplogsfjällen
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Att få ge mig ut i skogen tillsammans med min 
Norrbottenspets Ester (Trollfågelns Mercedes), är 
det bästa jag vet. För mig är inte jakten bara en 
hobby, den är en livsstil och min återhämtning. 
Det är i skogen jag känner mig mest hemma och 
det är där jag finner ro. Inte mycket uppfyller mig 
så, som att släppa henne lös i skogen för att sedan 
få höra hennes skall en bit bort, få smyga mig 
fram och i bästa fall kunna få avsluta och få en fin 
belöning för oss båda. Tiden vi har tillsammans i 
skogen ger mig en livskvalité som är svår att hitta 
någon annanstans. Att löshundsjakten nu har 
blivit ett kulturarv gör mig glad och jag tänker 
att det är allas vår skyldighet att förvalta den på 
bästa sätt. 

Therése Hampus
Jämtland/Härjedalen

P A N E L E N
•
 F

Ö
R  S K Ä L L A N DE •

• FÅGEL H U NDAR •

Vad betyder 
löshundsjakten  
för dig? 

Löshundsjakten är en tradition med gamla anor 
i Sverige. Sedan snart ett år har löshundsjakten 
funnits med på listan över immateriella kulturarv 
i Sverige efter att Svenska Kennelklubben (SKK) 
i samarbete med Svenska Jägareförbundet bland 
annat lämnat in förslaget att löshundsjakten 
ska finnas med på förteckningen över ”Levande 
traditioner”. Det är Institutet för språk och folk-
minnen (Isof) som har uppdraget från regeringen 
att utveckla och tillämpa arbetet med Unescos 
konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet som Sverige ratificerade 2011. Detta 
arbete innefattar att arbeta med en nationell 
förteckning över immateriella kulturarv i Sverige 
och ska enligt konventionen vara ett redskap att 
identifiera, beskriva och förmedla kunskap om 
kulturarvet. 

Att löshundsjakten nu finns inskriven som ett 
immateriellt kulturarv i Sverige och alltså räknas 
som en tradition väl värd att bevara kanske kan 
få en vidare betydelse i framtiden. 
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Löshundsjakten betyder jakt, all jakt. Om jag inte 
hade mina hundar så tror jag inte att jag skulle 
jaga över huvud taget. Jag har i dagens läge flera 
Jämthundar och Finnspetsar. De är alla utställn-
ings och jaktprovsmeriterade. Två av dem är 
DCH. Här nere i Sydsverige har vi ingen jakt på 
älg i september så det blir gott om tid för Finns-
petsarna i augusti, september och fram till andra 
måndaggen i oktober. Därefter varieras jakten 
efter älg och skogsfågel. Det har även fallit en hel 
del grävlingar och mårdar för mina hundar. Så 
även ett lodjur på fast stånd. Det där med att sitta 
på pass är jag inte bra på. En timme går bra men 
inte två. Så än en gång, löshundsjakten betyder 
allt för mig.

Göran Eriksson
Sydsverige 

Löshundsjakten för mig innebär frihet, ett and-
ningshål från vardagen, rekreation för kropp 
och själ. Möjligheterna att tillsammans med sin 
hund få uppleva, lära och utvecklas. Och om 
allt vill sig väl, i slutändan kunna servera ett 
matvilt som skänkt både spänning och glädje. 

Fredrik Grahn
Nedre Norrbotten
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TEMA | Inför jakten

I god form  
inför jakten 
Målet för mig är att vara så väl förberedd 
som det går den 25 augusti. För att kunna 
vara det börjar förberedelserna på allvar 
i början av maj, med skytteträning som 
startskott på mitt jaktår.



17

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

1  Hålla hunden i god form
Först och främst gäller det att hålla hunden (och 
mig själv) i god form. Jag och min femåriga Norr-
bottenspets Frost (Skogsmylltans Cesar) kondi-
tionstränar året runt. Vi tar det lite lugnare under 
den allra kallaste och mörkaste delen av vintern, 
då går vi lite i ide. Under jaktsäsongen sen gör 
konditionsträningen sig självt, då får vi våra mil i 
benen utan att vi tänker på det. 
 Frost är med familjen överallt och följer med så 
fort någon i familjen tränar; allt från att springa 
med vid skidåkning och långfärdsskridskor med 
hjälp av midjebälte och långkoppel, till löpning, 
långpromenader och fjällvandringar. Men även 
simträning, och med Frosts starka jaktlust går det 
lätt att få honom att simma med långkoppel efter 

sjöfåglar. Allrahelst knipor som är på lite avstånd, 
då kan han simma länge. Att kasta pinnar som 
han får hämta i vattnet funkar också. Simträning 
är en perfekt och skonsam träning, allra helst 
under sommardagar då det annars är för varmt för 
annan träning.
 Det är viktigt att hunden redan är i god form 
när jakten börjar i augusti för att undvika onödiga 
skador. Och är det varmt får man ta det lugnt på 
jakten även med en vältränad hund, som annars 
lätt kan få värmeslag eller skada sig på grund av 
överansträngning. Jag skulle aldrig utsätta min 
hund för att gå för hårt i början av säsongen, utan 
börjar med kortare släpp och ökar sedan i tid och 
tempo.

Bitte Qvarngård & Skogsmylltans Cesar “Frost”
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TEMA | Inför jakten

Skytteträning är fantastiskt roligt och man ska 
komma ihåg att skytte är en färskvara, det är 
viktigt att fortsätta träna. För mig är det viktigt 
att komma väl förberedd till skogen. Eftersom 
jag också jagar älg och är jaktledare, vill jag 
föregå med gott exempel och skjuta serier som 
jag är nöjd med och även skjuta upp björnpasset 
inför varje år. Jag inte jagar björn, men jag jagar 
i björntäta marker. Frost är dessutom rovskarp 
och har vid ett antal gånger ställt björn. Även fast 
jag bara har skjutit tjäder och orre för honom går 
han gärna på mård, järv och björn. Jag vill därför 
känna mig trygg att jag kan skjuta björn om jag 
måste. Vill överhuvudtaget känna mig som ett 
med mitt vapen när jag jagar. Trädskällarjakten 
är tillräckligt svår ändå i alla sina moment så jag 
vill i alla fall känna mig säker som skytt.

2  Skytteträning
Skyttet är kanske den allra viktigaste förbere-
delsen för mig. Jag brukar oftast börja med en 
intensiv skyttehelg med instruktör för att komma 
igång. Sedan är jag gärna på skjutbanan så my-
cket jag har tid, och det är mycket lugnare där i 
början av säsongen innan alla älgjägare kommer 
på att de måste ha godkända serier för att få jaga. 
Åtminstone är det så i Jämtland där jag bor.
 Förra året gick jag till exempel en kurs i hagel-
skytte för Alexandra Rudbäck som var mycket 
givande. I år sköt jag kula med Evelina Åslund. 
Det var för Evelina som jag en gång i tiden tog 
jägarexamen, och jag har under åren fortsatt att 
ta enstaka kurser för henne. Hon är en mycket 
kunnig skytt och jägare och är duktig på att lära 
ut. Jag har också haft förmånen att få jaga ripa 
med henne i Ljungdalen och lovat henne att hon 
ska få följa med mig ut på trädskällarjakt, men 
det har tyvärr inte blivit av än.

Evelina Åslund Bäck
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TEMA | Inför jakten

3  Prylar
Att se över kläder och utrustning är också lite 
som en ritual av förberedelser, smörja in kän-
gorna till exempel. Något nytt brukar det oftast 
bli inför varje säsong, nya kängor, kläder eller 
ny kikare. I år vet jag inte, kanske blir det en 
ny vapenryggsäck? Egentligen är det ju inte så 
mycket man behöver vid trädskällarjakt, förutom 
hunden, räcker det gott med bra kängor och ett 
vapen man trivs med. Men jag måste erkänna att 
jag tycker det är kul med prylar. Till exempel min 
lilla handkikare är jag väldigt förtjust i, den har 
jag haft stor nytta av för att hitta fågel som dolt 
sig väl i träden.

4  Planera jaktdagar
Något annat som hör till förberedelserna är att 
planera in jaktdagar med trädskällarvänner på 
olika marker. Vår jaktform är ofta en ensamjakt, 
och det finns en tjusning i att det bara är jag 
och Frost. Men det är också väldigt roligt och 
lärorikt att jaga ihop med likasinnade. Planera 
några dagar ihop och kanske jaga var för sig men 
sammanstråla för en gemensam lunch innan man 
ger sig ut igen. Det är fint, och jag har lärt mig 
massor av att gå med andra jägare och andras 
hundar.
 Jag ser mig själv fortfarande som nybörjare i 
trädskällarjakten, men eftersom jag och gärna 
ser fler som upptäcker jaktformen och hundarna, 
är det en självklarhet för mig att ta med de som 
är intresserade. Allra helst unga och kvinnliga 
jägare, som jag tycker behöver bli fler. Nu inför 
hösten har jag redan några nya jägare som jag 
planerar att ta med på jakt. Och vem vet, de kan-
ske blir hängivna trädskällarjakten och medlem-
mar i SSF i framtiden?

Bitte Qvarngård
Jämtland/Härjedalen
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TEMA | Inför jakten

Förberedelser 
inför jakten
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Träning:
Vi har för tillfället två finsk spetstikar på 13 och 
6 år, tyvärr har inga av våra hundar varit speciellt 
förtjust i någon form av ”träning” med sele på….  
 Men vi försöker att hålla både hundar och 
husse/matte aktiva året runt, hundarna är för 
det mesta med på alla aktiviteter som jobb, fiske, 
svamp-/bärplockning, skoterturer, skidåkning, 
vandring mm. De är dessutom oftast lösa när 
tillfälle ges och säsongen tillåter det. Till det så 
har vi hela tomten inhägnad så de har möjlighet 
till att röra sig fritt på dagarna. 
 Så någon direkt riktad konditionsträning blir 
inte riktigt av, visst blir det någon cykel och löp-
tur under sensommaren men inget strukturerat. 
Veckorna innan fågelpremiären försöker vi 
”toppa” formen lite med flera korta kvällssläpp i 
skogen. 

Planering:
Att åka efter skogsbilvägar och spana efter kullar 
samt att vistas i skogen på sommaren är en del av 
planeringen inför hösten, speciellt om man har en 
unghund som skall jagas in. Där finns mycket tid 
att tjäna på att veta ungefär vart kullarna håller 
hus i början på säsongen. 

Skytte: 
Inför varje sommar är ambitionen stor att man 
skall övningsskjuta mycket mera men det brukar 
bli som vanligt. Viktigt tycker jag i alla fall är 
att bekanta sig med sitt vapen och kontrollskjuta 
noga inför säsongen så man vet att allt fungerar, 
man känner sig bekväm med bössan och att den 
träffar där du vill. Inget är väl så frustrerande som 
att bomma när hunden skäller och du äntligen 
fått syn på fågeln. 

Kost: 
Även här kör vi lika året runt med samma - ett 
högenergifoder av god kvalité. Det enda vi ändrar 
på är mängden mat lite beroende på aktivitetsnivå 
under året.

Prylar:  
Jakt och hundrelaterade prylar är kul, där ägnas 
mycket tid åt under året. Speciellt dagarna innan 
premiären går mycket tid till att hitta igen alla 
grejer som man förlagt under ”lågsäsongen”.

Svante Månsson (Vintuvaskennel)
Mellansverige

Hej, Svante heter jag och bor i Idre norra Dalarna. 
Jag fick i uppdrag att skriva några rader om mina förberedelser 

inför jaktsäsongen.
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Många påstår att cykelträning inte ger något. Jag 
vill hellre påstå att man kan komma väldigt långt 
i träningen inför jaktstarten med att cykla med 
hundarna. 
 Hundarna skiljer sig i hur villiga de är att 
springa bredvid cykeln, en del vill trava lugnt 
medan andra vill springa som galningar. Det var 
ett litet bekymmer senast när vi hade två hundar, 
en tyckte det gick för fort och stretade bakåt 
medan den andra tyckte tvärtom och slet framåt. 
Oskönt var det och för att slippa riskera skador 
blev det så att man fick cykla enskilt med var och 
en. Olika ålder på hundarna var också nog också 
en bidragande orsak men den olika farten hos 
hundarna hade nog alltid funnits där.
 Taiga som jag nu har är som en rasande furie 
och det ska vara mer än full fart. I början försökte 
jag få henne att lugna sig men har varit svårt, hon 
fullkomligt älskar att springa fort vilket också 
man ser i skogen.

Något som jag tror är bra att lära hundarna är 
att springa på den uppfyllda gruskanten längs 
efter asfaltvägarna. Taiga är suverän på det och 
tar väldigt sällan något steg upp på asfalten. 
Hundtassar och varm asfalt under sommaren är 
ingen bra kombination så grusvägarna är nog det 
allra bästa.
 Det är ju inte bara kondition till hund/husse 
det ger utan tassar och leder får också sin del.
Förutom de dagliga promenaderna (som frun 
oftast står för) brukar jag komma igång i april 
med cykel på kortare turer, kanske 5-7 km ett par 
gånger i veckan, kanske ännu kortare de första 
gångerna beroende på hundens fysiska form.
 Cyklingen trappas successivt upp och under 
maj-juni blir det cykling minst 3 dagar i veckan 
och då försöker vi ligga runt milen. Vid månadss-
kiftet juli-aug är konditionen hos hunden ganska 
god och vi har oftast cyklat varannan dag sista 
veckorna. Det som brukar ställa till det den här 

Komma igång 
inför jakten

TEMA | Inför jakten
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tiden är värmen så ofta är det sena kvällar eller 
tidiga morgnar som gäller. 
 I min närmaste omgivning är det torra tallhe-
dar som dominerar och terrängen är full av stigar 
och sandvägar som är perfekta att cykla efter, 
där kan Taiga vara lös under träningen något 
som underlättar och som gillas vilket gör att hon 
gärna tar i lite extra trots att det kan vara varmt. 
Det gäller bara att välja vägar som har tillgång till 
naturliga vätske och avkylningsplatser.
 För att komma så nära som möjligt till den 
fulla jaktorken så gäller det att hinna med några 
riktiga släpp innan jaktprovssäsongen är i gång 
den 16 augusti.
Att hundarna får börja jaga grävling från 1 au-
gusti betyder mycket för att pusha igång orken på 
riktigt och det är ju då som den sista finslipnin-
gen kan göras. Nu är mina hundar inte särskilt 
intresserade av grävling så det slutar oftast med 
att nån fågel åker på en utskällning.

Ronney Skoog & Skarnäbbens Taiga

Måste erkänna att det blir några ”grävlingsjakt/
tjyvsläpp” under tiden 1-16 aug och är man 
jaktprovsdomare som jag, betyder det mycket ifall 
man är uttagen som domare och även vill starta 
egna hunden på prov.
Tiden fram till premiären 16-24 augusti kantas av 
några cykelturer men mest handlar det då om rik-
tiga släpp och jaktträning. Så på detta sätt brukar 
vi vara väl förberedda inför hösten.
 Det allra roligaste är när man har en unghund 
eller valp som ska komma igång, då är det korta 
men väldigt många turer i skogen som gäller 
och kanske är det husses stigande ålder som gör 
att man blir lite ivrig och tendensen ökar för att 
glömma saker… som tex. vilket datum det är!
 Men nu kom jag in på ett annat ämne än vad 
som ursprungstanken var så det släpper vi!
Trevlig höst på er! 

Ronney Skoog Mellansverige
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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
Erik Sundström, Luleå.
e: ssf.medlemskap@gmail.com
t: 070-377 62 23 (endast kvällstid)

UPPFÖDARE
– SE HIT!

Akroyd´s kennel senaste valpar fem veckor unga.

Moder: Akroyd´s Bellis 
Fader: Rackelhanen´s Ragge.
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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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Utlysta prov
21-22 augusti, Jokkmokk nationellt, KM för 
klubbens hundar 
Anmälan: Lennart Nilsson, Wolfsgatan 2, 962 32 
Jokkmokk
E-post: lelle1@mail.se

16-17 oktober, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Jörgen Estholm, Killinge 32, 982 04 
Skaulo
E-post: estholmjorgen@gmail.com

23-24 oktober, Kiruna/Vittangi nationellt
Anmälan: Pl Mats Thorneus, Lärkvägen 27,  
981 37 Kiruna
E-post: mats.thorneus@hotmail.com

30-31 oktober, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Kent Renlund, Abborrvägen 5, 983 
34 Malmberget
E-post: kent.renlund@outlook.com

Skriftlig anmälan (eller via e-post), ska vara 
poststämplad eller inkommit till anmälningsmot-
tagaren senast 14 dagar före första provdag!

Rörliga jaktprov
Medlem i SSF som vill starta sin hund på rörligt 
jaktprov tar kontakt med lokalklubbens anmäln-
ingsmottagare och koordinator för vidare infor-
mation, Kid-Benny Eriksson, Långgatan 39,  
960 30 Vuollerim, 070-318 98 31 Han utser 
domare och datum för det rörliga provet!

Jaktprov 2021  
SSF Övre Norrbotten
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OBS! Endast skriftliga anmälningar per post!
Provledare för de rörliga proven i Malmfälten är 
Jörgen Estholm och Kent Renlund. Provledare 
för de rörliga proven i Jokkmokks området är 
Lennart Nilsson och Kid-Benny Eriksson.

För samtliga prov – utlysta som rörliga  
– gäller följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på 
utlysta prov. I samband med anmälan betalas 
samtidigt in 300 kr på bg 5937-0841, dock 
senast 14 dagar före första provdag. Resterande 
anmälningsavgift betalas på plats. Startavgiften 
är 350 kr för ett rörligt prov. Här inbetalas 250 kr 
vid anmälningstillfället till bg 5937-0841. Rörliga 
prov: anmälan och betalning (250 kr) senast tre 
dagar före avsedd provdag. Resterande anmäln-
ingsavgift betalas på plats. Vid rörliga jaktprov 
är det upp till aktuell domare och hundförare att 
komma överens om ev bränsleersättning.
OBS! Vid inbetalning skall det framgå vilket 
sorts prov det gäller, samt vilken hund som ska 
gå prov. Rörliga och utlysta prov hålls åtskilda, så 
anmäl rätt.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas 
eller att hunden blivit sjuk, där veterinärintyg 
erfordras. Vid ej utnyttjande av erbjuden start vid 
rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 
100 kr/ prov. För att få innestående avgift åter-
betald ska kontakt tas med kassören före 13 dec 
2021, annars tillfaller startavgiften lokalklubben.

Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare ska i samband med an-
mälan till utlyst prov uppge telefonnummer så att 
arrangören kan bekräfta om start eller ej.

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

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

Vid höga eller låga temperaturer kan all prov-
verksamhet ställas in!



28

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

N
ED

R
E N

O
R

R
BO

TTEN

Utlysta jaktprov  
21-22 augusti i Boden/Sörbyn  
Anmälningsmottagare & provledare:  
Palle Andersson, Sörbyn 233, Gunnarsbyn.  
070- 317 92 29, palle@formsmedjan.se 

21-22  augusti i Arvidsjaur/Reivo   
Anmälningsmottagare:  
John Laestander, Myrheden 110,  
938 92 Mellanström  070-649 17 16, john.
laestander@skelleftealven.se

11-12 september i Arvidsjaur/Reivo  
Anmälningsmottagare:  
Robin Holmgren, Trundövägen 763,  
945 34 Rosvik  
070-274 67 98, robin-holmgren@hotmail.com 

23-24 oktober i Pålkem/Överkalix  
Anmälningsmottagare:  
Anders Morin Majorsvägen 10 952 63 Kalix  
070-575 93 90, amorin@live.se

Anmälan & betalning Utlysta prov 
För samtliga utlysta jaktprov gäller följande: An-
mälan ska vara anmälningsmottagaren tillhanda 
senast 14 dagar före start. Använd blanketten 
eller formuläret på webbplatsen www.ssf-riks.
se. Maila gärna korrekt ifylld anmälningsblan-
kett i PDF-format till anmälningsmottagren för 
jaktprovet. 

Startavgift 
Medlem i SSF/NN  400 kr, övriga 500 kr. 
Medlem i SSF/Nedre Norrbotten vars hund gör 
sitt första jaktprov betalar ingen avgift. 

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

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

Övrigt  
Upplysningar om samlingsplats och tidpunkt 
för lottning erhålls i samband med bekräftelse 
om start. Lokalklubbens egna medlemmar har 
förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa prov 
kan provtiden begränsas till tre timmar om ar-
rangören finner det lämpligt på grund av för kort 
dagslängd.   
 Observera vaccinationsreglerna för era hundar. 
Uppfyller man ej kraven kommer provresultatet 
att strykas. Deltagande hundar ska vara vac-
cinerade 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. 
 
 

Jaktprov SSF 2021
Nedre Norrbotten
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Rörliga jaktprov 
Östra området – norr om Luleå älv.  
Anmälningsmottagare: Tord Isaksson Holmen-
vägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg  070-5334421, 
tordisak@gmail.com 
Provledare:  
Tord Isaksson Holmenvägen 35, 952 50 Ka-
lix-Nyborg, 070-5334421, tordisak@gmail.com 
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix. 
070-575 93 90, amorin@live.se 
 
Västra området – söder om Luleå älv.  
Anmälningsmottagare: Marcus Fougstedt, 
Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn  
070-682 03 31, mar77fo@gmail.com 

Provledare: Marcus Fougstedt,  
Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn, 
070-682 03 31, mar77fo@gmail.com  
John Laestander, Myrheden 110,  
938 92 Mellanström, 070-649 17 16,  
john.laestander@skelleftealven.se   
 
Rutiner rörande rörliga jaktprov 
För rörliga jaktprov ska anmälan vara anmälning-
smottagaren tillhanda senast 3 dagar före provda-
gen. Använd blanketten eller formuläret på SSF:s 

hemsida, ssf-riks.se. Skriv gärna i e-postadress på 
anmälningsblanketten. Provledaren utser alltid 
domare. Provdag fastställs senast dagen före start 
vilket meddelas provledare.  
 Observera vaccinationsreglerna för era hundar. 
Uppfyller man ej kraven kommer provresultatet 
att strykas. Deltagande hundar ska vara vac-
cinerade mot valpsjuka enligt följande - Hund 
under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors 
ålder. - Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara 
vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och 
inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. 
 Vid rörliga prov har klubbens egna hundar 
företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån 
av plats.  
 Medlem i SSF/NN vars hund gör sitt första 
jaktprov betalar ingen avgift, men milersättning 
till domare.  

Startavgift rörliga prov:  
Medlem i SSF/NN betalar 400 kr och övriga 500 
kr på klubbens bankgiro 393-7711 eller Swish 
123 527 64 72 efter det att provledare tilldelat 
domare. Kvitto på betalning ska uppvisas till 
domaren före start. Startande ekipage är även 
skyldig att till domare betala reseersättning med 
18,50kr/mil, vilket erläggs vid jaktprovsstarten. 
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SSSF Jämtland/Härjedalens årsmöte hölls den 25 januari 2020 i Brunflo.
Mötet inleddes med smörgåstårta med dryck och lite mingel. 

Niklas Stöök hälsade deltagarna välkomna och öppnade årsmötet.
Styrelsen utgjordes under år 2020 av Niklas Stöök ordförande, Ewy Carlsson, sekreterare, samt 
Björn Turesson, Kåre Forssén Persson och Anna Jönsson. Styrelsesuppleanter Harry Göransson 

och Therese Hampus Halvarsson samt adjungerad kassör, Jörgen Jönsson. 
Anna och Therese har också varit utställningsansvariga.

Verksamhetsåret 2020  
SSF Jämtland/Härjedalen
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Redogörelse för klubbens  
verksamhet under år 2020:
SSF J/H har haft en utställning, i Vemdalen i 
november. Den bokade domaren blev hastigt sjuk 
och med en dags varsel hoppade Arvid Göransson 
in, struntade i älgjakten och räddade utställnin-
gen. Som läget var i höstas med Covidpandomin 
fick max 50 hundägare anmäla sin hund, av dem 
kom 42 till start. Vi hade tur med vädret, alla 
deltagare skötte sig suveränt bra, höll avstånd och 
många fikade utomhus. Bland Norrbottenspetsar-
na blev Odensalaskogens Troj BIR, ägare Jörgen 
Mattsson och Skarnäbbens Greta BIM, ägare 
Stina Hellström. Av Finnspetsarna blev Fort Hjort 
Metso BIR, ägare Gunnar Sundström och Fort 
Hjort Lakka BIM, ägare Matilda Karlsson. Två ut-
märkta representanter för raserna, Troj och Metso, 
ställdes mot varandra i finalen där Metso till slut 
tog hem BIS-titeln. Gladast var Metsos matte Ma-
ria Västerlund, utflyttad vemdalsbo, som fick ta 
emot BIS-pokalen. Tre norrbottenspetsvalpar och 
sex finnspetsvalpar ställdes ut och alla erhöll HP. 
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Höstens jaktprov: De utlysta proven hade lite 
färre starter men de rörliga ökade en aning. 
Sammanlagt startade 81 hundar, 51 st. i utlysta 
och 30 st. i rörliga prov, varav 52 gick till pris.
12 st. 1:a pris, 10 st. 2:a pris och 30 st. 3:e pris. 
blev höstens jaktprovsresultat. 

Utlysta prov: Från vår klubb tog följande hundar 
1:or. Röjbackens Aina 92 p. ägare Anders Griph, 
Fort Hjort Riita 82 p. och 82 p. ägare Karl-Erik 
Sivertsson samt Brattstans Axa 82 p. och 78 p. 
ägare: Sören Adill och Ulf Engberg. 

1:or i rörliga prov: Vackeråsens Nilå 90 p. och 
81 p. ägare Roger Hedlund, Viterlidens Mulle 
83 p. ägare Stefan Åkesson, Runner Up B Helix 
78 p. ägare Anton Ottosson, Hammarns Grim  
77 p. ägare Göte Grubb samt Viterlidens Nero  
76 p. ägare Martin Eriksson. 
Per Ove Bergman från SSF Gävleborg tog också 
ett första pris, 77 p. med Vackeråsens Ekko.

Klubbmästare 2020, bästa utlysta prov:  
Röjbackens Aina 92 p. ägare Anders Griph.

Jämtland/Härjedalens Skällande Fågelhund 
2020: Brattstans Axa, utlyst 1:a 82 p. och utlyst 
1:a 78 p. samt utlyst 3:e 64 p. (ger 25+25+5= 55 p). 
Ägare: Sören Adill och Ulf Engberg.

Östansjöns Pokal, bästa rörliga prov 2020:  
Vackeråsens Nilå med 90 p. Ägare: Roger Hedlund

Året som gått har varit ett jaktår som vi hundägare 
aldrig upplevt förut. På grund av Covid19 pan-
demin blev Skallkungen och Nordiska Mäster-
skapen inställda och även jaktmässan ”Västgård 
Game Fair” ställdes in.

Nu är det bara att ta nya tag och se fram mot ett 
bättre jaktår 2021.
  
SSF J/H

Röjbackens Aina cirka 11 veckor
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Vemdalen 16-17- augusti, måndag-tisdag
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152,  
834 34 Brunflo. Tel. 070-358 12 13  
E-post: pauliden@hotmail.com

Strömsund 4-5 september, lördag-söndag
Anmälan till Lars-Åke Åsberg, Näversjön 130, 
835 92 Krokom. Tel. 070-586 97 26  
E-post: amaroken1958@gmail.com

Lidsjöberg 2-3 oktober, lördag-söndag 
Provet kommer att genomföras i samarbete med 
SSF Ångermanland
Anmälan till Anders Griph, Öhn 325, 833 92 
Strömsund. Tel. 072-705 39 70 
E-post: griph.anders@gmail.com 

Utlysta prov är kvalificerande till Skallkungen. 
J/H har på styrelsemöte behandlat 
och tillstyrkt en motion om att rörliga prov också 
skall vara kvalificerande.
Om årsmötet 29 maj tillstyrker, kommer detta att 
gälla. Besked ges vid anmälan.

J/H:s Klubbmästerskap 2021: Den hund som 
tar högsta poängen under något av våra utlysta
jaktprov under året blir Klubbmästare. Vid event-
uellt lika resultat vinner den yngre hunden. 
Man kan anmäla sin hund till de tre utlysta jakt-
proven, men bara det högsta resultatet gäller.

Jaktprov 2021
SSF Jämtland/Härjedalen
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För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för J/H:s lokalklubbs egna 
hundar är gratis, både utlysta och rörliga. Lokalk-
lubbens egna medlemmar har förtur i händelse av 
överanmälan till ordinarie prov. 
 Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 
timmar (meddelas vid bekräftad start). Löpande 
tik får inte startas, gäller både ordinarie och rörli-
ga prov. Vid hunds sjukdom eller om tik börjat 
löpa återbetalas startavgiften mot veterinärintyg.

Utlysta jaktprov: Anmälan och bekräftelse av 
start Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld, skall 
vara anmälningsmottagaren tillhanda minst 14 
dagar före start. Använd blankett som finns på 
hemsidan ssf-riks.se   Bekräftelse om start och 
övrig information om respektive jaktprov görs av 
anmälningsmottagaren på det telefonnummer 
eller e-postadress hundägaren har uppgivit vid an-
mälan. Om provledaren lämnat meddelande via 
mobilsvar eller mail, vänligen bekräfta omgående 
annars kan den upplåtna platsen gå till nästa 
hund. 

Startavgiften 500 kr per start sätts in på  
pg 13 70 11-3 när start är bekräftad av prov-
ledaren. Ange provplats, datum och hundens 
namn och reg.nr. vid inbetalningen. Startavgiften 
kan även betalas på plats, i startavgiften ingår 
domararvode 250 kr. 
 
Rörliga prov 16 augusti 2021 – 31 mars 2022
Skriftlig anmälan, fullständigt ifylld,  
senast 3 dagar före beräknad provdag till 
Lars-Åke Åsberg, Näversjön 130,  
835 92 Krokom, Tel.070-586 97 26
E-post: amaroken1958@gmail.com  
Använd blankett som finns på  
hemsidan ssf-riks.se   
Tilldelad domare tar sedan kontakt med  
hundägaren och bestämmer tid och plats.

Då betalar hundägaren in startavgiften 150 kr 
på klubbens plusgiro 13 70 11-3. 

Domararvode 250 kr plus ev. reseersättning beta-
las av hundägaren direkt till utsedd domare. 
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Noppikoski 16 -18 augusti (mån-tis-ons)
Anmälan och upplysning:
Hans Jemth, Lillebovägen 10, 792 97 Mora.  
Tel. 070-242 78 04
E-post: hans.jemth58@gmail.com

Sälen 1-3 oktober (fre-lör-sön) 
Anmälan och upplysning:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo.  
Tel. 070-261 95 67
E-post: kjell.welam@appelbo.net

Rörliga prov 16 augusti – 31 mars 
Anmälan och upplysning:
Anders Albinsson Uvåvägen 5,  
683 40 Uddeholm. Tel. 070-205 35 14   
E-post: anders.albinsson@valmet.com  
Övriga upplysningar under ”Rörliga jaktprov”. 

Jaktprov 2021
SSF Mellansverige
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SSF Mellansverige anordnar utställning för 
Finsk spets och Norrbottenspets.

Söndag 1 augusti 2021
Id och vacc. kontroll Kl. 09.00. Bedömning 
startar kl 10.00

Domare: Eva Jönsson

Plats: Mora Brukshundsklubb – utomhus.
Anmälningsblankett: www.ssf-riks.se/ut-
ställningar

Skriftlig anmälan senast fredag 23 juli till:
Anna Norberg, Borglindsvägen 47,  
79023 Svärdsjö.
E-post: morgonmyrens@hotmail.com
Tel: 070-568 55 24
Mailas eller skickas med brev.

Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån.) 100 kr.
Övriga klasser 300 kr.

Anmälningsavgiften sätts in på SSF Mellans-
veriges
BG 5261-2942 samtidigt som anmälan, märk 
inbetalningen med hundens reg.nr.

För att undvika tidigare uppkomna problem vi 
e-postanmälan!

Vänligen kolla att du får en bekräftelse från an-
mälningsmottagaren, annars hör ni av er!

Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar, bifo-
ga kopia av hundens registreringsbevis.

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

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

Fika och korv kommer att finnas till försäljning!

Vägbeskrivning: Från Mora centrum, åk mot 
Älvdalen ca 3 km, se skylt
brukshundsklubb!

Välkomna!

Hundutställning i Mora
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Jaktprov 2021
SSF Mellansverige

Utlysta jaktprov
Anmälan är bindande och görs senast 14 dagar 
före prov. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare 
mm. på anmälan.
Använd blankett som finns att hämta för utskrift 
på SSF riks hemsida, www.ssf-riks.se
 Vid anmälan av hund som har utländsk fader 
eller moder skall stamtavla bifogas anmälnings-
blanketten.

Startavgift
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/
provdag till BG 5261-2942. Därutöver ska 200 
kr/provdag (domararvode) erläggas till provledare 
vid ankomst till provplats. Deltagare från annan 
lokalklubb 250 kr/provdag till BG 5261-2942. 
Därutöver 200 kr/provdag (domararvode) som 
erläggs till provledare vid ankomst till provplats.

Gratis Förstastart 
För dig som startar din hund första gången på 
jaktprov. Detta gäller både utlysta och rörliga 
prov. Reseersättning för domare vid rörliga prov 
ingår inte utan regleras direkt till domaren.

Vid eventuell domarbrist 
SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna 
medlemmars hundar.

Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse 
om start samt tid för lottning.

Betalning av jaktprov
Betalning sker då anmälningsmottagare förkun-
nat deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och åter-
betalning av avgift sker endast då synnerliga skäl 
kan påvisas.

Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.

ID Märkning
Obligatorisk 

Rörliga jaktprov
* SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalifi-
cering till Skallkungen räknas ordinarie och rörli-
ga prov tagna i den egna lokalklubben. Kvalifi-
ceringstiden räknas till och med helgen 14 dagar 
före Skallkungstävlingen. Prov som går därefter 
är kvalificerande till nästa års Skallkung.
Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemmamark-
er. Har du inga lämpliga marker kanske domaren 
har? 

Startavgift 
Domararvode 300 kr + ev. reseersättning 18:50 
kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med an-
mälan, 100 kr till klubben på BG 5261-2942, 
därutöver domararvode 300 kr samt ev. rese-
ersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till 
domaren.

Anmälan 
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga 
jaktprov anmäler sig senast 3 dagar före tänkt 
provdag. Detta görs skriftligen till provansvarig 
för rörliga jaktprov: Anders Albinsson Uvåvägen 
5, 683 40 Uddeholm. Tel. 070-205 35 14 E-post:  
anders.albinsson@valmet.com
Anmälningsblankett, kan hämtas på ssf-riks.se
 Vid anmälan av hund som har utländsk fader 
eller moder skall stamtavla bifogas anmälnings-
blanketten.
 Har domare kontaktats, ange domarens namn 
på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen 
före avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. 
Blir prov inte genomfört skall anmälan om ny 
provdag göras omgående per telefon. Provledaren 
utser alltid domare.
                                                                                     
Välkommen att starta din hund i höst!
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SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i 
höst/vinter enligt nedanstående planering. För 
medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 
100 kronor (har Din hund aldrig startat ett 
jaktprov är startavgiften 0 kronor). Domara-
rvodet uppgår till 100 kronor. 

Vi välkomnar självklart också medlemmar från 
andra lokalklubbar i mån av plats 
– startavgift: 250 kronor.

Startavgiften (ej domararvodet) ska vara insatt på 
SSF Medelpads bg 5881-7263 
före provstart. Skriv jaktprov och hundens regis-
treringsnummer på inbetalningen.

Ordinarie prov. 
20-22/8 Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå. 
Anmälan till Egon Rongdén.
 
2-3/10 Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå, 
Anmälan till Matti Torvela
               
OBS! Pga pågående pandemi är vi inte säkra på 
att boende och mat kan ordnas. Besked lämnas i 
anslutning till proven.

Jaktprov  
i Medelpad

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

Anmälan (ssf-medelpad.se eller ssf-riks.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälning-
smottagare/provledaren tillhanda senast två veckor 
före provet. Vid rörligt prov ska anmälan vara inne 
minst tre dagar innan provdag. 

Egon Rongdén Gimåfors 185,  
841 76 TORPSHAMMAR 
egon.rongden@facipen.se, tel. 0705-13 14 33
Matti Torvela Båthamnsgatan 19,  
861 51 SÖRÅKER
matti.torvela@telia.com, tel. 070-267 20 20
Per-Ove Bergman Östergrängsjö 168,  
829 61 GNARP 
perovebergman@Outlook.com, tel. 070-361 12 94

M
ED

ELPAD
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Vilhelminaprovet 21-22/8. Länskampen. 
Samarrangemang med SSF VL.
Botsmarkprovet 2/9 och 16/9  eftermiddag-
sprov, klubbmästerskap.
 3-4/10 Vindeln nationellt Skallkungen
Anmälan till samtliga prov skickas till:  
Mats Larsson Aspvägen 23  
91831 Sävar, 
 e-post: mats_256@hotmail.com
                                                                            
Telefon 070-5797105.

För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren 
senast 14 dagar före start, och skall vara post-
stämplad. Vid händelse av överanmälan ges 
klubbens egna hundar förtur.

Anmälan är bindande, dvs statavgift tas ut om 
inte giltigt skäl föreligger.
• Att hunden har insjuknat, styrks med  
 veterinärintyg.
• Att tik börjat löpa. 

Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblan-
ketter inte godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett 
för bekräftelse av start och info.
Startavgift: 400 kr/start. 200 kr vid första start.

Jaktprov 2021  
Västerbottens kustland
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Rörliga prov
Anmälan: Erik Lindberg, Flurkmark 632, 
 905 94 Umeå. E-post: knaveln@hotmail.com. 
Tel: 070-3696256 

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lap-
pmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet 
starter kommer att delas mellan lappmarken och 
kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment 
kommer vi att ha för dessa två dagar för att kunna 
utse en klubb som länsmästare. 

Välkomna!
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SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till 
Utställning i Lycksele den 27/11 2021
• Plats – Vakant
• Domare – Vakant
• Tid - Vakant

Anmälningsmottagare/kontaktperson
Per Sjögren 070 286 76 91

Skriftlig anmälan skickas till 
Per Sjögren, Stråvägen 7, 921 92 Lycksele 
E-post: per_sjogren_1@hotmail.com 

Alternativt via Web formuläret via SSF-riks.se
ANMÄLAN SKALL VARA TILLHANDA 
MOTTAGAREN SENAST 20/11 

Lyckseleutställningen  
27/11 2021

Anmälnings avgift kan betalas genom  
swish: 123 269 43 88 eller sättas in på:
Bankgiro: 164-0739
OBS! Vid betalning ange hundens regnummer

Valpklass: 100 kr Veteranklass: 150 kr   
Övriga klasser: 300 kr
Lägg till 50 kr och få en utställningskatalog med 
alla startande hundar

ID/Vaccinationskontroll före start  
(Medtag Stamtavla samt vaccinationsintyg!) 
Inga valpar under 4 månader får vistas inne på ut-
ställningsområdet!  Ni får bekräftelse på korrekt 
mottagen anmälan! Mer information kommer i 
god tid på våra sociala medier samt i ett PM efter 
anmälningstiden löpt ut. 

Välkommen
VÄSTER

BO
TTEN

S LAPPM
AR

K
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Jaktprov 2021  
Västerbottens lappmark 
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Storuman(Barsele)  21-22 Augusti
Anmälan: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8,  
920 40 Kristineberg, 
Tel: 070-668 05 22,                                                
E-post: thomas.jonsson@brinet.nu

Vilhelmina / Länskampen 21-22 Augusti
Antalet starter kommer att delas mellan  
lappmarken och kustlandet.
Anmälan:  Roger Eriksson, Löparstigen 18, 
91233 Vilhelmina, 
Tel: 070-266 30 68, 
E-post: roger.eriksson@vilhelmina.se

Storuman (Barsele) 2-3 Oktober Klubbmäster-
skap och kval till skallkungen.
Obs! begränsad provtid 3 tim
Anmälan: Björn Jonsson, Kantarellvägen 3,  
921 41 Lycksele, 
Tel: 072-147 09 77
E-post: barsbjorn@gmail.com

Vilhelmina 9-10 Oktober 
Obs! begränsad provtid 3 tim
Anmälan: Fredrik Jonsson, Mor Britasväg 41, 
91088 Marsfjäll, 
Tel: 070-321 21 56,
E-post: skogfj78@gmail.com
 
För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare 
senast 14 dagar före start. Gärna genom mail.
Använd blanketten på SSF,s hemsida, ssf-riks.
se  Bekräftelse från anmälningsmottagare 
kommer att ske vid anmälan genom e-post.  
Får man inget svar så RING
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna 
hundar förtur. Anmälan är bindande, och startav-
giften erläggs vid utebliven deltagare, om inte
giltigt skäl föreligger.
• Att hunden har insjuknat, styrks med  
 veterinärintyg.
• Att tik börjat löpa. 

Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblan-
ketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett 
för bekräftelse av start och info.
Startavgift: medl. i lappmarken 400 kr övriga 
600 kr. inbetalas på klubbens BG 164-0739 före 
start. Vi har även swish nr. 123 269 438 8

Rörliga prov  
16 augusti – 31 mars

Anmälan: A-K Persson, Stornäs 35,  
912 99 Vilhelmina tel. 073-035 88 23
akpersson@live.se. De som ska gå prov inom 
Lycksele, Åsele, Dorotea
Roger Eriksson, Löparstigen 18, 
912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97  
eller 070-2663068
roger.eriksson@vilhelmina.se De som ska gå prov 
inom Vilhelmina,Storuman, Sorsele och Malå.

Anmälan senast 3 dagar före provet. Använd 
blanketten på SSF,s hemsida, ssf-riks.se, som kan 
skickas direkt. Anmälan är giltig när man fått 
svar från A-K eller Roger genom e-posten. Vid 
uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan. 
Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr inbetalas 
på klubbens BG 164-0739  före start, 200 kr 
betalas direkt till domaren, Övriga betalar 300 kr 
till klubben före start och 200 kr till domaren.
Eventuell reseersättning till domare gäller samtli-
ga 18,50 kr/mil. 
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar 
företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån 
av plats.
Observera att behörig provledare utser domare vid 
rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta
Provledaren för att fastställa provdag och do-
mare. Anmälan till provledaren skall sedan göras 
per telefon  senast dagen före avsedd provdag.  
Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny 
provdag göras omgående per telefon. Domarlista 
finns på klubbens hemsida på ssflappmarken.se

Välkomna!
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Utlysta jaktprov
Hamra 16–17 augusti (Måndag - Tisdag)
Anmälningsmottagare: Henrik Jonsson,  
Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen
Tel: 073-067 88 72,  
e-post: henke.jonsson89@hotmail.se

För ordinarie prov gäller följande: 
Anmälan gör på blankett från SSF Riks 
webbplats. Blanketten ska vara komplett ifylld 
(bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter godtas 
inte som anmälan).

Anmälan till respektive mottagare ska vara 
inkommen senast 14 dagar före start (för sent 
inkommen anmälan beaktas inte).

JAKTPROV SSF GÄVLEBORG 
2021/2022

Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid 
utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger. 
Har hunden insjuknat eller om tik har börjat löpa 
styrks detta med veterinärintyg. 
Avgiften återbetalas om plats inte kan beredas.

Avgiften 300 kr per start sätts in på BG 339-9110 
eller Swish via 123 025 35 75 vid bekräftelse av 
start. Ange namn och provplats vid inbetalning. 

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

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

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

G
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Rörliga jaktprov  
(16 augusti 2021–28 februari 2022) 

Anmälan: Anmälan görs på blankett från  
SSF Riks webbplats. 

Provledare:
Martin Karlsson, Skindravägen 14,  
822 91 Alfta 
Tel: 070-6246077,  
e-post: gammeltuppen@outlook.com 

Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad 
domare och gör upp med denne om lämplig tid 
och plats (minst 3 dagar före provet) 

Startavgift 200 kronor sätts in på BG 339-9110 
eller Swish via 123 025 35 75 när domare och 
hundägare fastställt provdatum. Domaren 
betalas med 100 kronor + ev. reseersättning vid 
jaktprovet. Avgift för outnyttjad start återbetalas 
endast mot veterinärintyg.

Turordning ordinarie och rörliga prov
Lokalklubbens hundar har förtur, därefter hundar 
från andra lokalklubbar och slutligen från övriga 
nordiska länder. 

Vandringspris för medlemmar i SSF Gävleborg
De hundägare som vill tävla om klubbens 
vandringspris ”Årets trädskällare Gävleborg” ska 
skriftligen meddela klubben de tre bästa jakt-
provsresultaten under året. Skicka din skrivelse 
tillsammans med kopior på provprotokollen till 
klubbens sekreterare före den sista december 
2021.

Kvalificering till Skallkungstävlingen  
inom SSF Gävleborg
Kvalificering sker genom bästa enskilda resultat på 
ordinarie eller rörliga prov inom den egna lokalk-
lubben som uppnåtts två veckor före föregående 
års Skallkungstävling fram till två veckor före 
innevarande års tävling. I övrigt se regelpärmen. 

Varmt välkomna  
önskar SSF Gävleborg!
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Ångermanland anordnar jaktprov i höst enligt 
nedan. För medlemmar i Ångermanland så är 
startavgiften 100 kronor (för klubbhundar som 
gör jaktprovsdebut utgår ingen startavgift. Do-
mararvodet är alltid 200 kronor. Vi välkomnar 
givetvis även medlemmar från andra lokalklubbar 
i mån av plats (startavgiften är då 200 kr). Alla 
jaktprov genomförs i enlighet med de rekommen-
dationer som gäller för Covid-19 vid respektive 
provtillfälle.
 Startavgift och domararvode betalas till prov-
ledaren på plats vid ordinarie/utlysta prov. Vid 
rörliga prov ska startavgiften vara insatt på SSF 
Ångemanlands bg 263-4749 före provstart. Ange 
jaktprov och hundens registreringsnummer på 
inbetalningen.

Ordinarie/Utlysta prov
Tängsta 16-17 augusti
Tängsta 9-10 oktober
Lidsjöbergsprovet 2-3 oktober (SSF Ånger-
manland medarrangör, se SSF Jämtland Här-
jedalen för mer information om anmälan mm)

Anmälan till båda proven i Tängsta görs via 
formulär på SSF Riks hemsida eller via mejlad 
anmälningsblankett till:
Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele
E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Tel: 070-622 31 77

Anmälan ska vara anmälningsmottagare tillhan-
da senast två veckor före provet. Har bekräftelse 
inte kommit via mejl eller telefon inom tre dagar 
efter anmälan så kontakta anmälningsmot-

tagaren via telefon eller e-post. Vid vissa prov kan 
provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören 
finner det befogat. Möjlighet till boende i enklare 
campingstugor finns i anslutning till Tängsta-
hallen som är samlingsplats för provet, kontakta 
Staffan Jönsson för information. 

Rörliga prov på skilda platser
Vill du starta din hund på egna marker vid tid-
punkt som passar dig så anmäl din hund till ett 
rörligt prov. För hösten 2021 så kommer klubben 
ha en särskild ”drive” för rörliga prov helgen 
21-22 augusti där vi kommer försöka ha så många 
domare som möjligt tillgängliga för dömande av 
rörliga prov.

Anmälan görs via formulär på SSF Riks hemsi-
da eller via mejlad anmälningsblankett till:
Örjan Mattsson, Binböle 115, 873 98 Nordingrå
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Tel: 070-686 76 80

Skriftlig anmälan senast 3 dagar före beräknad 
provdag. Har bekräftelse inte kommit via mejl 
eller telefon inom tre dagar efter anmälan så 
kontakta anmälningsmottagaren via telefon eller 
epost. När provdag och domare är fastställd ska 
anmälan göras till provledaren senast 3 dagar 
före provdagen. Det är alltid provledaren som 
utser domare. Rörliga prov är kvalificerande för 
Skallkungen för hundar/hundägare tillhörande 
SSF Ångermanland.

Välkommen med din anmälan!

Jaktprov 2021 
SSF Ångermanland
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Jaktprov 2021-2022  
SSF SYDSVERIGE

Grängesberg 11:e och12:e September  
Nationellt Anmälningsmottagare: Göran 
Eriksson Barkenvägen 27, 771 55 LUDVIKA       
0761048640  styggberget@hotmail.com

Björsjö 11:e och 12:e December  
NationelltcAnmälningsmottagare: Tomas 
Salander Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA,       
070 6587305 tomas.salander@kopparfors.se 

Saxdalen  
26:e och 27:e Mars 2022 Nationellt Anmäln-
ingsmottagare: Göran Eriksson Barkenvägen 27, 
771 55 LUDVIKA       0761048640   styggber-
get@hotmail.com

Anmälan ordinarie prov. Skall vara anmälning-
smottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 
14 dagar före provdatum 300 kr betalas på plats. 
Lottning till domare och provrutor kan komma 
att ske veckan före proven där alla anmälda har 
rätt att delta. Vänligen meddela i anmälan om du 
även kan vara jaktprovsdomare på ett eller flera 
prov. 

Rörliga prov  
2021-08-16 tom. 2022-03-31 
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller 
e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum. 
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson  
Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika,
076 104 86 40 styggberget@hotmail.com  

300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på 
plats. Första start för SSF-syds medlemmar, ingen 
avgift. Gäller både ordinarie och rörliga prov.
 
Samtliga jaktprov är av lika värde för kval till 
skallkung tävlingen och även andra tävlingar. 
Samtliga ordinarie jaktprov kan bli flyttade till 
annan ort på grund av vargförekomst. 
 
Deltagande hundar behöver inte vara ID märkta i 
örat. Chipp avläsare finns.

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna till jaktprov.
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Rapport  
- Jaktprov i Sydsverige  

under mars månad

I början av Mars startade för första gången en 
Laika på våra jaktprov för skällande fågelhundar. 
Undertecknad fick äran att bedöma denna hund. 
Före provstart kontaktade jag vår jaktprovskom-
mitté om en Laika får starta på jaktprov i mars 
månad. Efter kontakter även med SKK så blev 
det godkänt att starta på jaktprov med en Laika 
under mars månad.
 Första provet visade den Östsibiriska Laikan 
Åsebos Stoj stor jaktlust med mycket hög fart och 
ett stort, mycket stort sök. Detta prov resulterade 
i jakt på räv så det blev ett noll pris.
 Prov nummer två så var det samma fart och 
vidbrett sök. Denna dag fick han ett fullt jobb på 

en tjäderhöna med 60 poäng och ett tredje pris. 
Grattis Nicklas Syren till en mångsidig hund.
 I slutet av mars startade först Annelie Tyrelid 
sin Norrbottenspets Delta. Han Fick ihop 66 
poäng och ett andra pris.
 Även Heikki Ruuska startade sin Finsk spets 
Vehkvaaran Haka. Han fick ihop 69 poäng och 
ett andra pris.

Grattis Annelie och Heikki.
Mattias Kähäri bedömde de två hundarna. 

Jaktprovkommittén
Göran Eriksson

fr.v. Vehkavaaran Haka, ägare och 
Heikki Ruuska. Nicklas Syren med Åse-
bos Stoj. Anneilie Tyhrelid med Delta.



45

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

SVER
IG

E

Vanligtvis brukar årsmötet kombineras med en 
utställning och hållas fysiskt på plats i Ställdalen. 
SSF Syd beklagar att utställningen inte blev av, 
men det var väl heller ingen större skräll eftersom 
samtliga hundutställningar inom SKK har legat 
nere ett tag nu.
 Glädjande med det digitala årsmötet var att vi 
verkar genom att använda en mötesplattform ver-
kar kunna attrahera nya mötesdeltagare och till 
nästkommande årsmöte är förhoppningen att vi 
ska kunna kombinera det fysiska och det digitala 
mötet med våra medlemmar och på så sätt få ett 
högre totalt deltagande. Det är alltså möjligt att i 
slutändan möjligt att hitta något positivt i något 
som har fötts ur något tråkigt. Vi vill betona att 
årsmötet fyller, som bekant, en viktig demokratisk 
funktion och är forumet där medlemmarna kan 
påverka verksamhetens inriktning genom att 
väljas in i styrelsen eller komma med förslag som 
tas vidare med till SSF Riks årsmöte.
 En intressant motion som presenterades på 
årsmötet, var att SSF ska låta det bli möjligt för 
klubbens medlemmar att få ut viltspårschampion-
at, i likhet med vad som gäller för de flesta andras 

raser i Sverige. Motionen togs sedan vidare till 
Riksårsmötet, där den tyvärr röstades ned med 
hänvisningen att championatet inte låg i klubbens 
intresse. Lite trist, och kanske en smula bakåt-
strävande tycker jag personligen, då ett delta-
gande på viltspårprov redan är utbrett bland den 
klövviltsjagande delen av klubbens medlemmar. 
SKK, vår moderklubb, efterlyser dessutom fler 
viltspårhundar och med ett championat i bakfick-
an får hundägaren ett helt annat läge när olyckan 
är framme och ersättning för värdering av hunden 
kommer på tal gentemot försäkringsbolag.
 SSF Syd tackar alla trogna medlemmar för det 
gångna året och hoppas även kunna, förutom de 
traditionsenliga hållpunkterna på programmet, 
erbjuda aktiviteter som bygger broar mellan 
medlemmarna och på nytt ger våra jaktspetsar 
en framskjuten position bland alla nya raser som 
tävlar om att vara det självklara hundvalet för 
jägare i Sverige. 

Kaj Ekroos
För SSF Sydsverige

Nya ansikten på  
ssf Sydsveriges digitala 

årsmöte för år 2020
I år höll SSF Sydsverige ett digitalt årsmöte lördagen den 20 februari via 

Microsoft Teams, plattformen för digitala möten som har upplevt en 
boom inom antalet användare under året på grund av coronapandemin.
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Som bilden visar är det inte alltid lätt att lyckas 
med det planerade. Men det är bara att försöka 
igen och det är den bilden som finns i mitt första 
nummer som Redaktör för tidningen. 
 Detta är mitt fjärde nummer som Redaktör 
och det börjar kännas som att jag har kommit in 
i det. Dock är jag inte ensam om att arbeta med 
tidningen. Tillsammans med Åsa och Therése i 
Arbetskommittén hjälps vi åt att planera innehål-
let, äska in material samt producera egna texter 
och bilder. Formsmedjan sätter därefter ihop 
materialet till en tidning. De som främst bidrar 
till tidningen är ni läsare och medlemmar som 
skickar in material och ser till att det finns något 
att bläddra i. Tack alla inblandade för att ni gör 
det möjligt!

I sommar hoppas jag att ni tar till er av de tips om 
förberedelser inför jakten som lyfts fram i detta 
nummer. För oss brukar sommaren innehålla my-
cket skugghäng på de varma dagarna och träning 
eller bad på kvällarna. Uttorkning, het asfalt och 
varm sand är ingen höjdare. Här i Västerbottens 
inland slåss vi med krypen också sommartid, 

speciellt knotten kan vara lömska så skugghäng 
fungerar inte alltid. Sensommaren ser jag mest 
framemot eftersom hösten närmar sig, vindarna 
är svalare, krypen är färre, bären mognar och de 
ätbara svamparna börjar komma fram. 
 Det finns en del måsten som sommaren för 
med sig. Målning, skogshuggning, gräsklippning, 
fönsterputsning, rensning av ogräs i rabatterna 
samt försöka bli av med myrstackarna (igen) som 
bor bredvid uteplatsen. Sedan självklara roliga 
aktiviteter så som att sola, bada, läsa, grilla och 
bara må gott. Hundarna är en del av flocken och 
är därför i närheten vid de flesta av händelserna. 
Vi planerar att njuta utomhus i sommar så det 
återstår att se hur vi lyckas med det. 

Mejla standskall.ssf@gmail.com om ni undrar 
över något eller vill skicka in material  
(exempelvis bilder). 

Ha en härlig sommar! 

Erika Eklund
Redaktör 
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Du behöver

2 st Tjäderbröstfiléer
140 g tärnat bacon
1 lök
3 dl grädde
0,5 tub mjukost, ädelost
Lite torkad svamp
1 msk senap
En nypa salt

Tjädergryta

Tärna upp tjäderbrösten och hacka 
löken. Blanda ihop alla ingredienser 
i en gryta. Låt stå och puttra på låg 
värme. Grytan blir i regel bättre ju 
längre tid den får puttra men den går 
att servera efter 20 minuter. Serveras 
ihop med ris, pressad potatis eller 
blomkålsris. En klick rönnbärsgelé 
gör sig som pricken över i:et. Men det 
receptet kan vi ta en annan gång.

De flesta Norrbottenspetsägare känner nog igen sig i att man under vissa delar av 
året måste konsumera kopiösa mängder fågel för att frysen börjar bli full. Många 

har förutfattade meningar om att tjäder bara går att tillaga enligt mormors gamla 
recept med ingredienser som picklade bigarråer eller månskenskantareller. 

Det behöver inte vara så komplicerat eller ta en vecka att tillaga.  
Här följer ett recept jag ofta tar till när jag har dålig fantasi.

– Roland Saitzkoff
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Då mamma är Årets Trädskällare och pappa Skallkung, 
va må det då bli av dessa tre brudar?

Sitka
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Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om ändringar i 
den del av jaktförordningen som rör jakttider. De nya 
jakttiderna börjar gälla 1 juli 2021. Det är en del ändringar 
för många viltarter och rekommendationen är att läsa 
igenom den nya jakttidtabellen inför det nya jaktåret. 
Ändringarna i förordningen finns att läsa i SFS 2021:334.

Nya jakttider

§
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Silvermyrens Ayla, 12 veckor. Ägare Andreas Norberg
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Att tänka på vid 
träning och jakt

av Anna Fors Ward

Anna Fors Ward med hund och byte
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ANNA FORS WARD heter jag och är exteriör-
domare på samtliga jagande spetsar, däribland 
raserna finsk spets och norrbottenspets. Jag är 
uppväxt med gråhund samt hamiltonstövare och 
har jagat sedan barnsben.
 Jag är injagad på tre jaktformer - älgjakt och 
harjakt, där jag följde med pappa och bror när 
de jagade samt trädskällarjakt då en av mina far-
bröder hade finsk spets. När jag var 12 år fick jag 
min egna gråhund som jag gjorde till jaktcham-
pion när jag var 15 år. Hundar och jakt har alltid 
varit en livsstil för mig. Idag har vi i familjen 
korthårig vorsteh, pointer och jämthund, vilka vi 
jagar flitigt med, avlar på, startar på jaktprov och 
delar livet med hela året.
 Min pappa födde upp gråhundar med stor 
framgång under kennelnamnet Sångbergets 
kennel som sedan 21 år tillbaka är i min ägo. 
Jag har följt i hans fotspår och har själv fött upp 
gråhund, jämthund och nu korthårig vorsteh 
samt pointer. Jag var oerhört intresserad redan 
som liten och kravlade runt bland hundar och 
valpar samt lärde mig deras språk. Jag tror att det 
var det som lade grunden till mitt stora intresse 
för hundar och kommunikation. När jag var 18 
år köpte jag min första stående fågelhund - en 
engelsk setter. Efter det har det blivit ett antal 
olika jakthundsraser: jämthund, östsibirisk laika, 
drever, finsk spets, korthårig vorsteh och pointer. 
Kenneln innehar SKK ś Bruksuppfödarpris samt 
Bruksavelspris och har vid två tillfällen tilldelats 
Svenska vorstehklubbens Gulduppfödardiplom.

Hundens välmående
Det är flera saker som samverkar för att lyckas 
med en bra jaktkamrat. De fyra hörnstenarna 
mentalitet, funktion (jakt), exteriör och hälsa 
är komponenter som avgör hur din hund mår. 
Jag har alltid ansett att det är genom allsidig 
träning och en god relation året runt som du bäst 
förbereder hunden inför jaktsäsongen. Er relation 
är också avgörande för hur du och din hund 
ska fungera tillsammans. Att bygga tillit och 
partnerskap är en av de viktigaste hörnstenarna. 
Hur ser din hund på dig? Litar den på dig och 
vill samarbeta? Vilar din hund tillräckligt mycket 
eller är den stressad och ”igång” hela tiden? Att 
hunden har en god exteriör, det vill säga har 
en bra funktion för det ändamål den är avlad 
till är viktigt för att hunden ska orka och inte 
få onödiga skador. Att ge hunden ett bra foder 
som är rätt sammansatt är också av stor vikt. Ett 
bra foder innebär att din hund har fast avföring 
två gånger per dag (vid normal ansträngning), 
har bra tassar och päls samt har lätt att bygga 
muskler. Hundens mentalitet är dess viktigaste 
egenskap med tanke på att hunden är sällskapsd-
jur 365 dagar på ett år. Mentaliteten är resultat av 
samverkan mellan hundens arvsmassa och miljö. 
Vid uppfödning bör man sträva efter att mental-
iteten och beteendet hos individer som används 
till avel är problemfria. De skall vara trevliga 
mot såväl hundar som människor. Mentaliteten 
hänger också ihop med hur din hund jagar och 
klarar av skogens alla ”faror” och utmaningar.

Riksutställningen i Bollnäs 2018
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Att träna sin hund efter årstiden är ett bra 
framgångskoncept. På vintern passar det perfekt 
att låta hunden springa i dragsele framför en 
spark, skidor eller släde. Under vår och sommar är 
det toppen med cykel- och löpträning. Jag tycker 
också det är bra träning för en hund att gå i skog 
och mark i långlina under ynglingsperioden och 
göra kontaktövningar som exempelvis matsök, 
klättra på stockar och stubbar samt inkallning-
sträning. Ju närmare jakten du kommer desto mer 
ökas fysträningen med löpning samt simning som 
är en skonsam träning, vilket är bra för muskler 
och leder.

Skadeförebyggande och motivation
Jag tror att man kan förebygga skador genom att 
ge hunden en varierad fysträning och tänka på 
att inte ”bränna ut” unghunden. Våra jakthundar 
har idag stor jaktlust så det gäller att tänka åt 
dem. Bygga muskler genom att öka fysträningen 
successivt. En unghund ska alltid känna glädje 
inför arbetsuppgifter vad det än må vara. Inkalln-

ing och sökövningar samt träningspass i skog och 
mark ska vara till glädje för både hund och ägare. 
Jag tränar korta pass så att motivationen hålls 
uppe och farten är hög. Jag sätter mig också ner i 
skogen, tänder upp en eld och tränar på att ”bara 
vara” med en unghund. Det är viktigt att unga 
hundar lär sig att koppla av och vila när det är 
dags för vila. Jag jobbar med hund till profes-
sionen och möter många hundar som är stressade 
och har svårt att koppla av. Det speglar samhället 
i stort. Hundägare glömmer att träna passivitet. 
Det är i vilan som både kropp och knopp byggs 
upp. En unghund som är under injagning ska 
givetvis vila och sova ordentligt mellan jakterna 
för att bygga både inre och yttre styrka till nästa 
jakt. En otränad hund får lättare skador och har 
inte samma mentala ork som en tränad hund.
 Viktigt att tänka på under sommaren och 
även tidig höst är värmen. Det bryter ner mer än 
bygger upp och kan vara rent farligt att träna och 
jaga med en hund när det är hett ute. Jag låter 
inte mina hundar springa när det är för varmt och 
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INNAN JAKT OCH HÅRD TRÄNING TIPSAR JAG ER OM ATT ”SNACKSA” 
VATTNET MED NÅGOT SOM HUNDEN GILLAR OCH TILLSÄTT 

VÄTSKEERSÄTTNING FÖR HUND. 

vattnar dem alltid med vätskeersättning - både 
före, under och efter hundens arbete. Simträna 
och lek i vatten när det är alltför heta sommard-
agar är en god idé. Det är inte ovanligt att hundar 
sommartid och varma höstdagar utsätts för 
värmeslag. Tecken på värmeslag är ett våldsamt 
hässjande (flåsande) med vidöppen mun, vilket 
är hundens sätt att kyla ner sig. Hunden beter 
sig oroligt, vinglar, kräks samt kan till och med 
drabbas av kramper. Eftersom kroppstempera-
turen stiger okontrollerbart vid värmeslag är det 
viktigt att kyla ner hunden, men inte för fort. 
Kyl huvudet och massera benen för att stimulera 
blodcirkulationen. Om du misstänker värmeslag 
ska du åka till en veterinär så snart du kan.
 Innan jakt och hård träning tipsar jag er om 
att ”snacksa” vattnet med något som hunden 
gillar och tillsätt vätskeersättning för hund. Det 
går även att tillverka själv. Jag bär alltid med mig 
vatten i ryggsäcken och ger hunden under dagen. 
Detta gäller även vintertid då det är lätt att glöm-
ma att kylan tar energi och vätska. Jagar du när 
det är kallt ska du såklart anpassa vinterjakten 
efter just din hunds förutsättningar – jaga med 
förnuft. En hunds underhållsbehov av vätska är 
ungefär 0,5 dl per kg och dag, vilket mångdub-
blas under jaktarbete. Vätskebehovet ökar ytter-
ligare under vinterjakt. Det är därför viktigt att 
vi får i hunden extra vätska under vinterjakten. 
Ett bra sätt att få i hunden vätska är att ta med 

en termos med ljummet vatten ut till jaktskogen 
med smaksatt vatten. Även direkt efter avslutad 
jakt ger jag en efterladdning med vatten och 
snacksat vatten. 2-3 timmar efter avslutad jakt ger 
jag hunden dennes ordinarie måltid. Mängd är 
beroende på hur hårt hunden har jobbat och hur 
den skall jaga dagen efter. 
 Många som kommer till oss har problem med 
att hunden ”skiter i dem” utomhus. Så blir det om 
husse/matte bara går ut i koppel och låter hunden 
dra dem fram i livet. Hundarna motiverar sig 
själva genom att titta efter fåglar, skälla på saker 
som rör sig osv. Vad kan man göra åt det då? En 
valp och unghund gillar lek och så motivera den 
att vilja vara med dig genom att bjuda till lek 
ibland. Ett kaninskinn, rävskinn, en boll med 
lurv på, en tjädervinge är det ingen valp/ung-
hund som dissar. Det är bra att ha i fickan när du 
tränar inkallning och följsamhet. Mat är en resurs 
i en flock så det kan du också använda dig av för 
att höja motivationen för att hunden vill vara med 
dig. Ta med dig måltiden ut i skog och mark och 
gör lite sökövningar, dvs strö ut mat på backen 
och uppmuntra valpen/unghunden att söka. Du 
kan också kalla in och kasta mat på backen när 
hunden kommer in till dig så den får använda 
näsan för att söka. Är den inte förtjust i torrfoder 
utomhus får du fixa korv eller köttbullar i små 
bitar för att höja motivationen. Det gäller att vara 
kreativ och hitta DIN hunds högsta motivation.
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Kom ihåg att relationen är avgörande för hur du 
och din hund får det tillsammans i livet. Bygg 
tillit och partnerskap. Se till att hunden litar på 
dig och ser dig som en trygg och tydlig flockle-
dare, då kommer den att vilja samarbeta och ge 
dig fina jakt – och soffmysardagar.
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Sörlidbäckens Noor
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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

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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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: SSFCissi@gmail.com
Postadress: Cecilia Sjölund, Vallsjövägen 11, 
855 99 Liden. t: 070-661 59 33

CHAMPIONATDIPLOM
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Vi var fem i Riksstyrelsen på plats i Sundsvall 
varifrån mötes sändes. 

Mötet löpte på utan problem då vi hade betydligt 
bättre utrustning i år så blev både ljud och bild 
bättre, så visst har vi lärt oss en del om vid-
eomöten under detta år.

Mötesordförande var Peter Jakob som annars sit-
ter som kassör i Västernorrlands Älghundsklubb, 
ett uppdrag som han genomförde på ett bra sätt.
Även i år var Fredrik Bruno från SKK med oss, 
det blev två voteringar som han skötte och
det fungerade felfritt.

SSF Riksårsmöte 2021

Styrelsen:
Valen av styrelsens medlemmar föll som valbered-
ningens förslag låg, det vill säga att 2021 så ser 
SSF Riksstyrelse ut så här:

Ordförande: Jeanette Börjesson (Å) 

Ledamöter: Anders Lundberg (J/H),  
Niklas Stöök (J/H), Therese Hampus (J/H),  
Egon Rongdén (M), Matilda Hansson (J/H)  
och Cecilia Sjölund (M)  

Suppleanter: Åsa Fjällborg (ÖN),  
Erik Sundström (NN), Göran Eriksson (S)  
och Kjell Welam (MS). 

Riksårsmötet 2021 var även i år tråkigt nog nödvändigt att 
köra via Teams. Pandemin har ännu inte släppt sitt grepp 

även om man kan ana en viss ljusning.

– Niklas Stöök

fr.v. Anders Lundberg, Tommy Lannemar, Niklas Stöök, Peter Jakob och Jeanette Börjesson
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Prisutdelning:
Även detta år blev prisutdelningen mer en forma-
lia, det som annars brukar vara en höjdpunkt på 
årsmötet blir mer bara en information. Men vi 
håller alla tummar för att nästa år kunna göra det 
på riktigt igen.
Jeanette läste nomineringen för Göran Hellström 
som kommer att få Guldnålen av sin lokalklubb 
och sedan läste Anders Lundberg upp listan för 
nedanstående pristagare.

Pristagare 2021
Årets Skällande Fågelhund 2020
1. SE21024/2018 Tallskallets Aijna  
(88,76,77) 80,33 poäng. 
Ägare: Ida Berggren, Mellansel
2. SE24458/2015 Kronskogens Yria  
(65,89,62) 72 poäng. 
Ägare: Nils-Olov Nilsson, Sollefteå
3. SE16128/2017 Brattstans Axa  
(78,61,82,64) 71,25 poäng. 
Ägare: Sören Adill och Ulf Engberg, Norderåsen 

Kennel Rahans Vandringspris 2020
1. SE21024/2018 Tallskallets Aijna  
(88,76,77) 241 poäng. 
Ägare: Ida Berggren, Mellansel
2. SE25141/2017 Ystibackans Thelma  
(86,72,80) 238 poäng. 
Ägare: Thomas Björke, Hudiksvall
3. SE29941/2018 Tålsmarks Miggo  
(81,83,60) 224 poäng. 
Ägare: Gunno Hamberg, Köpmanholmen
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Tallskallets Aijna & Ida Berggren
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Röjans Vandringspris 2021
1. Irene Lundmark, Mattisudden, SE24145/2017 
Raste, 84 poäng, rörligt prov 20200917

Unos Minne 2020
1. Tallskallets Kennel 21 poäng.
Ägare: Robin Boija, Bollstabruk

Flest dömda jaktprov
1. Richard Svärd VL 15 st
2. Kid-Benny Eriksson ÖN  13 st
3. John Nyberg J/H        12 st

Avtackningar:
I år avtackade vi Tommy Lannemar som under 
många år suttit som både sekreterare och kassör 
där han gjort ett fantastiskt jobb för klubben. 
Tommys engagemang och ordningsamhet har 
vart otroligt värdefullt genom alla år. Vi i styrels-
en kommer att sakna honom!

Nu håller vi alla tummar för att vi nästa år ska 
kunna ses och ha ett riktigt Riksårsmöte och 
Riksutställning i Västerås.
 Önskar alla en skön vår och sommar där vi i 
vanlig ordning hoppas på en god föryngring så att 
vi får många trevliga dagar att njuta av till hösten.

SSF Riks genom Niklas Stöök

Vinnare av Röjans Vandringspris 2021. Irene Lundmark och Raste
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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 
strålande sommar.

Information  
F R Å N  PR OV R E G E L KO M M I T T É N
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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
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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 
Matilda Hansson, Fugelsta 251, 844 97 Kälarne.  
t: 070-252 67 42. e: ssf.matilda.hansson@gmail.com
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 Matilda Hansson, Fugelsta 251, 844 97 Kälarne. 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: anders.lundberg@bahnhof.se
Medlemsansvarig 
Erik Sundström, Luleå.
e: ssf.medlemskap@gmail.com
t: 070-377 62 23 (endast kvällstid)
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  
Gunnarsbyn. 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  
Nordingrå. 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  
Vemdalen. 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: 
SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR

FUGELSTA 251
844 97 KÄLARNE


