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engagemang samt en hel del ideella uppdrag så 
blir det inte mycket fritid över att lägga på annat. 
Som allt annat är det ett val, och jag känner varje 
dag att jag väljer rätt!
 Jag vill koppla an till det här med att gilla 
olika. Det tillsammans med möjligheten att 
påverka är en del av min drivkraft i de ideella 
engagemang jag har. SSF inget undantag. Jag 
har en plats i en klubb med många fantastiska 
människor, som 
strävar framåt för en 
gemensam sak. Våra 
raser, våra skällande 
fågelhundar. De här 
personerna gör det 
här på sin fritid. Jag 
vill lyfta det, för det 
är viktigt att komma 
ihåg att när människor jobbar i ideell verksamhet 
så gör de någonting för Dig och mig på sin fritid. 
Det är viktigt att stanna upp och reflektera över 
det. Ibland är det lätt att tycka att det är lång 
väntetid på en domare när just jag vill gå jakt-
prov, att det är för få utställningar när just min 
hund är i finast form, att jag fick vänta för länge 
på mitt injagningskompendium, att avelsrådet 
inte svarade tillräckligt snabbt eller att tidningen 
Ståndskall kom några dagar för sent. Jag vill ta 
möjligheten att skicka med en uppmaning till alla 
nuvarande och blivande medlemmar i SSF. Nästa 
gång du eventuellt känner dig lite irriterad över 
något av ovanstående, fundera istället på vad just 
Du skulle kunna bidra med. Man måste inte sitta 
i en styrelse, men just Du kanske kan sälja lotter 
på nästa utställning som Din lokalklubb anord-
nar. Alla behövs. När vi hjälps åt och drar nytta 

av varandras olikheter, erfarenheter och kun-
skaper. Ja, då blir det oftast riktigt, riktigt bra! 
 Pandemin har påverkat hela samhället under 
ett och halvt års tid nu. Så även verksamheten 
runt våra jakthundar. Nu kan vi äntligen (med 
tillförsikt) våga blicka framåt. Vi ser att det 
planeras för flera utställningar i höst, och prov-
verksamheten har kört i gång. I skrivande stund 
är min lilla röding ute på jaktprov med make och 

domare. En myck-
et vacker sensom-
marmorgon. Nu 
kommer årets bästa 
tid för oss trädskäl-
larfantaster och 
spetshundsvänner. 
Jag vill önska alla 
en helt fantastisk 

höst och hoppas att ni tillsammans med egna, 
eller andras hundar får fina minnen för livet!
 Sist men inte minst vill jag ta tillfället i akt och 
tacka den grupp i SSF som jobbar med tidningen 
Ståndskall. I din hand håller du ett rykande fär-
skt nummer av en tidning som tas fram på ideell 
basis. Fyra gånger per år har vi fågelhundsvänner 
möjlighet att ta del av denna tidning för att det 
finns de som lägger en del av din fritid på det. 
Tänk lite extra på det när du njuter av denna 
förstklassiga läsning. Ta hand om varandra så 
hoppas jag att vi ses, kanske i senhöstens utställn-
ingsringar. Eller vem vet, kanske möts vi just i 
”skogen ingenstans”. Där många av oss trivs som 
allra bäst.   

 //Matilda Hansson
 Kassör SSF Riks 

Det är en ära att få skriva ledare till tidningen 
ståndskall. Tankarna har snurrat runt vad jag 
ska skriva om, för det är också en möjlighet att få 
detta utrymme i textformat. 
 Till att börja med ska jag presentera mig. 
Matilda Hansson heter jag och är ny som kassör 
i SSF Riks. Är född och uppväxt i Norrbottens 
kustland, men bor och verkar i en liten by i Östra 
Jämtland. Här bor jag tillsammans med min 
familj av två- och fyrbenta. Den fyrbenting som 
fått mig att engagera mig i SSF är vår Finska spets 
Fort Hjort Lakka. Eftersom jag tycker att olika är 
bra så finns det också Jämthund och Östsibirisk 
laika hemma hos oss.  Med fyra jakthundar, 
ett superroligt jobb som kräver mycket tid och 

LEDARE

Matilda Hansson & Fort Hjort Lakka

“Alla behövs. När vi hjälps åt och drar 
nytta av varandras olikheter, erfarenheter 
och kunskaper. Ja, då blir det oftast 
riktigt, riktigt bra!”

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  3  2 0 2 1   –
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Kanske det är denna höst som steget ska tas att 
starta på jaktprov, men hur går ett jaktprov till? 
Det och mycket mer kring just jaktprov kommer 
detta nummer att handla om. Temat är kort 
och gott jaktprov. Vi får läsa om medlemmars 
jaktprovsminnen, rapporter från lokalklubbarnas 
förhöstprov och även ta del av rapporter från hun-
dutställningar som äntligen kunnat genomföras. 
Vidare finns en artikel från vårens strategimöte 
där samtliga lokalklubbar deltog. Vi får stifta ny 
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NU ÄR HÖSTEN HÄR OCH DEN EFTERLÄNGTADE JAKTSÄSONGEN MED 
ALLT GOTT SOM DEN FÖR MED SIG, MED MYCKET TID UTE I SKOG OCH 
MARK MED VÅRA FYRBENTA STJÄRNOR. DET ÄR NU VI FÅR SKÖRDA 
FRUKTERNA AV ALLA DE FÖRBEREDELSER SOM GJORTS FÖR ATT 
HUNDARNA SKA VARA VÄL FÖRBEREDDA INFÖR HÖSTENS UTMANINGAR.

ARBETSKOMMITTÉN FÖR STÅNDSKALL HAR ORDET

Njutbara stunder i skogen.

bekantskap med en ny ”Profil” och en ny ”Pan-
el” får svara på en fråga. Självklart har vi en ny 
spännande ”Krönika” att se fram emot.
 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

   Väl mött i skogen!
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MIN FÖRSTA FINNSPETS, den jaktstarka men 
tämligen egensinniga tiken Purri, rodde i land sin 
öppenklassetta med ett fullt grundskall och ett 
fullt förnyat på järpe. Det skedde i slutminuterna 
av ett fyra timmar långt eftermiddagsprov och jag 
kan väl erkänna att det kändes som stolpe in.
 Av den beskrivningen kan den regelkunnige ut-
läsa att det var ett tag sedan. Det utspelade sig på 
den tiden då unga hundar startade i öppenklass 
och unga och synnerligen nervösa hundägare hade 
att välja om de ville inkludera järpe eller inte. Ett 
delikat val när antal konstaterade fåglar hade en 
direkt bäring på poängsättningen. Men just den 
gången tänkte jag rätt.
 Jag var 16 år och eftersom Purri vägrade åka 
moped var fåglarna i närområdet väl motionerade. 
Den godtrogna järpe vi hittade på baksidan av 
Kvarnberget i provdagens skymning var kanske 
den sista fågel på gångavstånd som inte lärt sig att 
undvika henne.
Om jag minns rätt hann vi med ett mer eller 

mindre fågeltomt senhöstprov i elitklass samma 
år, men sedan var säsongen över.
 Påföljande sommar satt jag och fyllde i ett av 
de anmälningsformulär som brukade komma 
inbladade i Ståndskall. Det gick ett förhöstprov 
i Jörn och jag ville absolut starta Purri i elitklass. 
Men jag gruvade mig. Det fanns en hake.
 Jag visste att på jaktprov bedömdes lydnad. Det 
verkade oroande. Purri kunde vara koppelskygg, 
inte minst när hon bara fått vara lös i tre timmar.
Till slut tog jag mod till mig och ringde provle-
daren och ställde den kritiska frågan: Får man 
använda pannkakor för att fånga hunden? Jag 
fick ett jakande svar och kunde lugnad fortsätta 
förberedelserna, som mest gick ut på att cykla två 
mil med tiken varje kväll hela sommaren.
 I augusti startade jag ett torrt skinn utan 
annan dressyr än pannkakor. Om jag inte minns 
fel tog hon ett andrapris och ett tredjepris den 
augustihelgen. Det var inte riktigt våra dröm-
mars mål, men inte så illa heller. Första dagen lät 

KRÖNIKAN

Räds inte
 proven

Får man använda pannkakor för att fånga hunden? Jag fick ett jakande 
svar och kunde lugnad fortsätta förberedelserna...

– Ulf Lindroth

hon sig kopplas efter en pannkakemuta och ett 
tigersprång, men andra dagen var pannkakorna 
slut. Jag har för mig att hon lät sig kopplas först 
då domaren ledsnat efter en dryg timmes väntan 
och körde iväg med bilen.
 Gamla Purri tog med tiden några elittvåor och 
vann faktiskt ett lokalklubbsmästerskap. Ett år 
missade hon skallkungstävlingen när en tjäder-
höna flög förbi provgruppen och gav oss en femte 
fågel i protokollet. Strängt taget representerar 
hennes insatser min glansfullaste period i jakt-
provssvängen. Jag tycker det har varit klent med 
stolpe in sedan den där järpen.
 Men även senare hundar har startats på 
jaktprov. Mina höstar är visserligen mer intensivt 
planerade nu än förr och det känns svårare att 
hitta luckor för hela jaktprovshelger, men när jag 
haft en ung hund har den fått åtminstone några 
chanser. Det känns som ett sätt att dra ett strå till 
stacken. Jag tror nämligen på jaktprov. De kan 
vara lite trubbiga och det finns ett moment av tur 

och otur. Men över tid styr de våra hundraser i 
rätt riktning.
 Specialklubben för skällande fågelhundar 
förvaltar två av de friskaste och jaktstarkaste 
hundraserna i landet. Det handlar om hundar 
som ska kunna hitta och precisera fågel i träd 
under svåra förhållanden, klara långa förföljanden 
och dessutom jaga rent, det vill säga utan onödig 
tidsspillan på oviktigt vilt och utan tomskällande 
eller drevskall på flygande fågel. De är dessutom 
det levande arvet av en urgammal tradition.
Klubben har alltså axlat ett ansvar. De här hund-
arna ska inte bara bevaras, de ska bli bättre. Men 
vem är egentligen klubben?
 Ursäkta den ledande frågan, du vet förstås 
svaret. Det är du. Och jag. Plus ett antal andra 
som vi, som i många fall valt att engagera sig 
ännu mer och satsa ännu mer av sin fritid. All 
heder alltså åt de som startar sina hundar och 
extra mycket åt klubbens frivilliga funktionärer. 
Proven är hjärtat i verksamheten. 
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Det här numret har ett jaktprovstema. Det passar 
så här års, när proven ska genomföras. Proven, 
som inte bara lägger grunden för en framgångs-
rik jakthundavel och rasernas utveckling utan 
dessutom är ditt bästa stöd när du söker en 
verkligt intressant valpkull. Samt – förstås – ditt 
bästa sätt att bidra till att det verkligen finns 
någon intressant valpkull att hitta nästa gång du 
eller någon annan går i valptankar. Om du som 
hundägare vill bidra till att våra hundraser för-
bättras bör du alltså starta din hund på jaktprov 
åtminstone någon gång. Dels ger det en finger-
visning på om din hund är intressant att använda 
i avel, dels ger det ett kvitto på vad föräldradjuren 
nedärvt. För det långsiktiga förbättringsarbetet 
finns ingen viktigare data.
 Kanske gruvar du dig inför första jakt-
provsstarten. Jag vet att jag gjorde det. Men jag 
packade en plastpåse med kalla pannkakor och 
åkte. Det kan du också göra. Och om du hän-
delsevis blir sittande i en och en halv timme i ett 
dike med en finnspetstik som inte vill bli kopplad 
och domaren till slut lämnar er i skogen för att 
köra iväg till domarkollegiet, än sedan? Med tiden 
blir det bara en rolig historia.
 I mitt fall blev det faktiskt inkörsporten till 
en jaktprovsdomarutbildning och några år med 
ganska flitigt startande av egen hund. Jaktprov 

kan vara mycket intressanta och dessutom roliga. 
De är också ett säkert sätt att lära känna många 
likasinnade. Inte minst snabbar de på läroproces-
sen för dig som jagar in dig själv och din första 
hund samtidigt.
 De är inte heller särskilt invecklade. På ett 
jaktprov ska hunden göra det den alltid gör när 
ni jagar, först och främst söka och skälla fågel. 
Domarens uppgift är bara att bedöma hur den 
arbetar. För att förbereda dig och hunden behöver 
du bara göra det du ändå hade tänkt göra, nämli-
gen att ge hunden en ordentlig injagning.
 Men injagningen är värd att betona. Starta 
gärna en ung hund, men inte en hund som inte 
är injagad. Det går inte att göra en meningsfull 
bedömning av en hund som inte förstått vad den 
ska göra.
 Först skjuter du alltså några fåglar för hunden. 
När den söker och skäller fågel pålitligt är tiden 
mogen att anmäla den till ett jaktprov.
Jagar din hund – starta den. Din lokalklubb 
finns där och hoppas få se er! Med frivilliga 
funktionärer och aktiva hundägare kan klubben 
fortsätta att förvalta Sveriges vassaste spetskompe-
tens. Och känner du dig ändå osäker – packa fler 
pannkakor.

Ulf Lindroth

Purri var inte alltid så lydig men hon skällde fågel. 
Det räckte tämligen bra på proven.
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Vilken relation har du till SSF? 
 – Snäll och foglig medlem. 

Vad är det som har gjort att du har fastnat för 
den här jaktformen? 
 – Hade tidigare endast jagat toppfågel och det 
var både ensamt och kallt, i denna jaktform är 
såklart sällskapet, samarbetet och förmågan 
att kommunicera och läsa av varandra är helt 
avgörande för hur roligt man får i skogen.

Hur förbereder du dig inför jakt? 
 – Ser till att hunden är i trim efter semestrandet 
med både promenader i rask takt samt cykling 
med en sträcka och tempo som ökas successivt, 
eftersom hon avskyr vatten så är simning under 
varma dagar tyvärr utesluten. Nästa hund ska jag 
lära vattenvana direkt, för där har man mycket 
”gratis” om man bor som jag gör. Själv går till 
skjutgropen 1-2 gånger och kollar av så allt ser bra 
ut, annars ingen speciell förberedelse. 

Vilken utrustning tycker du är viktigast föru-
tom hunden och geväret? 
 – Viktigast för mig är vatten, både till mig och 
hunden och en godispåse eller kakor för lite snabb 
energi, pejl för mig är också ovärderlig eftersom 
jag är oduglig att hitta i skogen och går vilse så 
fort jag får chansen, har lurat åtminstone 2st 
erfarna domare hittills... Kaffetermos är också 
något jag alltid tar med och vill ha, men mycket 
sällan hinner jag sitta och njuta innan det brakar 
löst. Så vill jag ha aktion så brukar jag skruva lite 
på korken! 

Tips till nybörjare: 
Lär hunden vem den kan lita på och ha roligt 
med, alldaglig hundträning som sitt, ligg, stanna 
och kom ska levereras med glädje - då har du 
lyckats. Till valpköpare kan jag bara säga –Spring 
ikapp valpen om den är olydig medan du kan, för 
har du inte etablerat inkallning på ett bra och rol-
igt sätt innan den är för snabb, så är det så mycket 
svårare sedan, all träning och vardaglig uppfos-
tran får du tiofalt tillbaka då det sedan är dags för 
riktigt arbete till skogs. Resten kommer hunden 
att lära dig, allt eftersom du lär dig hundens
signaler i skogen.

Namn: Malin Nordin
Bor: Öje – Härnösand
Lokalklubb: Medelpad 
Medlem sedan: 2014
Sysselsättning: Lokalsamordnare 
på SPSM
Familj: Sambo och 2 barn 
Hund: Brattstans Tyra SE15520/2014
Favoritmat: Pizza alt spagetti och 
köttfärsås med husmans spisbröd och 
gräddost
Intressen: Fiske, Fågel- och kantarell-
jakt med familjen

Profilen
Bästa minne: 
Det är ju jättemånga och här skulle jag ljuga om 
jag inte sa att ett var när Tyra tog 92 poäng på 
utlyst prov i skogarna kring Tängsta, detta var 
också hennes sista 1:a för att erövra championatet. 
Dessa poäng är hittills det högsta i Sverige en 
nobs erhållit och kommer såklart för alltid vara 
ett oförglömligt minne för mig.
 Men jag vill också lyfta fram ett minne där 
jag och Tyra åker husbil ca 35 mil enkel resa mot 
Lidsjöberg 2018 för att vara med på jaktprov 
och resan dit var bara galen, sista 10 milen står 
tjädertuppar i gängbildning på och vid sidan av 
vägen, stora som as och hälsar oss välkomna. Tyra 
satt med hundbälte i framsätet och var sjövild 
när jag formligen gång på gång fick stanna bilen 
eller cirkla runt dom för att ta mig fram. När vi 
kom fram på kvällen var det fler som ville hälsa 
oss välkomna, nämligen bestämt en björnhona 
och 3 ungar. Dagen innan resan hade jag fått lära 
mig att detta område var bland det björntätaste 
området i hela Sverige – inte så bra planerat med 
en björnrädd hund och hundförare kanske..(Och 
såklart blev denna ruta min i lottningen för nästa 
morgon.) Proven gick väll inte så jättebra, men 
det var själva resan, sällskapet och gemensam-
heten som var rolig och det lever kvar som ett av 
de starkaste minnena idag. Vi vågade, kunde och 
överlevde trots första körningen själva med husbil, 
björnvittring och på hemresan ett möte med en 
låååång vindkraftstransport en mörk natt vid rav-
inkanten på vägen i Viksjöskogarna. Det jag vill 
lyfta här är, att ibland är det inte bara resultatet 
som räknas utan vägen dit och vi växte enormt 
tillsammans där och då 2018. 

En sista reflektion: 
Var rädd om din hund, även om det är roligt och 
Ni har det som allra bäst så måste du vara den 
”vuxna” som avbryter för dagen för vila och åter-
hämtning, ännu viktigare om det är varmt ute! 
 Ha kul, ha tålamod och framförallt våga anmä-
la till jaktprov när du har en hund som har fattat 
“galoppen”. Hoppas nu att premiären har varit 
lika rolig för allihopa som tidigare år, om inte 
ännu roligare!

Mvh Malin Nordin

Malin,  Brattstans Tyra

Detta visste du inte om mig: Jag har 
haft en kanadagås som hette Edvard 
som skrämde slag på alla gårdsförsäl-
jare på 90-talet. Lärde honom allt jag 
kunde, som att sitta fint och tigga vid 
middagsbordet, vakta dasset, och jaga 
bort inkräktare. När jag så snällt skulle 
”lära” honom att flyga för första gången, 
sprang jag och viftade med armarna 
medan han såklart sprang bredvid. 
När han fällde ut vingarna så lyfte han 
förstås direkt och flög rakt in i häst-
stängslet, trasslade in sig och landade i 
vattenkaret på rygg. Han ville inte prova 
mer denna dag, men efter några veckor 
så gick det bättre och han flyttade så 
småningom söderut.   
 2 år senare, så läste mamma i tidnin-
gen att en kanadagås hade förälskat sig 
i ett äldre pars röda gräsklippare utanför 
Ljungaverk… och gåsen var allt annat än 
snäll. Vi bestämde tid och åkte dit hela 
familjen och han anföll mycket riktigt 
direkt med ett härligt vingspann runt 
Rolfs ben om och om igen, det var en 
hiskelig kalabalik medan jag sprang runt 
bilen och ropade med en bestämdhet 
som bara en 12 åring kan ha..  EDVARD 
SLUTA! mycket riktigt så var det samme 
gås som jag hittat och fött upp 2 år 
innan, Edvard kom gungande emot mig 
med sänkta vingar och jag fick en härlig 
”gåskram” Han följde med oss hem igen 
denna dag och han stannade på gården 
ända tills hösten kom innan han flög iväg 
och inte sågs åter. Tilläggas bör, att jag 
än idag ropar … Eeedvaard … innan jag 
skjuter!
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Att delta under en jaktprovs helg har blivit 
någonting alldeles speciellt för mig och ligger mig 
varmt om hjärtat. Det är utöver själva provet i sig 
även några dagar per år då man får umgås med 
massor av likasinnade och trevliga människor. 
Man pratar om allt som rör jakt, jaktprov, hundar 
och massor därtill. Man äter gott och är i gott 
sällskap helt enkelt.
Och då jag själv är jaktprovsdomare så får jag 
träffa och döma många fantastiskt duktiga hund-
ar under deras jaktprov. 
 Men det allra roligaste och mest spännande är 

Mitt Jaktintresse kom när jag var i tonåren, fick 
följa en kompis och hans far på jakt. Det smakade 
mer, jag mer eller mindre flyttade dit på helgerna 
under vintern med harjakt och fågeljakt från 
morgon till kväll. Några år gick , började jaga 
på marker i Härjedalen 1988. Otroligt mycket 
fågel på den tiden som man smög på all tid vi inte 
jagade älg. Intresset för skogsfågel stärktes, sökte 
någon att få följa å prova på trädskällarjakt. 
Anders Johansson i Hudiksvall blev den som 
offrade sig (stort tack för det Anders) å sen var 
jag såld,  sån här hund ska jag ha och fick tips 
om valpkull av Anders. Tjäderlekens Sparre 
var min första och vi hade några underbara år i 
härjedalen. 
 Mera jaktmark hemma på Hornslandet sen 
blev det en tik från Trondheim, Fort hjort Pina. 
Vilken tjej alltså! den absolut bästa i mina ögon. 
Vi hade otroligt med jaktdagar varje år, men när 
vi skulle på utställning och jaktprov då ville det 
sig inte nå bra, tyvärr! Nu är jag inne på min 
Tredje finnspets. Barbarens Tassa, en pigg tjej 
som jag ske ge all tid jag kan i skogen i höst, vi 
åker förresten på träningsläger i morgon.
 Får se hur hon utvecklar sig, målet är att starta 
på utställning och jaktprov samt meritera henne.
Provverksamheten är en viktig del i ett sunt 
avelsarbete, för att se hur våra hundar fungerar 
och mår.
 Skitjakt på er. 

Björn Sundin
Gävleborg 
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Att gå jaktprov…
… kan vara hur  
kul som helst!

Jagar Din hund fågel? Har Du hunnit skjuta 
några fåglar för den? Då kan det vara dags att an-
mäla den till ett jaktprov, rörligt eller utlyst. Det 
är ingen större skillnad på proven annat än att vid 
ett rörligt prov kan Du själv välja provmark och 
dag. Ett s. k. utlyst, eller ordinarie prov, genom-
förs av klubbarna på annonserad dag och plats 
och samlar flera hundar. Vid det rörliga provet är 
det Du och en domare.
Jaktprov är det enda instrument vi har i aveln för 
att ta tillvara och utveckla de jaktliga egenskaper-
na. Då vi vill att våra hundar ska vara duktiga 
i skogen behöver vi fler som startar sin hund på 
prov. Framför allt behöver vi fler Norrbottenspet-
sar som meriteras på jaktprov. 
 Så, jagar den fågel och Du har fällt några, 
tveka inte. Dessutom är det kul och lärorikt. 
Du träffar andra med samma intresse och med 
liknande och andra erfarenheter. Är det svårt? 
Nej, inte svårare än en promenad i skogen eller 
en jakttur. Ta kontakt med Din lokalklubb. På 
www.ssf-riks.se hittar Du annonserade jaktprov, 
kontaktpersoner och anmälningsblankett! 
 Vad gäller pågående pandemi och restriktioner 
så följer vi Folkhälsomyndighetens och eventuella 
regionala restriktioner. 

Provregelkommittén

ändå att få starta sin egen hund på jaktprov. Nu 
senast startade vi, jag och Styggbergets Wappo, 
under Augusti proven i Lögdö Vildmark, Medel-
pad. En alldeles speciell helg blev det då han efter 
ett väl utfört prov tog sin sista etta och därmed 
blev svensk jaktchampion. Ett prov jag sent kom-
mer att glömma. Det var med en klump i halsen 
och en tår i ögat jag kramade om min Pekka efter 
provtidens slut. 
 Nu har vi uppnått målen jag drömde om när 
jag hämtade min första finskspets 2014, så vad ska 
vi nu ta oss till kan man undra. Men som tur är så 
dök plötsligt Antii upp i våra liv.... En kommande 
jaktchampion kanske??

Björn Karlsson
Medelpad

Björn Sundin, barnbarnet Albert Wiström 
6 år och Barbarens Tassa.

Styggbergets Wappo
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Hej! Mitt namn är Jonas. Jag är uppväxt med 
trädskällare i familjen och är inne på den andra 
egna generationen av egenägd finsk spets. Jag har 
hunnit bli 39 år gammal när denna artikel kom-
mer i tryck. Mitt trädskällar-intresse har funnits 
sedan 16-års ålder men av olika anledningar och 
livssituation med jobb osv så blev det inte en helt 
egen spets innan år 2013.
 Det hela började med spänning och en hel del 
rådgivande samtal under injagning av Minna. 
Efter två års injagning så tyckte jag att vi var redo 
för jaktprov. Så jäkla svårt kan det väl inte vara 
att få till en champion? Vi hade uppskattningsvis 
lyckats fälla 15 fåglar fram till dess och skallti-
derna var inget problem längre så då var frågan, 
rörligt eller utlyst jaktprovsdebut?
 Det visade sig vara en icke fråga. Vi fick helt 
enkelt inte plats på något av de intressanta utlysta 
proven den hösten så det fick bli rörligt. Vi blev 
efter kontakt med den rörliga provledaren satta 
i kontakt med Per-Olof. Vi bestämde sedermera 
tid, plats och datum för debut. Jag inbillade mig 
att jag hade stenkoll på vart fåglarna skulle befin-
na sig på mitt område och hade i tanken redan 
bärgat ett förstapris. 
 På dagen D så valde sommaren att göra åter-
besök så både undertecknad och domaren fick en 
varm förmiddag i skogen. 
 Hur gick det då? Kortfattat så var förmiddagen 
inte lika njutbar för Minna eftersom vittringen 
förmodligen stigit ovan trädtopparna innan vi 
stryket kopplet av henne. Fåglarna som jag hade 
stenkoll på fanns inte kvar på samma ställen och 

provgruppen hann inte fram till de två första 
skallen innan de ebbade ut. Förväntning och 
utfall var således på kollisionskurs, jag började 
misströsta men ingenting trumfar erfarenhet i 
denna bransch som ni säkert redan vet. Per-Olof 
förtäljde någon jakthistoria och vi kämpade oss 
vidare. Nu var vi istället i kamp mot klockan! 
När 2h och 45min förlöpt så blev det full fart i 
skogen. Tjädrar som flyger, flyger och sätter sig! 
Vi avancerar så fort vi bara vågar och försöker 
kryssa oss mellan sittande fåglar och skallobjek-
tet. Allt går vägen och när provtiden på 3h löper 
ut så trillar det in ett antal poäng.
 Vi bestämmer oss för att jaga oss tillbaka till 
bilen och tamme tusan så fäller jag en tjädertupp 
efter full skalltid. Tänk bara om den hade fått 
komma in i protokollet!
 Summa summarum så var förväntningarna 
lite väl höga. Fåglarna är inte alltid stationära 
och vädret går aldrig att styra över, men det går 
absolut ha trevligt i skogen och misströstan kan 
fort vända till sann glädje. 
 Mitt egentliga enda råd till er som funderar 
på egen debut är att så fort ni har fällt fågel och 
hunden lyckats ha ståndskall i över 10 minuter så 
ta kontakt med er lokala klubb/provledare.
 Det blir kanske inte ett första pris eller något 
pris överhuvudtaget men för oss var det i alla 
fall pris nog att få ytterligare erfarenhet för både 
hund och husse. 

Jonas Löfgren
Västerbottens Kustland

Jaktprovsdebut

Per-Olof Eriksson med Minna
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När man köper sin valp på åtta veckor så har man 
som oftast ingen tanke på att man en dag ska gå 
jaktprov med hunden, utan det är jakten som 
är det viktigaste. Hundarna utvecklas olika, där 
vissa skäller fågel tidigt och ägaren skjuter fågel 
redan första hösten, medans andra får vänta till 
andra eller t.o.m. tredje hösten innan polletten 
trillar ner och den skäller fågel. När hunden då 
skäller fågel, man har fått skjuta några fåglar och 
hunden står kvar utan att lämna skallplatsen vid 
de flesta skallen så börjar man få en injagad hund 
som man även kan gå jaktprov med om den är 
minst 9 månader. Allt behöver inte vara perfekt, 
utan det är mycket som kan hända på ett jakt-
prov, och jag ska här berätta om några händelser 
som hänt mig under årens lopp. 
 Kolåsens Nita var en tidigt jagande tik som 
jag tyckte var riktigt bra så jag anmälde henne på 
ett prov i Malå. Jag fick den rutinerade domaren 
Evert Lindberg som domare och självklart var 
man nervös när vi åkte ut till provrutan, men 

Evert lugnade mig med att själv vara lugn och 
förklara lite hur det skulle gå till på provet. 
Vi släppte Nita och hon jagade på bra men efter 
några sökrundor kom hon i kontakt med några 
renar som hon jagade iväg, men kom tillbaka rätt 
fort för att sedan bli ett ståndskall som visade sig 
vara gräsänder, som hon dessutom simmade efter. 
Kort efter detta kom ett nytt skall efter sjökanten, 
som visade sig mest troligt vara en mink. Besvik-
en över provet så långt så kom hon till oss efter en 
sökrunda och gick ut på en ny söktur, så trampade 
vi upp två orrar 10m från där Nita sprungit. Då 
gick vi mot bilen och som tur var så avslutades 
provet med en besviken husse som skämdes över 
sin hund. Kul var det att Evert dömde Nita på 
Reivo i Arvidsjaur senare på hösten till ett förstap-
ris, och sa då att man aldrig ska döma ut en hund 
första gången man ser den. 
 En annan kul händelse var när domaren Peter 
Johansson Ockelbo dömde Nita på ett prov i 
Pauträsk. Det var ett ståndskall som lät bra och 
vi började gå mot skallet. Peter gick fram för 
att konstatera vad hon skällde, men vände sig 
mot mig och vinkade att jag skulle komma. Där 
framme på en myr sprang Nita runt och skällde 
på en stor tjädertupp som bara försökte försvara 
sig på backen. Vi gick fram och Peter var osäker 
på provreglerna så jag försökte kasta upp tuppen 
så det skulle bli ett förföljande, men det gick inte 
så bra så det blev avlivning på plats. Den visade 
sig ha flugit in i en kraftledningstråd och var 
skadad.  Visade sig sen att provreglerna säger att 
fågeln måste sitta i träd, så den räknades inte. 
 Första provet med Viterlidens Anja var rätt kul 
när vi hörde hur hon tog upp en tjädertupp som 
slog längre fram och hon börjar skälla. Domaren 
börjar smyga fram, men Anja slutade skälla och 
jag fick se henne på upptagsplatsen rotandes i 
löpa. Jag gick fram till domaren som satt bredvid 
granen hon markerade i början och sa att det var 
ett falskt skall -1p. Konstigt tänkte jag och spark-

TEMA | Jaktprov

Att gå 
jaktprov

ade i granen och ut kom en ung tjädertupp och då 
blev det ändrat till lämnande -4p som blev straffet 
för min spark. Provet slutade på 74p. 
 Det senaste som hänt som är rätt vanligt vid 
prov var när Viterlidens Kelly efter två fulla jobb 
drog iväg med en älg och tillslut var borta längre 
än 60min och uteslutning. 
 Det jag vill ha sagt med det här är att allt 
behöver inte vara perfekt innan man startar sin 
hund på prov utan det viktigaste är att man 
anmäler och får sin hund dokumenterad hur den 
jagar. Det behöver inte bli ett förstapris, utan 
söket och något enstaka jobb är tillräckligt för att 
jag som uppfödare ska bli intresserad av en hane, 
och det är även bra som tikägare om man tänker 
ta en valpkull på sin tik och därmed vara en seriös 
uppfödare. Det finns både utlysta prov som rörliga 
prov att gå, där de utlysta proven har en fast plats 
där arrangerande lokalklubb ordnar provmarker 
och domare, som före provet lottas ut bland delt-
agarna. Det är därmed bara att anmäla sig senast 
14 dagar före dessa prov och hoppas att man 
kommer med eftersom platserna lottas, om det är 
fler anmälda än man klarar av att ta emot. Anmäl 
gärna på flera prov så ökar chansen att komma 
med, då lokalklubbens egna hundar oftast går 
före. De rörliga proven som man kan anmäla sig 
till senast tre dagar före provet ska gå (men gärna 
tidigare), sker på sina egna marker eller marker 
man känner till. Man ordnar alltså provmarken 
själv och provledaren tilldelar er en domare som 
ni kanske själv redan har pratat med så ni vet 
att den har möjlighet att döma. Provledarna kan 
hjälpa till med vilka domare som finns att tillgå. 
Viktigt är att ägare är medlem i SSF eller mots-
varande utländsk klubb och hundföraren ska vara 
medlem i någon del av SKK:s organisation eller 
motsvarande utländsk organisation.

Thomas Jonsson
Västerbottens Lappmark

Allt behöver inte vara perfekt, utan det är mycket som kan 
hända på ett jaktprov, och jag ska här berätta om några 

händelser som hänt mig under årens lopp.

Kurt och Thomas vid utdelning av 1.a pris

Thomas och Viterlidens Kelly
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Jag har än inte sett en bild på en TOM ryggsäck 
som är lättare hem än ut för att man har ätit upp 
prickigkorv-smörgåsen.
 Att gå som domare är både roligt och in-
tressant. Du får se hur andra gör och fungerar 
med sina hundar plus att man träffar likasinnade. 
Ibland kan man fundera ”hur tänkte du nu” och 
om det är någon nybörjare ger jag alltid något 
litet tips om det önskas. Det bjuds även på en och 
annan ”aha-upplevelse” att så kan man göra.

Några tips:
Kondition: både hund och ägare. Träna hunden 
och dig själv före jaktsäsongen, inte under säson-
gen. Hunden ska ju inte vara som en fotboll som 
man sparkar framför sig.
 Kontakten med hunden: enligt provreglerna 
ska hunden söka i svängar på 5-15 minuter mellan 
gångerna den passerar jägaren. Då tycker jag att 
du lätt ska kunna kalla in hunden för att styra 
jakten eller för att koppla den. Därför är det bra 
att inte stirra för mycket i pejlen utan ha den i 
fickan och titta bara då hunden varit borta längre 
än vanligt. Annars är det lätt att hunden blir för 
långsökt.

Markering: skjut bara när hunden skäller under 
rätt träd, annars stöt fågeln.

TEMA | Jaktprov

Minnen  
med jaktprov 

SE JCH Nautasvardos Tispa

Det här med jaktprov ska man inte ”jaga” 
upp sig över utan det är som en helt vanlig 
jaktdag. Alla dessa bilder på Facebooks 
”fågeljägargrupper” är ju naturligtvis från 
den dag det gick jävligt bra.
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Några jaktprovsminnen:
En äkta ”aha-upplevelse”
Vi stannar på en parkering efter en skogsbilväg. 
Från parkeringen går det en skogstraktorväg. Den 
ska vi följa en bit innan vi släpper hunden, säger 
hundägaren. Hon sätter pejlen på hunden och 
släpper ut den ur bilen utan koppel. Gå bakom, 
säger hon och stövlar sedan i väg in i skogen med 
hunden gåendes som en gammal ko i hälarna på 
henne. Jag går sist med hakan släpande i backen. 
Efter några hundra meter vinkar hon i väg hun-
den som försvinner som en avlöning.

Hur tänkte du nu?
En del hundägare kan ju göra lite kluriga vägval. 
En gång efter ett fullt arbete på en tjäderhöna drar 
hönan med hunden efter över en riktig dövelmyr. 
Hundföraren far sedan efter som en trestegshop-
pare på tuvorna. Jag hann tänka att det här går 
nog inte bra. Japp! Där står hundföraren plötsligt 
som en ----------- rätt upp och ned på en tuva som 
har för liten startbana för att komma framåt och 
än mindre bakåt. Jag har tänkt några gånger att 
jag bara skulle satt mig ner och tittat på klockan 
och sagt att ”nu tror jag att madam har skitit i det 
blå skåpet”, bara för att få se hennes min. Nu gör 
man väl inte så med damer i nöd så jag bröt av en 
lagom lång torr tall. Denna använde jag för att 
spånga mig runt till hundföraren och så att vi tog 
oss över myrhelvetet. Provet gick förresten bra för 
vi fick ett jobb på en tjädertupp också.

Kid-Benny Eriksson 
Övre Norrbotten
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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)

MEDLEMSHANTERARE
Burträning med Lillåns 
Agnes, Astrid och Oden
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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

Hör av dig till medlemshanteraren om du: 
• har flyttat
• önskar byta lokalklubb

Ditt medlemsnummer hittar du på baksidan. 

Kontakt sker helst via e-post:  
ssf.medlemskap@gmail.com

Vi undersöker möjligheten att ha ett 
system där medlemmar själv kan hitta och 
ändra sin information. Detta för att minska 
arbetsmängden samt öka servicen för våra 
medlemmar.

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

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

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

Skriftlig anmälan (eller via e-post), ska vara 
poststämplad eller inkommit till anmälningsmot-
tagaren senast 14 dagar före första provdag!
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart.  
I samband med anmälan ska 300 kr betalas in 
på bg 5937-0841. Resterande anmälningsavgift 
betalas på plats.

Rörliga jaktprov
Anmälan: Kid-Benny Eriksson, Långgatan 39, 
960 30 Vuollerim, 070-318 98 31
Endast skriftliga anmälningar per post!

Provledare i Malmfälten: Jörgen Estholm och 
Kent Renlund. 

Provledare i Jokkmokks området: Lennart 
Nilsson och Kid-Benny Eriksson.

Startavgiften är 350 kr. I samband med anmälan 
ska 250 kr betalas in på 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.

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på  
ssf-riks.se/jaktprov/ 

Jaktprov 2021  
SSF Övre Norrbotten
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Provområde

Stolt hund, med lycklig husse!

Satt som provledare på årets KM i Övre Norr-
botten samt dömde även två hundar till första 
pris för nervösa hundägare. Då kom jag att tänka 
på en jakttur som speglar detta med jakt och då 
särskilt jakt med skällande fågelhund.
 Året var 2013 och jag hade 2012 införskaffat 
en ny finsk spets med namnet Kiepin Tiku av 
Thommy Svevar i Finland. Första året hade gått 
som på räls, sköt flera fåglar och fick han injagad.
 Sen kom höst nummer två. Hade cyklat med 
Tiku mycket den sommaren så han var i kanon-
form. Kunde inte vara ledig till premiären utan 
fick satsa på helgen efteråt.
 På fredag packades bil med lite god mat och 
allt som hör några dagars jakt till och resan 
styrdes mot stugan i dom fjällnära skogarna.
 Lördagens förhållande var helt perfekta, nån 
enstaka plusgrad. Svag vind och solsken. Nu 
skulle det skjutas tjäder. 
 Efter fyra timmar i skogen och med tre stycken 
ej konstaterade skall började hoppet sakta ebba 
ut, dom sitter nog inte idag. Något oväder på 
gång osv, gick tankarna. 
 Lunch i skogen med lite stekt souvas och 
kokkaffe kände vi oss stärkta igen att ta oss han 
tjädrarna.

Men timmarna gick och inte ett skall, tyckte t o 
m att min kompis började att misströsta. Kommer 
ner mot en myrkant som jag passerat många 
gånger förr, som ligger 800 meter från där vi 
har bilen. Börjar fundera på vad vi skall laga till 
middag när vi kommer till stugan, kanske ta en 
bastu osv. 
 Då 300 meter framför mig börjar Tiku skälla. 
Nu fick man puls, tänker jag att nu är det till att 
krypa under mossan, för den här skall vi ha!
 Efter en lång insmygning så får jag syn på en 
tjädertupp i en större tall, avståndet är ca: 80 me-
ter. Känns som jag ligger och siktar i flera timmar 
för att inte bomma. När skottet väl går så ser jag 
tuppen ramla rakt ner, Vilken glädje!
 Kommer fram och vi tar ur tuppen så Tiku får 
en bit hjärta, och livet leker igen. Börjar gå mot 
bilen med lätta steg bara 500 meter till bilen. Då 
skäller Tiku igen, på ca: 200 meters håll, kan 
detta vara sant.
 Mycket riktigt, i toppen på en gran sitter tupp 
nummer två. Skjuter från långt håll, den bara 
ramlar rakt ner. Vilken dag, blir en skön kväll i 
stugan med en trött Tiku!
Så till alla ägare till skällande fågelhundar, ge 
aldrig upp. Det vänder fort! 

Lennart Nilsson

Mellan hopp och förtvivlan
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Då kom augusti och klubbens årliga mästerskap. 
I år var hela 16 hundar anmälda, men två drog sig 
ur på grund av löp. 
 Natten mot lördag regnade det tungt hela 
natten, det var inga glada miner som man möte 
på lördagsmorgonen. Men efter någon timme up-
phörde regnandet och blev till en fin dag, vädret 
höll i sig även under söndagen.

Skogarna kring Jokkmokk bjöd på bra väder, bra 
vindförhållanden och framför allt en bra föryn-
gring av skogsfågel detta år. Många kullar kunde 
konstateras på proven. Av 24 genomförda prov var 
det bara två områden där det rådde brist på fågel.
Med andra ord en bra jaktprovshelg med bra 
förutsättningar. Vilket skulle vissa sig alltefter 
hundarna kom tillbaka från skogen.
 Efter proven på lördag hade vi 10 av 12 hundar 
som gått till pris. Varav tre stycken hade fått ett 
1:a pris.
 I ledning efter lördagen var Vinterrikets Trolla 
med 82 poäng, tätt följd av Blommabergs Ero och 
Sörlidbäckens Odessa som bägge hade 77 poäng.
 På söndag hade vi åter 12 hundar till start 
varav 8 stycken gick till pris. KM blev inte avgjort 
förrän sista hunden kommit in sent på söndag-
skvällen och vi kunde summera helgen.

Resultat KM Övre Norrbotten

Vackra vyer

Många fåglar satt hårt under provhelgen. 

KM Övre Norrbotten
21–22 augusti 2021

1:a Tukkikankaan Nikko blev årets vinnare som 
fick hela 91 poäng
2:a Hammarns Gnistra kom in på en andra plats 
med sina 85 poäng
3:a Vinterrikets Trolla som fick 82 poäng på 
lördagen blev trea

Grattis till väl genomförda jaktprov! 

Sen vill jag tacka alla domare i första hand som 
jobbat från tidig morgon till sena kvällar, och 
SCA och Sveaskog som tillhandahållit fina 
provområden. Och ett speciellt tack till Mattias 
Arvidsson som tillhanda höll oss med en jättegod 
köttsoppa under helgen.
 Det var allt för mig, skitjakt på er alla i höst!

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

23-24 oktober i Pålkem/Överkalix 
Anmälningsmottagare:  Anders Morin,  
Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, 
e: amorin@live.se,  t:  070-575 93 90
 
Anmälan
För samtliga utlysta jaktprov gäller följande: An-
mälan ska vara anmälningsmottagaren tillhanda 
senast 14 dagar före start. Använd blanketten 
eller formuläret på webbplatsen ssf-riks.se. 
Mejla gärna korrekt ifylld anmälningsblankett 
i PDF-format till anmälningsmottagaren för 
jaktprovet.
 
 

Rörliga jaktprov 
Östra området – norr om Luleå älv.  
Anmälningsmottagare & provledare: Tord 
Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, 
e: tordisak@gmail.com, t: 070-533 44 21 
Provledare:  
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix. e: 
amorin@live.se, t: 070-575 93 90
 
Västra området – söder om Luleå älv.  
Anmälningsmottagare & provledare: Marcus 
Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn,  
e: mar77fo@gmail.com, t: 070-682 03 31 
Provledare :  
John Laestander, Myrheden 110, 938 92 Mel-
lanström, e: john.laestander@skelleftealven.se, t: 
070-649 17 16   

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.  

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på ssf-riks.se/
jaktprov/ 

Jaktprov 2021 
SSF Nedre Norrbotten

Jaktprov i Reivo 
21-22 augusti

Åtta hundar, sju Finska spetsar och en Norrbot-
tenspets, var anmälda till säsongens första prov 
på Reivo. Fyra av dem gjorde sina första starter på 
jaktprov.
 Överlag var förhållandena fina och fågeltillgån-
gen god med i snitt 2,5 finnandemöjligheter på 
lördagen och 5 på söndagen. 
 På lördag förmiddag startade Akroyd ś Veli 
sin jaktprovskarriär tillsammans med sin ägare 
Daniel Myrestam, med att skälla ihop 86 poäng 
och ett solklart förstapris. Det följdes upp av Velis 
kullsyster Akroyd ś Laika, ägare och uppfödare 
Leif Hedlund, som fick 82 poäng under efter-
middagen. Utöver dessa fina resultat fick Skarjaks 
Guld-Stina, ägare John Laestander, 59 poäng och 
Klöseforsens Kita, ägare Ulf Nyberg, 55 poäng, 
båda tredjepris.
 Söndag förmiddags bästa resultat fick Skarjaks 
Guld-Stina med 86 poäng. Skogshönans Igor, 
ägare Peter Svedjestrand, var inte långt efter med 

84 poäng och Akroyd ś Mikko, ägare Kenneth 
Persson, visade att han var i klass med sina syskon 
då han skällde ihop 76 poäng och helgens femte 
förstapris. Söndag eftermiddag var det dags för 
provets enda Norrbottenspets, Kattistjärns Affe, 
ägare Kjell Lidman & Vivi-Anne Öhman, att 
ta revansch efter ett mindre lyckat lördagsprov. 
Resultatet blev 77 poäng och ytterligare ett för-
stapris. Utöver detta var Raolex Siri, ägare Mona 
Eriksson, snubblande nära en etta med 74 poäng 
och Akroyd ś Veli fick 65 poäng och ett andrapris 
och Akroyd ś Laika 60 poäng och tredjepris.
 Efter helgens fina resultat är förväntningarna 
inför nästa Reivoprov höga.

Tack till de domare som ställde upp så att alla an-
mälda hundar kunde erbjudas start båda dagarna!

Tack från provledarna Mikael Samuelsson & John 
Laestander

Skarjaks Guld-StinaAkroyds Veli
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Utställning i Boden

Eventuella anpassningar kan komma att göras 
på grund av rådande corona-restriktioner, mer 
info om detta i PM. Deltagare uppmanas att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
angående covid-19. 

Anmälan: Via anmälningsblankett som finns på 
ssf-riks.se/utstallningar/ 
Anmälningsblanketten skickas till  
elisabet.laestander@gmail.com

Efter att anmälan tagits emot bekräftar anmäln-
ingsmottagaren att den kommit fram. Om det inte 
kommer någon bekräftelse så skicka gärna ett mail 
själv och kontrollera om anmälan kommit fram.

Skriftlig anmälan skickas till Elisabet Laestander, 
Myrheden 110, 938 92 Mellanström, telefon: 
070-649 17 17 
Sista anmälningsdag är den 8 november!

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

Välkomna till Boden!

SSF Nedre Norrbotten inbjuder till utställning 
för finsk spets och norrbottenspets lördagen 

den 20 november 2021 i Boden

Plats: Studiefrämjandets Hundhall Boden, Industrivägen 7
Domare: Kurt Nilsson
Tid: Starttider meddelas närmare utställningen, på hemsidan och i PM.

Till förhöstprovet i Sörbyn anmäldes 10 hundar, 
varav en ville ha endast en provstart. Tyvärr fick 
en avanmäla sig efter insjuknande med cov-
idsymptom. Jag hoppas att det är -sista gången 
vår verksamhet får anpassa oss efter denna pan-
demi. Förhöstprovet är en mycket viktig händelse 
och ger oss möjlighet att få ut många hundar 
innan markerna ska delas med andra jagande. 
Jag vill skicka ett särskilt tack till de jaktlag och 
jakträttsägare som upplåter och avlyser sina om-
råden för detta jaktprov. Det är mycket värt för 
vår verksamhet.
 Jaktprovet utgick som vanligt från Sörbyn 
Lodge som i nyrenoverade lokaler erbjöd en härlig 
miljö och mycket god mat vid lördagens middag.
 Fågeltillgången antogs på förhand vara relativt 
god, vilket också visade sig stämma. Glädjande 
var att vi hade många förstagångsstartande 
hundar.
 Provet var besök av Kajsu Pulju från Finland, 
med välmeriterade norrbottensspetsen Nierra, 
som jagade ett svenskt förstapris för att uppnå 
SJCH.

Jaktprovshelg Sörbyn 
21-22 augusti

Lördag
Det startade nio hundar under lördagen. Vädret 
var fuktigt efter ihållande regn under natten, 
måttlig till hård vind och 9-12 grader. Fågeltill-
gången varierade men får överlag bedömas som 
okey. Väderförhållandena försvårade för hund-
arna men dagen gav trots hård vind i snitt 2,5 
FM per prov. Bäst för dagen blev Nierra med 70p 
och ett andrapris. Utöver det delades det ut 4 st 
3:e-priser.

Söndag
Söndagen gav samma vindförhållanden men 
något torrare i markerna. Under söndagen kom 
7 hundar till start. Dagen gav 1,5 FM per prov. 
Bäst för dagen var återigen Nierra som skällde 
ihop 80p och därmed kan titulera sig svensk 
jaktchampion. 
 Ett särskilt tack till de domare som dömde 
under helgen. Med proven i Sörbyn och Reivo  
kunde vi totalt genomföra 32 provstarter under 
helgen.
 Med förhoppning om ett gott jaktår.

Palle Andersson/provledare

Nierra
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 SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning utomhus 
för Finsk spets och Norrbottenspets lördag den 13 november, 

Lövåsgården Vemdalen 

Hundutställning  
i Vemdalen
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Domare: Anna Fors Ward

Skriftlig anmälan senast fredag 29 oktober till: Anna Jönsson, 
Överbergsvägen 6, 842 94 Sveg. 
E-post: ester.aiva636@gmail.com Tel.070-532 80 62.
Valpklass 4-9 mån, Championklass och Veteranklass 100 kr. 
Övriga klasser 350 kr
Anmälan via fullständigt ifylld anmälningsblankett på
ssf-riks.se/utställningar.
Avgiften sätts in på SSF J/H:s pg 13 70 11-3 i samband med  
anmälan, märk inbetalningen med hundens registreringsnummer. 

OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på utställningsdagen.
Utställare uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer ang. Coronapandemin!
PM med info skickas ut under veckan före utställningen.
Medtag stamtavla och kontrollera i god tid att hundarnas  
vaccinationer är giltiga. Inga valpar under 4 mån. får vistas på 
utställningsområdet, enligt SKK:s regler.

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

Välkomna!

Örjan och Dimma

SSF Jämtland/Härjedalen har genomfört jaktprov i Vemdalen med 19 starter.
Resultatet blev 5 st första pris, 5 st andra pris och 4 st tredje pris.
Bästa hund på provet var Dimma.

Provets bästa hund blev Dimma med 83 poäng, ägare Örjan Fjellner Vemdalen.
Vackervikens Bina tog två första pris, båda på 80 poäng
Vackeråsens Nilå tog 78 poäng och Tjäderbrännans Metso fick 76 poäng.
Det konstaterades nästan 3 fåglar i snitt på provet.
Vädret var svalt och svag vind.

Ett tack till dom som gör det möjligt att arrangera provet i Vemdalen.

Roger Hedlund.
Provledare.

Jaktprov Vemdalen 
16-17/8 2021
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Anmälan
Använd blankett som finns att hämta för 
utskrift på SSF riks hemsida, ssf-riks.se

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

Anmälan är bindande och görs senast 14 dagar
före prov. Fyll tydligt i alla data på hund/ ägare 
på anmälan.

Rörliga prov  
(16 augusti 2021–31 Mars 2022) 
Anmälan och upplysning:
Anders Albinsson, Uvåvägen 5,
683 40 Uddeholm,  
e: anders.albinsson@valmet.com  
t: 070-205 35 14

Anmälan senast 3 dagar före tänkt
provdag. Detta görs skriftligen till provansvarig
för rörliga jaktprov.

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på  
ssf-riks.se/jaktprov/ 

I år hade vi möjlighet att utföra detta prov utan 
Corona restriktioner och det kändes mycket bra. 
Vi har tillgång till dessa marker på Orsa bespar-
ingsskog mellan 16-19 aug. eftersom björnjakten 
börjar 21 aug. och därefter älgjakten i sep. Det är 
svårt att arrangera utlysta prov eftersom ovan-
stående jakter styr markerna.
 23 st hade anmält sig och vi kunde erbjuda 
samtliga en start. Glädjande är att av dessa 23 
hundar är det 8 st som startar för första gången. 

Måndag 16 aug.  
10 – 14 grader och småregn.  
11 startande hundar (en hund återbud).
Filip Ragnarsson med Norrbottenspetsen Koda 
erhåll 1:a pris med 77 poäng och blev bästa hund 
för dagen. Resultat 1 st 1:a pris, 3 st 2:a pris, 5 st 
3:e pris och 2 st 0 pris
Totalt 34 FM och 29 F.  
Endast 1 tjäderkull men många orrkullar.

Tisdag 17 aug. 
12 – 14 grader och regn. 11 startande hundar
Björn Jonsson med Finskspetsen Kaunisjärven 
Cassiopeja erhåll 2:a pris med 65 poäng och blev 
bästa hund för dagen. Resultat 0 st 1:a pris, 1 st 
2:a pris, 6 st 3:e pris och 4 st 0 pris
Totalt 21 FM och 17 F. 
Fullständiga resultat, se Rasdata,  
rasdata.ssf-riks.se/ssf_guest/HtmlClient/

Det är inte lätt att få domare att ställa upp på 
vardagar men många tog ledigt en dag från 
arbetet och utan er kan vi inte arrangera jaktprov. 
Stort tack till er.

Noppikoski 17 aug.  
Tommy Lannemar, provledare

Jaktprov 2021 
SSF Mellansverige

Utlyst jaktprov Noppikoski 
16 – 17 aug 2021

Filip Ragnarsson med Norrbottenspetsen Koda, provets bästa hund
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Äntligen en hundutställning!  
Som vi alla har längtat!

Det visade sig att det inte är bara jag som längtat 
och väntat! Närmare nittio (!!) hundar anmälda, 
med några få avhopp av olika anledningar.
Vaknade av störtregn på utställningsdagensmor-
gon! Regn, regn, regn!....som det regnade hela 
dagen! Men alla var glada, såg inte en sur min på 
hela dagen, bara glada och positiva hundägare 
och hundar!
  Dagens domare var Eva Jönsson för Finsk 
spets, med Carin Simonsson och Madeleine Bäck 
som sekreterare.
Norrbottenspets dömdes av Arvid Göransson, 
med Anna-Carin Rydstedt och Susanne Swedje-
brink som sekreterare.
  Fördelningen mellan raserna var väldigt jämn, 
42-42.
 

Först ut var valparna, där segrade Finsk spetsha-
nen Tajgans Santu, som blev BIS-valp med HP.
Kampen om BIR och BIM i Finsk spets, stod 
mellan tiken Saga, som startade i championklass 
och hanen Tajgans Rejtu, som startade i jaktklass.
Tajgans Rejtu blev BIM och BIR blev då Saga 
som fick tävla vidare. Grattis till det!
 Vi gratulerar även tiken Vintuvas Molly, som 
blev champion idag!
 
Vid Norrbottenspetsarnas ring, blev det hanen 
Rensjöbergets Frasse, startandes i ökl och tiken 
Pathseekers Salix Daggvide, startandes i juniork-
lass, som gjorde upp om BIR och BIM.
Pathseekers Salix Daggvide blev BIM och Rens-
jöbergets Frasse blev BIR, och även han fick tävla 
vidare. Grattis!
Gratulerar även hanen Odensalaskogens Apollo, 
som blev bästa veteran!

Sommarutställning  
SSF Mellansverige 1 aug 2021

BIS 1 Saga och BIS 2 Rensjöbergets Frasse BIS Valp Taigans Santu Vinnare pejl Maria Nilsson

Till sist var det då Finsk spetstiken Saga och 
Norrbottenspetshanen Rensjöbergets Frasse som 
stod i final om BIS1 Och BIS2.
Där Segrade då Saga, som idag blev BIS1 och 
Rensjöbergets Frasse BIS2. Stort Grattis även till 
dem!
  Storvinsten - en pejl, Ultra com R10, sponsrad 
av Interjakt Borlänge lottades ut på startnumret. 
Lyckan att vinna den hade Maria Nilsson! Hipp 
hurra för dig!
  Vi tackar så hjärtligt alla fina sponsorer, som 
sponsrat oss med många fina priser!
Interjakt Borlänge – vår Guldsponsor
Pinewood
Agria
Royal Canin
Gustafskorv

Sist men inte minst, ett stort Tack till Anders 
Olmarks, som slöjdat två trähundar, som gick 
till BIR-vinnarna! Även utställningsansvarig (jag) 
fick en, som var gjord exakt efter min hund!
  Vi Tackar alla utställare med sina fina hundar, 
alla besökare och ALLA som på minsta sätt hjälpt 
till!
  Nu laddar vi för nästa utställning, som blir 
27/3-2022, i Svärdsjö!
Välkomna då!
 
Tack å hej!
 
// Anna Norberg, utställningsansvarig  
SSF Mellansverige
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Anmälan (ssf-medelpad.se eller ssf-riks.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmäln-
ingsmottagare/provledaren tillhanda senast två 
veckor före provet. Vid rörligt prov ska anmälan 
vara inne minst tre dagar innan provdag.

Utlysta prov
2-3 oktober Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå,
Anmälan till: Matti Torvela 
Båthamnsgatan 19, 861 51 Söråker,
e: matti.torvela@telia.com, t: 070-267 20 20

Rörliga prov  
(16 augusti 2021–31 Mars 2022) 
Egon Rongdén Gimåfors 185,  
841 76 Torpshammar
e: egon.rongden@facipen.se,  
t: 070-513 14 33

Per-Ove Bergman Östergrängsjö 168,  
829 61 Gnarp
e: perovebergman@outlook.com,  
t: 070-361 12 94

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på  
ssf-riks.se/jaktprov/ 

Jaktprov 2021
SSF Medelpad
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Fredag, lördag och söndag den 20-22 augusti 
genomförde SSF Medelpad sitt förhöstprov i 
Lögdö Vildmark. Totalt kom 14 hundar till start, 
varav sju kom från andra lokalklubbar. 
 Förväntningarna var som vanligt höga och 
osäkerheten kring fågeltillgången stor. Det blåste 
en del med 13-14 sekundmeter i byarna, så det 
var inte helt optimalt… Men vilka resultat det 
blev! Samtliga startande hundar gick till pris och 
inte mindre än tio (10) första pris erövrades, fem 
andrapris och nio tredje pris. 24 av 28 starter till 
pris, med andra ord. Vi gratulerar till fantastiskt 

Alla hundar gick till pris…

fina prestationer! I genomsnitt noterades i gen-
omsnitt 3,5 finnandemöjligheter per prov.
 Som bas för provet hade klubben lånat Nor-
dansjötorpet. Där erbjöds boende och serverades 
gemensamma måltider. Under lördag kväll 
samlades alla kring en jättepanna med Paella 
som Cecilia Sjölund fixade medan hundförare 
och domare sprang i skogen. Magiskt gott och en 
fantastiskt trevlig samvaro.
 Vi tackar alla domare som ställde upp och alla 
hundägare för en mycket trevlig helg säger grattis 
igen till kanonprestationer i skogen.

… vid SSF Medelpads första jaktprov för säsongen!

Preliminära resultat:
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Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren
senast 14 dagar före start, och skall vara post-
stämplad.

Utlysta prov
Botsmarkprovet 2/9 och 16/9 eftermiddag-
sprov, klubbmästerskap.

3-4/10 Vindeln nationellt, Skallkungen

Anmälan till samtliga utlysta prov skickas till:
Mats Larsson, Aspvägen 23
91831 Sävar,
e: mats_256@hotmail.com,  
t: 070-579 71 05

Rörliga prov
Anmälan: Erik Lindberg, Flurkmark 632,
905 94 Umeå, e: knaveln@hotmail.com,  
t: 070-369 62 56

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på  
ssf-riks.se/jaktprov/ 

Jaktprov 2021
SSF Västerbottens 

Kustland
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Utställning i Matfors, 
5/12-2021

Anmälan senast: 28/11-2021 till Cecilia Sjölund, 
Vallsjövägen 11, 855 99 Liden.  
Anmäl helst via e-post ssfcissi@gamil.com 

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

Efter att behövt ställa in våra senaste tre utställningar så 
satstar nu SSF Medelpad på att inbjuda er till utställning för 

Norrbottenspets och Finsk spets, Söndag den 5/12 2021

Plats: Matfors brukshundklubb
Domare: Anna Fors Ward (rätt till domarändring förbehålles)
Tid: Registrering från klockan 9.00. 
Utställningen startar 10.00 med valparna först.

Anmälningsavgiften ska finnas på lokalklub
bens bankgiro 5881-7263 senast den 2/12-2020. 
Skriv hundens namn och registreringsnummer 
som betalningsmeddelande. Valpar 50 kr, övriga 
klasser 250 kr.

Anmälningsblanketten hittar du på SSF-RIKS 
hemsida

Välkomna önskar SSF Medelpad
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Vi träffades i Vilhelmina fredag kväll den 20/8 
för gemensam lottdragning i säker coronamiljö 
inför lördagens start. Fjorton hundar var anmäl-
da, sju från vardera klubben. Alla var väldigt 
peppade på lördagmorgon och drog till skogs vid 
06.00 i bra jaktväder.  Alla var någorlunda nöjda 
vid dagens slut och vid prisutdelningen visade det 
sig att 13 hundar hade gått till pris varav tre fick 
förstapris.
 Lördagens förstapristagare: Rackelhanens Aila, 
Tomas Lindberg som erhöll 90 poäng, Tjäderlek-
ens Kaksi, Lars Lindgren med 77 poäng,  Sörlid-
bäckens Noor, Göran Hellström 76 poäng.
Efter lottning och prisutdelning avnjöt vi en 
jättegod buffé på Lilla Hotellet.  För dagen 3,5 7 
FM/hund
 Söndagen var aningen kyligare i luften på tidig 
morgon och alla kom iväg i god tid till provytor-
na och resultaten lät inte vänta på sig, sju första 
pris, ett andrapris och två tredjepris ett otroligt 
bra resultat. Sörlidbäckens Noor kan nu titulera 
sig jaktchampion. 
 Vi provledare vill tacka deltagarna och domar-
na för ett mycket väl genomfört jaktprov med 
många skratt och trevlig samvaro. Ett extra tack 
till Lars Lindgren som bjöd hela gänget på en 
sagolikt god tjädergryta med trattkantareller.
 Länskampens resultat: Västerbottens kustland 
255 poäng  och Västerbottens lappmark 240 
poäng.
 Tomas Lindberg och Rackelhanens Aila blev 
provets bästa hund och tog hem det fina van-
dringspriset målat av My Hansson. Göran Hell-
ström och Sörlidbäckens Noor blev lappmarkens 
bästa hund.      
  

Länskampen  
mellan Västerbottens 

lappmark och  
Västerbottens  
kustland 2021
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Lycksele-
utställningen  
27/11 2021 
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SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till  
Utställning i Lycksele den 27/11 2021

Plats – MaxModulers parkering
Barkvägen 2
Domare – Ulf Ottosson
Tid – ID/Vaccinationskontroll  
från kl. 09:00-kl. 10:00
Bedömningen börjar kl. 10:00

Anmälningsmottagare/kontaktperson
Per Sjögren 0702867691
Skriftlig anmälan skickas till 
Per Sjögren, Stråvägen 7, 92192 Lycksele 
Mejl – per_sjogren_1@hotmail.com 
Alternativt via Web formuläret via SSF-riks.se
Anmälan skall vara tillhanda mottagaren senast 
20/11 
OBS! Vid betalning ange hundens regnummer
Anmälnings avgift kan betalas genom  
swish: 123 269 43 88 eller sättas in på:
Bankgiro: 164-0739
Valpklass: 100:- Veteranklass: 150:-   
Övriga klasser: 300:-
Lägg till 50:- 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 
utställningsområdet! 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

Utlysta prov
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagare
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! 

Storuman (Barsele) 2-3 Oktober, Klubb-
mästerskap och kval till skallkungen.
Obs! begränsad provtid 3 tim
Anmälan: Björn Jonsson, Kantarellvägen 3,
921 41 Lycksele, e: barsbjorn@gmail.com,  
t: 072-147 09 77

Vilhelmina 9-10 Oktober
Obs! begränsad provtid 3 tim
Anmälan: Fredrik Jonsson, Mor Britasväg 41, 
910 88 Marsfjäll, e: skogfj78@gmail.com,  
t: 070-321 21 56

Rörliga prov  
(16 augusti 2021–31 Mars 2022) 
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.

A-K Persson, Stornäs 35,
912 99 Vilhelmina, e: akpersson@live.se,  
t: 073-035 88 23. De som ska gå prov inom
Lycksele, Åsele, Dorotea

Roger Eriksson, Löparstigen 18,
912 33 Vilhelmina, e: roger.eriksson@vilhelmina.
se, t: 0940-129 97 / 070-266 30 68. De som ska 
gå prov inom Vilhelmina, Storuman, Sorsele och 
Malå.

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på  
ssf-riks.se/jaktprov/ Resultat lördag 21/8                                                       
Resultat söndag 22/8

Resultat lördag 21/8
Rackelhanens Aila, Tomas Lindberg, 90p                
Tjäderlekens Kaksi, Lars Lindgren, 77p 
Sörlidbäckens Noor, Göran Hellström, 76p
Rackelhanens Ragge, Rolf Lindström, 71p     
Skarnäbbens Ståscha, Kim Backlund,69p     
Tålsmark Leia, Tomas Johansson, 68p
Tjädervinets Taiga, Staffan Öberg, 66p  
Karlsömarken Chili, Daniel Wiklund, 66p
Tunnersjöbäckens Moltas, Carina Vennberg, 66p
Kolliokosken Jatsi, Emil Borg, 58p       
Skarnäbbens Vilja. Torleif Eriksson, 56p  
Brattstans Zac, Thomas Ahlqvist, 55p
Kolgårdens Järva, Lars Stighall, 55p   
Blumchens Jon Snow, Torbjörn Bengtsson, 20p    

Jaktprov 2021
SSF Västerbottens 

Lappmark

Resultat söndag 22/8
Rackelhanens Ragge, Rolf Lindström, 87p
Sörlibäckens Noor, Göran Hellström 87p 
Karlsömarken Chili, Daniel Wiklund, 78p
Tålsmark Leia, Tomas Johansson, 77p   
Rackelhanens Aila, Tomas Lindberg, 76p
Tjädervinets Taiga, Staffan Öberg, 75p
Brattstans Zac, Thomas Ahlqvist, 75p                    
Kolgårdens Järva, Lars Stighall, 68p
Kolliokosken Jatsi, Emil Borg,59p
Skarnäbbens Ståscha, Kim Backlund,56p
Tunnersjöbäckens Moltas, Carina Vennberg, 23p
Skarnäbbens Vilja. Torleif Eriksson, 14p
Tjäderlekens Kaksi, Lars Lindgren, 6p

Länskampen mellan Västerbottens lappmark och Västerbottens kustland 2021
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Barsele 21-22 Augusti 2021                                                                                          

Hund                   Ägare                  Lö Sö Pris

KAJS vita BJÖRNENS lilla MY Simon Jakobsson 59 82 3p,1p
Viterlidens Vittra                         Bertil Johansson 76 80 1p,1p
Tjäderfightens Jonna  Jonny Schelin 55 77 3p,1p
Sörlidbäckens Oska Peter Persson  71 72 2p,2p
Lakansjöbäckens Radni  Jenny Viklund 58 70 3p,2p
Sörlidbäckens Micko  Anders Alfredsson 69 54 2p,3p
Raolex Likka Jörgen Johansson 50 55 3p,3p
Kattistjärn Anitha Hans-Olof Dahlbom  50 3p
Odensala Skogens Tindra Kenneth Holmlund 41 42 0p,0p

Simon Jakobsson Risliden, Norsjö vann hela 
jaktprovet för skällande fågelhundar med sin 
finskspets Kajs Vita Björnens Lilla My på 82 
poäng och ett 1.a pris. Det var nio hundar som 
deltog på jaktprovet som SSF Västerbottens Lap-
pmark arrangerade i Barsele Storuman kommun. 
Markerna där proven gick var främst områden 
som lappmarken fick låna av Svea Skog för att gå 
detta jaktprov. 
 Det delades ut fyra förstapris  där Viterlidens 
Vittra ägare Bertil Johansson Hörnefors tog två 
stycken på 76 och 80 poäng. Tjäderfightens Jon-
na ägare Jonny Schelin  Åsele tog  på söndagen 
77p och sin första 1.a på ett jaktprov. 
 Barseleprovet var resultatmässigt helt fantas-
tiskt med fyra stycken förstapris, fyra stycken 
andrapris  och sju stycken tredjepris. Det var en-
dast en hund som inte lyckades gå till pris någon 
av dagarna. 

På detta prov var det få anmälda när det endast 
återstod några dagar på anmälningstiden så 
klubben fick gå ut på facebook för att vädja om 
fler hundar. Det gick då fort att fylla platserna 
med hundar från lappmarken och två hundar 
från intilliggande klubbar. Jenny Viklund Ar-
jeplog och domaren Peter Jonsson fick en häftig 
upplevelse när en stor björn klev upp på vägen 
före provrutan på Bubergets reservat. Det visade 
sig även vara björn på provrutan, så de fick ändra 
sina planer och gå en annan sväng. Detta visade 
sig ändå vara lyckat och Lakansjöbäckens Radni 
tog ett andrapris på 70p.
 Vi vill tacka alla hundförare, domare som alltid 
ställer upp när man ringer och våran provrute-
sansvarige Jan-Åke Jonsson och Björn Jonsson 
som ordnat fantastiska provruter på sin egen 
mark och Svea Skogs marker. Tack Svea Skog för 
att ni ställer upp för oss som arrangerar jaktprov.

Provledare Thomas Jonsson och Kurt Sivertsson

Rapport - Jaktprov
SSF Västerbottens Lappmark

Då utmärkelsen av kända skäl inte gavs vid vårens 
riksårsmöte gjordes överlämningen istället i som-
ras av mig och Richard som särskild gratulation-
skommitte. På Görans och Annas veranda bjöds 
vi gott fika och en stunds trevlig samvaro med 
plock ur minnenas arkiv, parat med diskussion 
om hundar, valpkullar och övrigt aktuellt. 
 En guldnål till Göran känns nästan i under-
kant. Kunde någon få dubbla vore han en av 
kandidaterna. Han har under mer än elva år 
varit redaktör för ståndskall. Den som är lite 
närmare honom vet vilken tid han har lagt ner 

Guldnålen 2021 till Göran Hellström
för att få vår medlemstidning så bra som möjligt. 
Utöver det har han hunnit vara jaktprovsdo-
mare sedan länge, med i Lappmarkens styrelse 
under 10 år och provledare sedan 2011. Han 
har även lagt ned ett stort arbete för att sprida 
kunskap om jakt med skällande fågelhundar, 
både i Ståndskall och på trädskällardagarna i 
Storuman. Vi i Västerbottens Lappmark ser med 
beundran på Göran och är glada för alla hans 
insatser genom åren. 

// Tore Löfgren

Med Sörlidbäckens nästa bästis i famnen.
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Är du intresserad av jaktprovsverksamheten och 
kan tänka dig att tjänstgöra som jaktprovsdo-
mare? Under början på 2022 kommer teorikurs 
för nya jaktprovsdomare att anordnas, kontakta 
Simon Nordin för intresseanmälan. 

Tid och plats kommer att meddelas senare.

Intresseanmälan: Simon Nordin
Simon.gg.nordin@hotmail.com
Tel. 070 - 249 36 57

Rörliga prov  
(16 augusti 2021–31 Mars 2022) 
Anmälan: Anmälan görs på blankett från SSF 
Riks webbplats. 

Provledare: Martin Karlsson,  
Skindravägen 14, 822 91 Alfta, 
e: gammeltuppen@outlook.com,  
t: 070-624 60 77 

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

Läs mer i Ståndskall nr 2, ssf-riks.se/jaktprov/  
eller på: ssfgavleborg.webnode.se/ 

SSF Gävleborg arrangerade i vanlig ordning sitt 
försäsongs prov i Hamra på Sveaskogs Kronpark. 
Dessa dagar fall sig oturligt nog in på en måndag 
– tisdag vilket krånglat till det med både domare 
och startande.  Men till start på måndagen den 
16 augusti kom 5 hundar tack vare våra engag-
erade domare som tagit semesterdagar för att 
ställa upp och åka till skogen för att döma dessa 
underbara hundraser. 
 På måndagen möttes vi av väldigt blött väder 
men hade trots det ett  snitt på 2,4 FM, och bästa 
hund för dagen visade sig vara  Nilin Gievra 
och ägaren Christer Lindberg från Edsbyn  lyste 
som en sol då det visade sig att hans unga finska 
spetshane skällt ihop 82 poäng efter fem fulla 
kvarhållningar med berömvärd markering. Och 
det på sin första jaktprovstart!

Dag två spådde vädergudarna att det skulle kom-
ma stora regnmängder samt att blåsten skulle stäl-
la till det vilket ledde till att två ekipage strök sig, 
och vi fick bara två förmiddags startande hundar. 
Vi fick ett snitt på 4,5 FM på 2 startande ekipage. 
Bästa hund för dagen visade sig vara Ystibackens 
Tintin som skällde ihop 59 poäng åt sin ägare 
Christian Larsson från Viksjöfors. 
 Vi vill återigen rikta ett stort tack till Sveaskog 
för att vi får använda Svartåvallen och dessa 
otroliga fina marker på Hamra kronopark på de 
36 000 ha stora markerna runt Hamra.
Vi tackar återigen domare samt provledare för 
deras otroliga engagemang.

// Ordförande SSF Gävleborg, Simon Nordin

Domarutbildning  
SSF Gävleborg 2022

JAKTPROV 2021/2022
SSF GÄVLEBORG 

Utlyst jaktprov Hamra  
16 - 17 augusti

Skrockens Gandalf ser till att domaren får en bild på skallobjektet.

Det gjorde jag väl bra tycks Nilin Gievra säga 
åt husse efter att ha skällt ihop 82 poäng.
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Utlysta prov
Lidsjöbergsprovet 2-3 oktober  
(SSF Ångermanland medarrangör med J/H, se 
deras sidor för info).

Tängsta 9-10 oktober
Anmälan via formulär på SSF Riks hemsida eller 
via mejlad anmälningsblankett till:
Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele, e: 
rovdjursjakt@gmail.com, t: 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. 

Under riktigt fina förutsättningar med temperaturer mellan cirka 
10-17 grader och bra med fågel genomfördes årets augustiprov.
 Under två dagar hade vi i snitt 2,9 FM i snitt per provstart och 
totalt gick 14 starter av 20 till pris varav hela sju förstapris.
 Bästa hund på måndagen blev Tallskallets Aijon på 81 p och på 
tisdagen var Rinkkavaaran Akita bästa hund med 86 poäng.
 Fågeltillgången i området väster om Sollefteå ser fortsatt ut att 
vara ganska bra och vi hoppas att detta består till vårt senhöstprov i 
oktober. Tack till hundar, hundägare, domare, provledare samt till 
Staffan Jönsson som ordnat det mesta av det praktiska runt provet.

// Örjan Mattsson, provledare,  
SSF Ångermanland

Rörliga prov
Anmälan via formulär på SSF Riks hemsida eller 
via mejlad anmälningsblankett till:
Örjan Mattsson, Binböle 115, 873 98 Nordingrå, 
e: mattsson.binbole@telia.com, t: 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 
e-post. När provdag och domare är fastställd ska 
anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före 
provdagen. 

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på  
ssf-riks.se/jaktprov/ 

Jaktprov 2021
SSF Ångermanland Tängstaprovet  

16-17/8 2021

Rinkkavaaran Akita med ägaren Henrik Sjödin, 
provvinnare med 1:a-pris på 86 poäng.

Tallskallets Aijon och Ia Olsson Widén som lyckades 
ta två raka ettor (81_78) och därmed blev klar JCH.
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Grängesberg 
11:e och 12:e September Nationellt 
Anmälningsmottagare: Göran
Eriksson, Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika, e: 
styggberget@hotmail.com, t: 076-104 86 40

Björsjö 
11:e och 12:e December Nationellt 
Anmälningsmottagare: Tomas
Salander, Ludvikavägen 8, 771 90 Ludvika, e: 
tomas.salander@kopparfors.se, t: 070-658 73 05

Saxdalen
26:e och 27:e Mars 2022 Nationellt 
Anmälningsmottagare:
Göran Eriksson, Barkenvägen 27,
771 55 Ludvika, e: styggberget@hotmail.com, t: 
076-104 86 40

Anmälan skall vara anmälningsmottagaren
per brev eller e-post tillhanda senast
14 dagar före provdatum. 300 kr betalas på plats.

Rörliga prov 
16 augusti 2021–31 Mars 2022) 
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson,  
Barkenvägen 27, 771 55 Ludvika,  
e: styggberget@hotmail.com,  
t: 076-104 86 40

Anmälan skall vara anmälningsmottagaren per 
brev eller e-post tillhanda senast 3 dagar före 
provdatum.

Läs mer i Ståndskall nr 2 och på  
ssf-riks.se/jaktprov/ 

Jaktprov 2021-2022
SSF SYDSVERIGE

Träff för spetsfolk  
i Almunge

En söndag i maj träffades en grupp spetsägare på 
Almunge hundcenter i Uppland för att testa och 
träna hundar i vilthägn. Alla hade svarat på en 
inbjudan vi lagt ut på Facebook om en träff som 
särskilt riktade sig till folk och hundar med be-
gränsad erfarenhet av jakt på klövvilt med spetsar. 
Intresset visade sig vara stort och de tio platserna 
fylldes snabbt av nio norrbottenspetsar och en 
finsk spets. Somliga hade dessutom tillbringat 
många timmar i bilen. Med på träffen var folk 
och hundar både från Värmland och Medelpad.  
 Att släppa en hund i hägn är inte samma sak 
som att släppa den i skogen. Men det är ett ut-
märkt tillfälle att se hur hunden, speciellt en hund 
med begränsad erfarenhet, beter sig i kontakt 
med vildsvin eller älg. Det är nämligen inte helt 
ovanligt att en ung hund tvekar när den träffar på 
vilt för första gången. När en hund släpps i sko-
gen och snart är tillbaka hos föraren är det inte så 
lätt att förstå om hunden träffat på vilt eller inte. 
Avsaknaden av hundskall behöver inte betyda att 
skogen är tom på vilt! I hägnet däremot blir det 
snart uppenbart. Det lilla hägnet på 2 hektar är 
överblickbart och föraren förstår snart både var de 
två vildsvinen uppehåller sig och hur hunden rör 
sig. Om hunden inte riktigt vågar sig fram kan 
föraren stötta den genom att följa med fram.
 Hunden kan också vara lite väl modig och 
närgången. I sådana fall är den hunden för-
modligen mogen att träffa grisar som bjuder lite 
mer motstånd. De som driver hägnet studerar 
nämligen grisarna noga och sorterar upp dem i 
olika hägn så att varje hund kan få den utmaning 
han eller hon behöver. De lite tuffare grisarna bor 
också i större hägn, vilket i sig blir en utmaning 
för hunden.
 En annan fördel med att se till att hundens 
första möten med vildsvin sker i hägn är att ska-
derisken är låg. Inne i hägnen finns endast unga 
galtar där betarna ännu inte växt ut så mycket att 

galten kan använda dem för att eventuellt skada 
hunden. Suggor som har en högre tendens att 
bitas förekommer sällan i hägn som används för 
att träna hundar. Eftersom det förekommer att en 
trängd älg sparkas, finns ett staket mellan hunden 
och älgen i älghägnet.
 Det är givetvis inte bara hunden som får med 
sig nyttiga erfarenheter från träning i hägn. Husse 
eller matte kan också se hur kontakten med hun-
den fungerar. Har hunden koll på var jag befinner 
mig och känns det som att vi jobbar ihop? Kan 
jag avbryta ett ståndskall och kalla in hunden?
 De tio hundarna som var med på träffen i maj 
var alla på olika nivå, från rena nybörjare till mer 
vana. Det samma gällde hundförarna som hade 
sin jaktliga hemvist ända nere från Värmland 
och upp till Medelpad och därmed hade högst 
varierande erfarenheter av olika jaktformer med 
våra spetsar. Det är just det som gjorde dagen 
så lyckad: att träffa mång olika människor som 
alla har ett brinnande intresse och kärlek till våra 
hundar norrbottenspets och finsk spets.
 Samtliga hundar visade intresse för både 
älgarna och vildsvinen, dock med lite varierande 
jaktteknik och misstänksamhet. En del hundar 
var orädda men ändå intresserade utan att skälla 
medan andra ivrigt sprang runt i cirklar kring 
framför allt vildsvinen. Dom flesta hundarna åkte 
nog hem djupt sovandes tillsammans med en glad 
förare vid ratten. Vi hade ett fantastiskt väder och 
hann även med att fika tillsammans trots att entu-
siasmen över träningen var stor. Dagen avslutades 
med att en hund inte vilja låta sig kopplas inne i 
vildsvinshägnet då han inte kände sig riktig klar 
ännu. Det hela löste sig dock efter ca 30 minuter 
och 6 man i skallgångskedja som fick hunden att 
ge upp för dagen.

Anders Clarhäll, Camilla Andersson och Erik 
Sundin

Träff i Almunge.
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Vägen till en 
valpkull

av Nils-Olov Nilsson

JAG HADE TÄNKT vara en aktiv hundägare 
med deltagande på utställningar, jaktprov och 
massor med jakt både när vi köpte vår första och 
vår andra finnspets. Men barnens idrottsaktivi-
teter tog mycket tid och tröskeln att anmäla till 
jaktprov kändes hög då man läste om superhun-
darnas bedrifter i sociala medier. Men efter att 
förstått att det nog skulle bli omöjligt för mig att 
få köpa en ny valp efter att ha ägt två finnspetsar 
utan att ha startat dem på jaktprov plus att det 
var/är få valpar till salu så kände jag mig pressad 
och motiverad att ändå ta tag i saken och försöka 
få till så Yria kunde paras och ta en valp ur 
hennes kull. Både för min egen skull men också 
för att avelsbasen i rasen skulle breddas vilket 
jag förstått behövs om man följer lite inlägg på 
facebook och artiklar i Ståndskall.
 Nu när valparna fötts och levererats så ångrar 
jag att jag inte tagit steget långt tidigare för det 
var verkligen inte svårt. Alla har varit väldigt 
hjälpsamma när jag frågat om hjälp. Ödmjukt 
tack till alla som nämns i texten och alla andra 
som på något sätt bidragit på vägen.

Hur gjorde jag då?
Jag började med att prata med Avelsrådet. Jag 
förklarade hur Yria betedde sig, skickade några 
bilder och vips hade jag fått kontaktuppgifter till 
en ägare till en hane som avelsrådet tyckte vore 
lämplig som “farsa” till valparna. Inte en sekund 
hade jag ägnat åt att läsa jaktprov eller stamtavlor 

utan det hade han skött och det enda jag fick lov 
att göra var att lita på att han har kunskapen och 
överblicken att avgöra hur aveln för rasens bästa 
ska skötas.
 Jag blev informerad av avelsrådet om vilka 
veterinärkontroller som jag behövde göra och 
gjorde dem snabbt och smidigt utan dröjsmål. 
Redan några dagar efter mitt första samtal med 
avelsrådet ringde första intresserade valpköparen. 
Under året är det många samtal som fått avslutas 
med en besviken samtalspart i andra änden. Det 
är inte lätt att få tag på valpar och det är inte lätt 
att välja bort intresserade köpare. 
 Jag anmälde mig till två utlysta jaktprov i 
augusti och ett i oktober som genomfördes av SSF 
Ångermanland. Många hade lagt ner massor av 
tid för att jag bara kunde komma dit på rätt tid, 
få en karta och trevligt sällskap och sedan släppa 
lös hunden i fantastiska marker som folk fredar 
för att det ska vara god fågeltillgång till jaktprov-
en. Busenkelt för mig och superkul för hunden 
att få jaga i sån bra miljö. Lärorik guidning i hur 
regelverket fungerar fick jag också. Arvodet till 
domare och provledare är småpengar jämfört med 
den tid och engagemang som alla lägger ner i för-
beredelser, genomförande samt sammanställning 
och dokumentation av resultaten. Jaktproven gick 
långt över förväntan och jag fick kvitto på att Yria 
jagar på ett bra sätt. Det blev även en bra jakthöst 
med flera ståndskall och fåglar i backen men det 
hör inte hemma här. 
 

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU INTE VET SJÄLV! TVEKA INTE ATT FRÅGA!
ALLA JAG FRÅGAT HAR VARIT VÄLDIGT HJÄLPSAMMA! DET ÄR EN 
SAMMANFATTNING AV VÄGEN TILL VALPAR EFTER KRONSKOGENS YRIA.

Yria med hennes och Sisus valpar. Roihu, Tulo, Tiri, Zenja och Nalle.
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Under hösten registrerade jag Ångermanälvens 
kennel på skk.se. Kanske tidigt ordnat men 
kändes ändå rätt om det blir något man kommer 
fortsätta med framöver. En koll med försäkrings-
bolaget gjorde jag också i tid för att klara av 
komplikationer rent ekonomiskt.
 Vid löpet i mars så fick vi besök av Sisu en 
vecka. Det var nervösa dagar innan det blev 
parning och nervösa veckor i väntan på rörelser-
na i magen. Valparna föddes okomplicerat med 
hela familjen närvarande under några timmar 
en kväll. En oförglömlig upplevelse för oss alla. 
Tre veckors lugn med tysta och växande valpar 
i lådan. Sen blev det liv i luckan och mycket 
rörelser ut och in i huset för mat och rastning och 
ganska kort nattsömn. Vi fick många “valpklap-
parbesök” och valpköparna fick en massa bilder 

hela tiden och vi hoppas på samma tillbaka under 
de kommande åren med ståndskall och stortuppar. 
 Sammanfattningsvis är det helt klart värt 
besväret att ta valpar efter din jakthund. Vilken 
upplevelse man missar om man inte försöker. 
Alla runt omkring får en upplevelse för livet och i 
slutänden blir det en hyfsad slant i fickan också. 
 Starta din väg mot en valpkull du också! 
Det finns hjälp att få om du inte vet själv! Tveka 
inte att fråga!
Alla du frågar kommer vara väldigt hjälpsamma 
för alla vill att trädskällarjakt ska kunna utövas 
även i framtiden. Då behöver vi alla bidra med 
valpar och engagemang.

 
Nils-Olov Nilsson, Sollefteå
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Undertecknad och Ångermanälvens Tiri, 
målet med hela resan.

Engagerade hundskötare vid ett av många “valpklapparbesök”.
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ÄR ETT PRIS som tilldelas  den uppfödare  som 
under det gångna året har lyckats tagit mest 
statuter. Ett fint pris att vinna, men ett pris jag 
aldrig hade kunnat vinna utan mina underbara 
valpköpare. Ni är helt enkelt bäst, och detta pris 
är lika mycket erat som mitt. 
 Jag vill även passa på att tacka för all support 
jag fått från både andra uppfödare till svenska 
avelsrådet som nästan alltid svarar när jag ringer, 
tillsammans gör vi raserna bra.
 Men varför vinner jag då detta pris? Ja, den frå-
gan har jag funderat på ofta, men jag tror en del i 
det är att jag alltid försöker tala gott om jaktprov, 
jag försöker engagera mina valpköpare till både 
klubben och rasens framtid. Det viktiga är inte 
att vinna utan det viktiga är att våga försöka, så 
det är bara att starta hunden på ett jaktprov eller  
utställning, blir ingen sämre hund för det, oavsett 
vad som sägs på sociala medier. När vi ändå har 
jaktprov på tapeten så är det ju ett förträffligt till-
fälle att lära sig och se hur andra hundar jobbar. 

Jag dömer alltid några prov varje år sen några år 
tillbaka för det ger mig så himla mycket, inte bara 
konditionsmässigt utan även möjligheten att få 
se och lära mig av andra rutinerade människor 
där ute. Det kan vara så att jag även därifrån tar 
till mig en del av vad andra säger och gör, vilket 
resulterar till att jag själv lär mig och förstår mer 
om både avel och hund. Så sitter man där hemma 
och tänker ”Oj, så duktig han måste vara som 
vinner detta pris” så vill jag bara att ni ska veta att 
jag nog inte är bättre än er, jag engagerar mig bara 
lite till och får således så himla mycket tillbaka. 
Så ni uppfödare där ute, ring upp era valpköpare 
som verkar ha bra jakthundar och hjälp dem 
starta prov så vi får ännu bättre avelshundar och 
ännu fler avelshundar att avla på. 
Och glöm inte själv bort att gå jaktprov för vem 
vill följa en ledare som inte visar vägen? 

Robin Boija
Tallskallets Kalla &  
Åbackens Tuffa Tjeijen

Unos Minne 
Årets uppfödare

Tallskallets Kalla njuter 
efter en lyckad jakt
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En onsdag tidigt i augusti nåddes jag av det 
tråkiga beskedet att Tore Strandgård, troligen den 
sista av profilerna sedan SSF bildades, nu lämnat 
oss. Han blev 87 år gammal. Jag lärde känna Tore 
på tidigt -70 tal när jag inledde mitt yrkesliv upp 
i Gällivare. Kirunabon Tore var redan på den 
tiden en väletablerad “finnspetsman” och hade 
då dubbelchampion tiken “Tornedalens Nasta”. 
En tik långt över det vanliga vars jaktegenskaper 
gjorde otroligt starkt intryck på mig. Lite rund 
om magen var hon, vidsökt och inte det högsta 
tempot men en gudabenådad skällande fågel-
hund. Hennes blodslinje var (Tornedalens Ukko 
- Aljo Pörri) en härstamning som för mig blev 
klassisk och i framtiden skulle komma att finnas 
med i alla mina hundars stamtavla.
 Tore utbildade sig till utställningsdomare på 
alla jagande spetsar och var flitigt anlitad både
av SSF och Älghundklubben men även i Finland 
eftersom han var tvåspråkig. Han ansågs som en 
hård, kunnig domare som vann respekt bland 
både utställare och kollegor. Hans kunskaper 
kom också att utnyttjas som föredragande och 
rasspecialist på domar konferenser både i Sverige 

Till minne av  
Tore Strandgård

men även utomlands. Tore fungerade också under 
en tid som elev, aspirantdomare och examinator 
för nya domare. Han är också en av få svenska 
domare som fått uppdraget att döma på de finska 
“vinterdagarna.” När han för ett antal år sedan 
avslutade sin domargärning utnämndes han av 
SKK till “honnörsdomare.”
 När de ryska laikorna infördes i landet på -80 
talet väcktes Tores intresse för dessa raser. Han 
gjorde flera resor till Ryssland för att studera hun-
darna både exteriört på utställningar men även 
under praktisk jakt. Tveklöst var Tore en av raser-
nas största kännare i landet. En finsk spets i huset 
var en självklarhet för Tore och förblev så ända in 
i det sista även om hälsan på senare tid satte stopp 
för jaktutövning. Trots detta fanns hans intresse 
för hundarna kvar och vi besökte tillsammans 
årligen någon av SÄK:s utställningar i länet. Tore 
har under alla år vi känt varandra fungerat som 
mitt främsta bollplank och en god vän.

Vila i frid Tore.

Stig Brännvall
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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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SEUCH SEJCH, Tallskallets Aijon
SE21020/2018

FAR: Lakansjöbäckens Kirak SE60787/2011

MOR: Åbackens Tuffa Tjeijen SE24513/2013

UPPFÖDARE: Robin Boija, Bollstabruk, Sverige

ÄGARE: Ia Olsson Widén, Bräcke, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2020-02-29, Bollnäs, Excellent, CK, CERT, BIR 
2020-02-15, Bredbyn, Excellent, CK, CERT, 
2019-11-09, Vemdalen, Excellent, CK

JAKTPROV: 
2021-08-17, Tängsta (utlyst) 78p
2021-08-16, Tängsta (utlyst) 81p
2020-10-04, Lögdö Vildmark (utlyst) 79p

SE UCH, Tjäderfjäderns K Idun
SE20796/2016

FAR: Tjäderfightens Roy S49233/2008

MOR: Svea SE48820/2001

UPPFÖDARE: Stefan Eriksson, Vännäs, Sverige

ÄGARE: Berith Johansson, Åsele, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2018-03-25, Åsele, Excellent, CK 
2018-02-17, Bredbyn, Excellent, CK, R-CERT 
2018-02-04, Umeå, Excellent, CK, CERT, BIR

JAKTPROV:
2017-10-26, Åsele (rörligt) 72 p

SE JCH, Sörlidbäckens Noor
SE46883/2018

FAR: Lappskansens Tex SE27392/2015

MOR: Häggingåsens Kiwa SE26890/2012

UPPFÖDARE: Göran Hellström, Storuman, Sverige

ÄGARE: Göran Hellström, Storuman, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2020-02-15, Bredbyn, CK, CERT, BIM
2020-02-01, Umeå, CK, CERT, BIS

JAKTPROV: 
2021-08-22, Vilhelmina (rörligt) 87p
2021-08-21, Vilhelmina (utlyst) 76p
2020-08-17, Vilhelmina (utlyst) 75p

            

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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Lördagen den 29 maj var det då dags för uppstart, 
av förhoppningsvis, en serie strategimöten för 
att bl a diskutera klubben, raserna, Skallkungen 
mm. Med på mötet som hölls digitalt fanns SSF 
Riks, avelsråd samt representanter ifrån samtliga 
Lokalklubbar.
 Det var ett mycket bra och givande möte där 
avelsråden föredrog hur hälsostatusen ser ut för 
respektive ras, där SSF som organisation disku-
terades, hur ska vi attrahera fler som medlemmar, 
hur ska vi informera och kommunicera mm.
 En av de stora frågorna som diskuterades 
var Skallkungen och hur den ska genomföras 
framgent då bl a rovdjur, vindkraft och skogsbruk 
ställer till det för de arrangerade klubbarna. En 
arbetsgrupp med Anders Lundberg som sam-
mankallande kom att bildas och består nu av 11 
st gruppmedlemmar. Ett första möte kommer att 
genomföras nu i början av hösten och ett färdigt 
förslag ska finnas för diskussion och beslut på 
kommande Fullmäktigemöte i Västerås.
 En annan stor fråga kom att handla om 
avelsarbetet och hälsostatusen hos våra raser och 
vikten av att använda sig av våra avelsråd för att få 
en helhetsbild av en eventuell sjukdomshistorik, 
hos den enskilda individen som är tänkt i avel. 

Information från Strategimöte 29 maj 

Det är stora och svåra frågor men ack så viktiga. 
Vi kommer därav att bjuda in till ett strategimöte 
under senhösten som kommer att handla om 
avelsarbete.
Utförliga anteckningar ifrån mötet i maj finns att 
läsa på vår hemsida:  
ssf-riks.se/ssf-strategikonferens-2021/
 När datum för kommande strategimöte är 
fastställt, kommer det att informeras på vår 
hemsida, Facebook samt till våra Lokalklubbar. 
Är du intresserad av att delta så kan du meddela 
din Lokalklubb, så kommer du att få en länk till 
mötet när det är dags eller kanske representera 
din Lokalklubb på plats. Vår förhoppning är att 
vi kan träffas fysisk men det kommer även att 
finnas möjlighet till digitaluppkoppling. 
Vill att Du kommer ihåg att det är Du och Jag 
som är SSF och det är Vi tillsammans som skapar 
vår gemensamma väg framåt.
 När dessa rader skrivs har höstens första 
jaktprov avgjorts och de rapporter som kommer 
är blandade rörande fågeltillgången. Vi har nu en 
härlig tid framför oss med våra godingar i skogen. 
Njut av höstens jakt och färgprakt! 

Jeanette Börjesson, ordförande SSF Riks

En av de stora frågorna som diskuterades var Skallkungen och 
hur den ska genomföras framgent då bl a rovdjur, vindkraft 
och skogsbruk ställer till det för de arrangerade klubbarna. 

– Jeanette Börjesson

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

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

MANUSSTOPP FÖR  
STÅNDSKALL 2021
NR SISTA MANUSDAG

NR 1.        10 FEBRUARI
NR 2. 10 MAJ
NR 3. 24 AUGUSTI
NR 4.  10 NOVEMBER 

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 härlig 
jakthöst.

Information  
F R Å N  PR OV R E G E L KO M M I T T É N
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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, 912 33 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, 921 41 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, 827 52 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

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, Skogsgläntan 4, 790 91 Idre. 
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, 922 92 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, 920 39 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, Skogsgläntan 4, 790 91 Idre.   
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



B Posttidning

I HÄNDELSE AV OBESTÄLLBARHET RETURNERAS FÖRSÄNDELSEN TILL: 
SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR

FUGELSTA 251
844 97 KÄLARNE


