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     Verksamhetsberättelse 2021 för Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) 

 
Mål 
För Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet 
att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom  

- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört 
fullgoda rasrena hundar 

- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa 
raser 

- att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård 
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet 
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet 

Verksamhet 
Föreningens adress är SSF, Fugelsta 251, 844 97 Kälarne 
Föreningens org.nr. 894701-2806, BG-konto 5685-2544 
Ordförande och kassör var för sig tecknar föreningen. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 12 protokollförda sammanträden, 17 januari, 21 februari, 9 mars,  
15 mars, 16 april, 17 april (konstituerande), 12 maj, 28 maj, 9 augusti, 21 september, 19 oktober och 15 december. 
 
SSF omfattar 10 lokalklubbar, Övre Norrbotten, Nedre Norrbotten, Västerbottens Kustland, Västerbottens Lappmark, 
Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Gävleborg, Mellansverige och Sydsverige. 
Vi har under 2021 varit 1774 fullbetalande medlemmar. Medlemsantalet har i år ökat med 65 medlemmar. 

 
Rasdatasystem 
Vårt rasdatasystem har under året underhållits i sedvanlig ordning. Bland annat har vår server blivit uppgraderad 
med mer minne då vi sett att minnesanvändningen varit hög under vissa tider. Ingen ny funktionalitet har tillkommit 
men arbetet med nya idéer och funktioner pågår kontinuerligt. 
 
Strategimöte 
Lördagen den 29 maj var det dags för uppstart, 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 diskuterades, 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 
sammankallande kom att bildas med 11 st gruppmedlemmar som ska arbeta fram ett förslag för diskussion och 
beslut på 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 
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avel. Det är stora, svåra men viktiga frågor. Tanken var att bjuda in till ett strategimöte under senhösten runt 
avelsarbete men detta blev förskjutet pga sjukdom och kommer att ske i samband med Fullmäktigemötet i Västerås. 

 
Kennelfullmäktige 
Undertecknad deltog på KF den 23-24 oktober i Göteborg. Fredag em inleddes med ett möte för samtliga 
specialklubbar där vi pratade ihop oss om eventuella val och motioners vara eller icke vara. Vi har även haft en serie 
temsmöten både under våren och hösten runt denna punkt. Pekka Olsson höll ett inledande tal vid KF´s öppnande 
lördag morgon och en av punkterna som han speciellt nämnde var att Löshundsjakten har blivit nationellt erkänd 
som ett kulturarv att bevara. Vidare så presenterade sig SKKs nye VD, Kees de Jong.  

 
Vid förra KF 2019 tillsattes en arbetsgrupp som skulle se över Veterinärvårdskostnader eller som det mer korrekt 
borde benämnas djursjukvårdskostnader. Där har arbetet gått framåt och Regeringen har även insett problemets 
vikt och tillsatt en utredning kring djursjukvården, kostnader, tillgänglighet, tillgång till personal mm. Pekka Olsson 
har utsetts till att ingå i utredningens referensgrupp. Uppdraget ska redovisas i oktober 2022. Positivt är att mera 
pengar avsattes i statsbudgeten för 2022 för att kunna utbilda flera veterinärer och djursjukskötare. Fortsättning 
följer just runt denna fråga. 
 
Turbulent blev det när det kom det valet av ny ordförande och efter omröstning denna gång via VoteIT så fick Pekka 
Olsson kliva av och istället ersättas av Thomas Uneholt, vilken inte var föreslagen av valberedningen. Valen kom att 
ta mycket lång tid då många skulle upp i talarstolen men när de så småningom var klart så förflöt resten av dagarna 
bra. 
Jeanette Börjesson, SSF Riks    

 
Årsmöten för NSFN och SPJ 
På grunda av rådande pandemi fanns inte möjlighet för någon att delta på Årsmötet för NSFN eller SPJ. 
Vi hoppas på bättre lycka 2022. 
 
Utställningar: Klubbarna kan ges ett bidrag på max 6 000 kr till veterinärkostnader där patella och/eller ögonlysning 
genomförs. Max en (1) utställning per ”region” och år. 
 

Skallkungen 2021 
Skallkungen arrangerades av Västerbottens Kustland, centralort Vindeln. 
De fyra vinnande ekipagen blev: 
 

1. Tukkikankaan Nikko, ägare Kjell Sundvall  
2. Buskuddens Tuulikki, ägare Peter Jonsson 
3. Skarjacks Guld-Stina, ägare John och Elisabeth Leastander 
4. Rackelhanens Aina, ägare Thomas Lindberg 

 

Nordiska Mästerskapet 2021 
Nordiska Mästerskapen arrangerades av Finland. Vårt tävlande ekipage bestod av Gustav Nilsson, Markku 
Mansikkala, Miranda Frings och Jeanette Börjesson. Lagledare var Anders Morin. 
Landskampen vanns av det svenska laget på 280 poäng, före Norge på 266 poäng och Finland på 253 poäng. 
Nordisk mästare blev Hägginåsens Minna med sin hundförare/ägare Jeanette Börjesson, de jobbade ihop 96 poäng 
båda dagarna. 
 
Utmärkelser 

Vid Fullmäktigemötet 2021 överlämnades en Guldnål till Göran Hellström, Storuman.   
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Övrigt 
Styrelsen har under året ansökt om ändring av reglerna för jaktchampionat. Den nya regeln betyder att SJCH kan 
också erövras vid enbart rörliga prov. Vilket träder i kraft den 1 januari 2022. 
 
SSF har medverkat i SKK:s tidning Hundsports samtliga nummer under verksamhetsåret.  
 

Slutord 
Vi vill först tacka alla Lokalklubbar som trots rådande osäkerhet med en pandemi i världen lyckats genomföra Corona 
säkra jaktprov under hösten men även lyckats med att arrangera utställningar under det gångna året. Mycket bra 
jobbat. Vi var tyvärr tvungna att än en gång genomföra Riksfullmäktigemötet digitalt (2021), vilket även denna gång 
förlöpte mycket väl i samarbete med SKK och deltagare från samtliga Lokalklubbar. Mycket tråkigt dock att vi än en 
gång inte kunde träffas fysisk, vilket vi alla hade föredragit med möjlighet till samkväm och trevliga samtal. 
 
Vi vill återigen uppmana lokalklubbarna att komma med förslag på funktionärer till Riksklubbens kommittéer. 
Styrelsen tackar för det förtroende den haft under verksamhetsåret 2021 och överlämnar förvaltningen till 
revisorerna och fullmäktige för bedömning. 
 
Sundsvall den 5 Mars 2022 
 
 
 
 
_________________  _________________  _________________ 
Jeanette Börjesson  Egon Rongdén   Cecilia Sjölund 
 
 
_________________  _________________  _________________ 
Matilda Hansson  Anders Lundberg  Niklas Stöök  
 
 
_________________ 
Therése Hampus  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSKOMMITTÉN 
          

Lokalklubblubb 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Övre Norrbotten 169 164 166 173 177 181 196 190 187 182 191 

Norrbottens Kust o Inland 151 143 132 126 121           

Nedre Norrbotten 142 149 148 149 142 247 261 269 287 270 290 

Västerbottens Kustland 151 144 138 128 138 139 134 129 116 120 136 

Västerbottens Lappmarker 277 273 252 237 222 211 215 213 226 208 202 

Ångermanland 131 122 116 115 120 116 122 134 126 132 136 

Jämtland/Härjedalen 222 209 202 174 178 184 195 206 222 213 220 

Medelpad 110 115 116 109 105 100 96 107 122 122 106 

Gävleborg 162 152 152 151 142 132 126 124 127 129 133 

Mellansverige 284 265 241 250 273 268 276 264 252 253 269 

Sydsverige 76 76 81 75 80 78 79 92 89 80 91 

Totalt 1 875 1 812 1 745 1687 1698 1656 1700 1728 1754 1709 1774 

 
Statistik på hur det ser ut i dag på fullbetalande medlemmar och hur det har sett ut tidigare år. Medlemsantalet har 
ökat med 65 stycken i förhållande till föregående år.  
 
Inför 2022 tog SKK över medlemshanteringen för SSF. Detta för att öka medlemsservicen och minska 
arbetsbelastningen för styrelsen. Med mindre administration kan de ideella krafterna i klubben ägna mer energi på 
att i stället driva verksamheten framåt. Inte bara SSF är anslutna till SKK´s medlemstjänst – cirka 140 av Sveriges 
rasklubbar har sin medlemshantering i SKK.  

Fördelar 

• Självregistrering med valen direktbetalning eller betalning via inbetalningskort 

• Uppfödare kan själva registrera sina valpköpare  

• Underlättar för uppfödare att registrera valpar då medlemsuppgifterna finns i SKKs system. 

• Snabbare hjälp och svar på frågor – Bemannad kundtjänst på vardagar 

• SKKs medlemsservice skickar ut aktuella medlemslistor vid varje månad och vid behov/efterfrågan. 

• SKK sköter fakturering vilket underlättar för kassören 

• Underlättar registrering av familjemedlemmar 

• Underlättar förändringar av uppgifter och adresser m.m. 

• Medlemskort som kan medtas vid utställningar och jaktprov 

 
All info och alla formulär hittar ni på: https://ssf-riks.se/bli-medlem/ 

 
Medlemsansvarig/Erik Sundström 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MARKNADSKOMMITTÉ  
Marknadskommittén har under 2021 bestått av Anders Lundberg, Göran Eriksson och Theresé Hampus. 

Arbetet med att sätta upp en ny lösning för SSF Riks hemsida har tyvärr haltat lite. Men vi hoppas kunna ta tag i det 

men nya krafter kommande år. 

Vår Facebookgrupp har fortsatt vara populär och den har nu 1 578 följare. Den har visat sig vara en utmärkt kanal för 

att nå ut med information då många av våra inlägg har en stor spridning. Vår ambition är att Facebook-gruppen ska 

vara ett komplement till vår hemsida och tidningen Ståndskall. 

 

Marknadskommittén / Anders Lundberg 

 

 

  

https://ssf-riks.se/bli-medlem/
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAANSVARIG JAKTPROV 
Under 2021 har det genomförts 494 jaktprov, 344 utlysta och 150 rörliga. Jämfört med 2020 så har det totala antalet 

genomförda jaktprov ökat med 50 stycken (26 fler utlysta och 24 fler rörliga). 

Under året så har 250 individer gått jaktprov, vilket är 26 individer fler än förra året. Av dessa är 154 Finsk spets, 95 

Norrbottenspets och 1 Östsibirisk Lajka. 

År 2020 var det 224 stycken individer som gick prov, 141 Finsk spets och 83 Norrbottenspets. 

 

Prisfördelning utlysta prov 2021 

1:a pris: 69 st (20,1 %), 2:a pris: 62 st (18,0 %), 3:e pris: 97 st (28,2 %) och 0:or: 116 St (33,7 %) 

 

Prisfördelning rörliga prov 2021 

1:a pris: 32 st (21,3 %), 2:a pris: 38 st (25,3 %), 3:e pris: 45 st (30,0 %) och 0:or: 35 st (23,3 %) 

Jaktprov Finsk spets 2021 

Antal starter: 316 (på 154 individer ger det 2,05 starter per individ)  

1:a pris: 73 st - 2:a pris: 68 st - 3:e pris: 91 st - 0:or: 84 st 

Jaktprov Norrbottenspets 2021 

Antal starter: 178 (på 95 individer ger det 1,87 starter per individ) 

1:a pris: 29 st - 2:a pris: 32 st - 3:e pris: 51 st - 0:or: 66 st 

Jaktprov Östsibirisk Lajka 2021 

Antal starter: 2 (på 1 individ ger det 2 starter per individ) 

1:a pris: 0 st - 2:a pris: 0 st - 3:e pris: 1 st - 0:or: 1 st 

Glädjande är att antalet genomförda jaktprov har ökat från förra året (+50) både vad gäller utlysta och rörliga prov. 

Så vi har nästan tagit igen tappet vi hade 2020 på -68 starter. Det har även kommit ut fler individer på jaktprov i år 

(+26) än året innan. 

Dataansvarig Jaktprov / Anders Lundberg 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RESULTATANSVARIG 
Alla resultat registreras via dator under 2021 direkt till SKK. Under året har de genomförts 5 st. rasutställningar.  
Antalet utställda hundar är 358 och antalet utställda valpar 58 st.  
Fördelningen var 187 Finskspetsar och 171 Norrbottenspetsar. 
Bland valparna var fördelningen 41 Finskspetsvalpar och 17 st. Norrbottenspetsvalpar. 
Totalt har 8 st. har besökt kennelklubbens egna utställningar.  4 Finskspetsar och 4 Norrbottenspetsar. 
 
11 hundar har diskvalificerats. 1st pga. av färg 6 st. pga. mentalitet och 4 st. pga. tänder.  
 

Registrerare Berith Johansson 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EXTERIÖRKOMMITTÉN 
Under 2021 har jag administrerat utställningar för 2022-2023 för våra lokalklubbar ute i landet. 

Dessa är inkörda och godkända av SKK´s utställningskommitté, det har även förekommit ändringar pga rådande 

pandemi och några lokalklubbar har tyvärr varit tvungna att ställa in deras utställningar. 

Tyvärr så har en del ansökningar kommit lite sent så det innebär lite mera arbete då det ska upp i SKK´s 

utställningskommité, visserligen så har vi tom sista oktober på oss att skicka in men skulle önska att man inte 

kommer i sista stund med ansökningarna, skulle önska att de kunde komma in med dem tidigare, min önska är att de 

kommer senast sista augusti och att jag ej behöver ringa om det.  
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2022 ansöker man om utställningar 2024 så jag vill bara ha det aktuella året eftersom man ej kan lägga flera år. 

Exteriörkommittén/Christina Hedlund 

 
VERKSAMHETBERÄTTELSE PROVREGELKOMMITTÉ 

Provregelkommittén har under verksamhetsåret bestått av Anders Morin (sammankallande), Egon Rongdén, Mats 

Thorneus, Tommy Jonasson och Roger Hedlund. 

Efter att regelförslaget godkändes av riksårsmötet 2021 har vi väntat på ett godkännande från SKK som kom sent på 

året. Därefter har vi gjort reglerna klara för leverans till tryckeri. Nu är provregelböckerna klara och arbetet med att 

utforma anpassade jaktprovsprotokoll och tolkningsanvisningar pågår. Utbildningsmaterialet och RasData ska 

därefter uppdateras. 

Vi har under året haft löpande kontakt och telefonmöten. Vid några tillfällen har vi hjälpt provledarna med 

regeltolkningar. 

Närmast väntar en konferens med utbildare från lokalklubbarna planerad till maj månad. 

Provregelkommittéen/Anders Morin Kalix 2022-02-28  

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE PRISKOMMITTÉ 
Nedanstående priser delades ut vid Riksårsmötet 2021-04-17. 

 

Årets Skällande Fågelhund 2020 

1. SE21024/2018 Tallskallets Aijna, Ägare: Ida Berggren 

2. SE24458/2015 Kronskogens Yria, Ägare: Nils-Olov Nilsson 

3. SE16128/2017 Brattstans Axa, Ägare: Sören Adill & Ulf Engberg 

Kennel Rahans Vandringspris 2020 

1. SE21024/2018 Tallskallets Aijna, Ägare: Ida Berggren 

2. SE25141/2017 Ystibackens Thelma, Ägare: Thomas Björke 

3. SE29941/2018 Tålsmarks Miggo, Ägare: Gunno Hamberg 

Unos Minne 2020 

1. Tallskallets Kennel, Ägare: Robin Boija 

Röjans Vandringspris 2021 

1. Irene Lundmark, SE24145/2017 Raste 

2. Ida Berggren, SE21024/2018 Tallskallets Aijna 

 

Jaktprovsdomare - flest dömda jaktprov 2020 

1. Richard Svärd, VL, 15 prov 

2. Kid-Benny Eriksson, ÖN, 13 prov 

3. John Nyberg, J/H, 12 prov 

 

Priskommittén / Anders Lundberg  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE STÅNDSKALLSKOMMITTÉ 

Allt sedan bildandet av arbetsgruppen för Ståndskall under våren 2020 har det inneburit en hög arbetsbelastning av 

skilda slag. Det har varit lärorikt och till viss del en prövning. För att kunna fokusera på tidningens utveckling har vi 

sett det som nödvändigt att försöka hitta en mer långsiktig lösning kring de uppgifter som hör tidningen till. Att vi 

har en redaktör på plats och klart med en ny layoutare inför Ståndskall nr 1 har gjort at vi kunnat börja arbeta med 

själva tidningen på ett annat sätt än när mycket tid var tvunget läggas på att ”hitta resurser”. Början av 2021 blev 

uppstarten för oss och Formsmedjan att bygga upp ett samarbete kring layouttjänster. Detta har givetvis inneburit 

ett antal nödvändiga digitala möten oss emellan. Efter året som varit och de fyra nummer som producerats känner vi 

oss trygga med ett proffsigt arbete och agerande från Formsmedjan. Det har verkligen varit en ömsesidig lärande 

process vilket har varit viktig för oss. Både redaktören och vi i arbetskommittén lägger ned många timmar inför varje 

nummer. Under året har vi snittat 10 arbetsmöten (á 1-3 timmar) inför varje nummer. Däremellan arbetar vi med 

sådant som hör tidningen till där det ofta är ett tidskrävande arbete att hitta medlemmar i de olika lokalklubbarna 

som vill skriva något kring de teman som se olika numren har. Vi tror och hoppas att vi är på rätt väg med den 

grundläggande planen att arbeta med teman och även belysa medlemmar och funktionärer inom klubben på olika 

sätt. Det som har varit extra roligt är att många medlemmar på egen hand skickar in material till tidningen. Det har 

varit allt från berättelser från jaktprov och bilder till berättelser om annorlunda jakter utrikes. Fantastiskt roligt. Det 

är precis det som Ståndskall ska vara. En medlemstidning för och av medlemmarna varvat med information från 

klubben. Lokalklubbarna ska vi inte heller glömma. De fyller en viktig funktion och bidrar med efterfrågad 

information och panelmedlemmar. Det tackar vi för. Vi hoppas vi kan fortsätta på inslagen väg och vi känner oss 

stärkta av erfarenheten. Vi ser fram emot att arbeta vidare med fortsättningen och hoppas att alla känner sig 

välkomna att vara med. 

Ståndskallskommittén / Åsa Fjällborg och Therese Hampus 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉ 

Norrbottenspets 
3 tikar har parats i Finland som sedan genererat 3 svenskfödda kullar, 1 finsk tik har parats med en svensk hane. Vi 

har haft god kontakt med både Norge och Finland via både telefon och mail.  

Pga corona läget så var det svårt att göra parningar över gränserna men nu hoppas vi att med lättade restriktioner så 

kommer fler att välja utländska täckhundar, vi i avelsrådet hjälper gärna till med både tips och kontakter om någon 

vill para med en hund från våra grannländer så tveka inte att fråga om intresse finns. 

Göran Hofling 
 
 
 
 
  



 SSF Årsfullmäktige Sidan 8 av 25 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

Avelskommittén  
Norrbottenspets  

 
Avelsarbetet 2021 
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Under 2021 har arbetet intensifierats med 50 planerade parningar som resulterat i 33 kullar i samråd med 

avelsrådet, det finns 10 misslyckade eller uteblivna parningar på papperet. Totalt föddes 48 kullar under 2021. 

Jaktprovsverksamheten ser bra ut trots att pandemin verkar ha spelat roll på antal starter, 95 individer har startat på 

jaktprov fördelat på 52tikar och 43 hanar. Hälsan är också fortsatt bra. Inget fall av epilepsi är inrapporterade, 83 st 

har kontrollerat knäleder vilket är bra. 

 

Önskvärt vore om fler meriterade hanhundar kunde läggas på täckhundslistan. Då vi har som målsättning att erbjuda 

3 alternativ på täckhundar till tikarna så borde det finnas 3 gånger så mycket meriterade hanar som tikar, 

verkligheten är i princip den omvända vilket känns aningens frustrerade. Men i det stora hela får 2021 ses som ett 

bra år för Norrbottenspetsen trots att vi varit begränsade av Corona pandemin. 

 

Registreringar 
2021 registrerandes 225 hundar varav 10 är importer. Detta är såklart väldigt positiv. 

 

2021 föddes 48 svenska kullar med tillsammans 215 valpar, 48 kullar (69 %) av dessa har avelsrådet godkänt och 

varit inblandade i. Totalt 48tikar och 40 hanhundar har använts enligt SKK:s databas. Kullstorlekens snitt är 4,6 

valpar/kull.  

 

 

Blått fält i samråd med avelsråd 69% 

Grått fält utan samråd med avelsråd 31% 

 

 

69%

31%

48 registrerade kullar 2021
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Hälsa 
 
Ögon 

171 individer har ögonlysts, 72 hanar och 99 tikar, 18 av hundarna har någon form av diagnos det varierar huruvida 

det angetts som ärftligt eller ej men glädjande är att 153 är UA. 

En hund kan ha flera diagnoser på sina ögon, tex en förändring på höger och en annan på vänster, därför kan en 

hund förkomma flera gånger i SKK:s databas, då varje förändring specificeras för sig. 

En mekanisk skada av ögat anges även det som katarakt vilket är bra att känna till, i så fall anges den som Ej ärftligt 

och är såklart inget hinder för parning. Om er hund får en skada tex vid jakt så besök veterinär och få ett intyg på 

skadan. Vi följer alltid noggrant upp exakt vad diagnosen ”ej ärftlig” kommer sig av i de fall det dyker upp.  

Följande diagnoser har noterats: 

 

Diagnos Antal 

PPM, iris-iris lindrig 2 

PHTVL/PHPV, grad 2-6 1 

Övrig medfödd förändring i ögat 1 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 2 

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig 2 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 

Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig 2 

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig 3 

Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 

Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 

Öga UA 153 

 

Patellaluxation 

Vi har som krav att hundar som ska användas i avel ska kontrolleras för patellaluxation. 83 hundar har undersökts 

2021 och där har 78 passerat utan anmärkning, 4 har fått diagnosen ”medialt grad 1” som är den lindrigaste formen 

och 1 har fått diagnosen grad2. Det är inte alla som kontrollerat patella som går vidare i avel men det är jättebra att 

hundarna ändå kontrolleras. Vi jobbar vidare med att försöka förmå ägarna kontrollera patella på sina hundar. 

Mörkertalet har tidigare varit stort, men tack vare att allt fler hundar kontrolleras, kan vi också räkna med att fler 

sjuka hundar kommer att hittas. Så gott som alla föräldrar till 2021 års kullar har patella kontrollerade föräldrar. De 

som inte har det har parat utan vår vetskap. 
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Föräldradjur Kullar födda 

  Kombinationer   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021 

  patella, ua      patella, ua       3    6    5    5    12    17    23    35    41 

  okänt     patella, ua       8    8    12    11    11    7    7    5    5 

  okänt     okänt      15    17    15    6    10    6    4    5    2 

 

 

Epilepsi 

Inga nya fall av epilepsi har inrapporterats.  

 

 

 

Jaktprov 

178 jaktprovsstarter fördelat på 95 individer. 46 individer har gjort jaktprovsdebut. Hanarna har tillsammans gjort 43 

starter och tikarna 52. År 2021 ett litet kliv uppåt i antal starter totalt jämfört med 2020, vi ser att dom som gör 

jaktprovsdebut har ökat något i antal vilket vi ser som positivt. Vi vill såklart tacka alla som meriterar sin hund på 

jaktprov och hoppas att ännu fler startar under år 2022 

 

 

 

 

55%

45%

Könsfördelning jaktprov

Tikar

Hanar
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16%

18%

29%

37%

Prisfördelning 178 jaktprovstarter

1:a pris 29st

2:a Pris 32 st

3:e Pris 51 st

0 pris 66 st
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Utställningar 
 

SSF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 5 nationella utställningar med 160 starter, 97 Tikar (61%) och 63 Hanar 

(39%) fördelat på 144 individer. Som alla vet så har Corona pandemin påverkat det mesta av 

utställningsverksamheten under 2021 så därför blir detta år ett riktigt bottenår i antal utställningar. Vi hoppas att 

denna pandemi kommer att ge sig och att vi kan gå på utställningar igen. 

 

 

 

 

 

 

Registrerade championat 2019 
 

4 tikar och 2 hanar har erövrat SE JCH. 

1 tik har erövrat C.I.B.. 

 

 

 

14%

11%

75%

Antal i jaktklass

Tikar Jaktklass

Hanar Jaktklass

Övriga Klasser 61%

39%

Könsfördelning Utställning

Tikar

Hanar
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Nordiska Samarbetet 
3 tikar har parats i Finland som sedan genererat 3 svenskfödda kullar, 1 finsk tik har parats med en svensk hane. Vi 

har haft god kontakt med både Norge och Finland via både telefon och mail.  

Pga corona läget så var det svårt att göra parningar över gränserna men nu hoppas vi att med lättade restriktioner så 

kommer fler att välja utländska täckhundar, vi i avelsrådet hjälper gärna till med både tips och kontakter om någon 

vill para med en hund från våra grannländer så tveka inte att fråga om intresse finns. 
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Avelsarbete Norrbottenspets 2017 

 

2018 2019 

  

2020 2021 

  

Antal födda kullar, totalt 30 30 34 45 48 

- varav rek/samråd med avelsråd 
16 16 22 51 33 

Antal parningar som avråtts 2 0 1 2 1 

– men genomförts ändå 0 2 0 1 0 

– som ej genomförts 2 3 1 1 1 

Antal födda individer 133 129 155 187 215 

Antal använda tikar 30 29 34 44 48 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 
7 8 6 11 10 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very Good) 
17 18 25 37 23 

Antal använda hanar 28 24 32 38 40 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 
6 11 12 32 21 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very Good) 
18 14 30 44 25 

Inavelsgrad fem generationer 

0,9 % 0,7 % 1,4 % 

  

- medeltal samtliga parningar (SKK) 
0,6% 0,7 

  
- medeltal parningar via avelsråd 

0,85 % 0,67 % 0,88% 0,77% 0,6 

  Avelsutbyte via avelsråden Norden      

 
- Svenska tikar som parats utomlands 

2 3 3 2 3 

 - Svenska täckhundar som använts till 

utländska tikar. 

0 3 3 1 1 

Registreringar 2017 2018 2019 

  

2020 2021 

  

Tikar (varav importer) 71 (11) 72 (3) 95 (13) 103(3) 102(4) 

Hanar (varav importer) 81(8) 69 (9) 90 (8) 92(5) 123(6) 

Totalt (varav importer) 152 (19) 141 (12) 185 (21) 195(8) 215(10) 

Hälsostatus 2017 2018 2019 

  

2020  

  

Ögonundersökningar 

105 94 130 

  

  

Antal undersökta 142 171 

UA 92 82 116 121 153 

Med Diagnos: Katarakt, (kat ej ärftl.), övriga 4, (2), 8 9, (1) 5 14, (1) 7 6 (3) 9 18 

EP 

3 0 2 

  

Antal nya fall 4 1 
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Patella luxation 

54 64 74 

  

  

Antal undersökta 63 83 

UA 50 58 72 62 78 

Med diagnos 4 6 2 1 5 

Tandbortfall 

   

  

Kommentar   

Meritering 2017 2018 2019 

  

2020 2021 

  

Jaktprov 

166 (75) 183 (76) 187 (85) 

  

– Antal starter (varav individer) 160(83) 178(95) 

– Antal 1:a pris 18 23 16 21 29 

– Antal 2:a pris 20 28 25 21 32 

– Antal 3:e pris 37 57 62 45 51 

Utställning 

310 (205) 272 264 (187) 

  

– Antal starter (varav individer) 156/88 160(144) 

– Antal till pris – CK/Cert 84/22     70/11 74/25 20/3 28/7 

– Antal pris –  Excellent 124 179 122 39 60 

– Antal pris – Very good 106 98 94 35 48 

– Antal pris – Good 64 75 38 20 36 

– Antal – Sufficient/disk 13 4 6 5 7/9 

 
Tack! 
 
Vi tackar ödmjukt de tik ägare som är ute i god tid före parning då det gör vårt jobb mycket lättare än om man hör av 

sig när tiken börjat löpa. 

 

/Avelskommitén Norrbottenspets 
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Verksamhetsberättelse 2021 

 

 
 

 
 

 

Avelskommittén  
Finsk spets  
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Avelsarbetet 2021 
 
Verksamhetsåret 2021 

Har bjudit på 41st parningsförfrågningar, Vi har fått in 3st epilepsi fall, en av hundarna är en blandras mellan Finsk 

spets och Norrbottenspets. Antalet registrerade hundar skenade iväg till hela 249st vilket är oerhört glädjande. 

 

Förfrågningar 
 

Antal förfrågningar ifrån Sverige om täckhundsanvisning under 2021 blev 44st. 

Vi har anvisat 3st tikar till någon av våra svenska täckhundar med hjälp av Nordiska samarbetet. Vad vi vet eller 

rättare sagt inte vet är om det blev någon parning. Vi har inte sett att det registrerats någon kull i alla fall.  
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Registreringar 

2021 föddes det 225st valpar som registrerats in. Det registrerades totalt 231st svenskfödda valpar 

119st tikar och 112st hanar fördelat på 61 kullar. Kullsnittet ligger på 3,8 enligt SKK. Inavelsgraden 

ligger på 0,9% enligt SKK. Av dessa kombinationer så har Avelsrådet varit i samråd med 27st.  
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Hälsa 
 
Ögon 

Ögonlysning är inget krav för aveln, vi ser gärna att fler ögonlyser sina hundar. 

2021 har 15st olika individer ögonlysts samtliga UA.  

 

 

 

 
Patellaluxation 

123st hundar har kollat Patella och 119st är UA vilket är riktigt bra, 4st har anmärkning. Tips: Något som vi 

trodde var ”allmänt känt” bland våra spetsvänner är att man INTE bör undersöka sin tik strax innan, under 

eller strax efter löp. När tikarna löper så blir de väldigt mjuk i sina leder. Likaså så kollar inte 

”älghundsfolket” höfterna på sina tikar under löp av samma orsak.  

 

 
  

Epilepsi 

Tre nya fall av Epilepsi har vi fått in under 2021, En av dessa är en ”gammal hund”. 

En är en blandras mellan Finsk spets och Norrbottenspets. 

 

Tandstatus 

Under 2021 har vi registrerat 153st blanketter (då vi har gått igenom gamla pärmar blir siffran så hög). 

102st var UA, dock en av dessa med överbett. 51st saknade en eller fler tänder och en av dessa med överbett. 
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Jaktprov 

2021 startade 154st individer på jaktprov, 316 starter ett snitt på 2,05 per individ. (67st hanar och 87st tikar). 61st 

som startade på jaktprov för första gången 35st tikar och 26st hanar. Något roligt att antalet tredjepris är fler en 

antalet som ej gått till pris. 

 

 

Tandstatusintyg 
Djurägare 
 

 

 

 

 

Hundens identitet  (OBS! kontrollera ID-märkning mot reg. Bevis) 
 

 

 

 

 

 

Härmed försäkrar jag att ovan angiven hund är den som av mig uppvisats för denna undersökning. 

Samt att resultatet blir offentligt. 

           

Ort och datum                                                                 Ägarens underskrift 

 

Överkäke  I 6 - C 2 - PM 8 - M4 =20   Underkäke  I 6 - C 2 - PM 8 - M6 =22 

Fullständig tanduppsättning är totalt 42 stycken, Korrekt bett är saxbett 

Markera med pil på bilden om det saknas tand/tänder 
 

 
Ringa in typ av bett 

  

 
      
              Sax                              Tång                            Under                          Över 
 

Veterinärens anteckningar 
 

H Överkäke__________________________________V Överkäke_____________________________________ 

 

H Underkäke_________________________________V Underkäke____________________________________ 

 

Sign.leg.Vet.________________________________________ 

 

Ort________________________Datum___________________ 

Namnstämpel 

Namn                                                                                                

Postnr                                                 Ort   

Reg.nr. Namn 

Adress 

Telefon 

ID-nr. Chip nr. Kontrollerat Sign. 
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Utställningar 
Totalt har det varit 187st starter och 41st valpar.  

Nordiska Samarbetet 
3 Förfrågningar genom NS har vi fått under året. 1st Finsk tik. 2st Norska tikar. 

 

 

 

 
 
Täckhundar 2020 
Vi fick in 10st nya täckhundar under året som uppnått minst andrapris på jaktprov.  

 

Akroyd's Mikko 

Akroyd's Veli 

Furuhedens Nalle 

Klöseforsens Maddox 

Kodalforsens Tykko 

Koppelos Seppo 

Nilin Gievra 

Skogshönans Igor 

Styggbäckens Tjikko 

Vehkavaaran Haka 
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 Kodalforsens Tykko 
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SSF Avelskommitté 

Jonas Carlsson. Niklas Stöök. Per-Ove Bergman. 

Vi TACKAR Per-Ove Bergman för tiden i Avelskommittén 

 

2018 2019 2020 2021

33 48 50 42 59

11 29 32 18 27

2 1 1 0 0

119 202 201 148 225

34 47 50 39 59

31 40 39 32 42

1 1 2 1 0

6 4 8 2 0

64 (7) 117 (9) 90 (8) 77 (11) 129 (10)

72 (10) 102 (8) 111 (10) 91 (9) 120 (8)

136 (17) 219 (17) 219 (18) 168 (20) 249 (18)

Antal undersökta

UA 11 6 9 6 15

Med Diagnos: 
0 2 3 2 0

Antal undersökta

UA 78 65 81 86 119

Med diagnos 5 3 0 0 4

42 104 53 48 73

49 81 62 55 68

113 109 96 83 91

Avelsarbete Finsk spets
2017

Antal födda kullar, totalt

-        varav samråd med avelsråd

Antal parningar som avråtts

Antal födda individer

Antal använda tikar

Antal använda hanar

Inavelsgrad fem generationer

1,60% 0,80%
-        medeltal samtliga parningar (SKK)

Avelsutbyte via avelsråden Norden

-        Svenska tikar som parats utomlands

Registreringar 2017 2018

-        Svenska täckhundar som använts till 

utländska tikar.

Tikar (varav importer)

Hanar (varav importer)

Totalt (varav importer)

Hälsostatus 2017 2018

Ögonundersökningar
11 8

EP
0 0 (4)

Antal nya fall (gamla hundar)

Patella luxation
83 68

Tandbortfall, antal intyg
36 (11) 39 (14)

UA (tandbortfall en eller flera tänder)

Meritering 2017 2018

227
– Antal starter 

Jaktprov

345 (153) 388 (154)
– Antal starter (varav individer)

– Antal 1:a pris

– Antal 2:a pris

– Antal 3:e pris

Utställning
268

324 (143)

267

1,00%

2019

2019

12

0 (0)

81

6 (6)

2019

1,00%

2020

2020

8

0 (0)

86

38 (14)

2020

285 (141)

138

0,90%

2021

2021

15

2 (1)

123

102 (51)

2021

316 (154)

187
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