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LEDARE

D

å var det återigen min tur att skriva en ledare,
åren precis som höstarna går alldeles för fort och
mycket har hänt.
Jag sitter som ledamot i Riksstyrelsen,
ordförande i Jämtland/Härjedalen samt i
avelskommittén för Finsk Spets. Alla delar är
väldigt givande och roliga samt att man alltid
blir inspirerad av alla kunniga, engagerade och
trevliga människor som jobbar med alla olika
delar inom SSF.
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Niklas Stöök och Häggingåsens Nirpi i Börtnan

Inom avelskommittén jobbar jag främst med
att leta lämpliga täckhundar till tikar tillsammans med Jonas Carlsson, ett arbete som tidvis
tar mycket tid men som man hela tiden lär sig av.
Det är många delar vi tittar på innan vi presenterar 3 täckhundar för varje tik. Man börjar med
sjukdomsbilden och där vill jag påminna om att
kolla patellan på era hundar, även om man kanske
inte tänker använda sin hund i avel så får vi en
betydligt bättre bild om en högre andel i kullarna

är kollade. När den biten är klar så kollar vi tandnya funktionärer och att många inte har tillgång
till tillräckligt stora marker för att gå ett helt
statusen så det inte blir för mycket tandbortfall.
jaktprov.
Storleken på hundarna om vi vet att tiken är stor
Från denna höst tar jag med mig hur otroligt
så kanske inte en för stor hane är lämplig, skallet
roligt det är att starta en unghund på prov, jag
kanske är lite sämre så man vill ha en hane med
måste erkänna att jag hade glömt den känslan lite
ett bra skall eller en tik som är lite överkänslig ska
då jag bara dömt prov och suttit som provledare
ha en hane som är lite lugnare i sin fågelhantering
de senaste 4 åren.
osv. ParametrarVisst är det även
na blir många så
“Vart f-n är fågeln!?” – hunden börjar
kul att döma prov
det blir ofta sena
skälla och man skyndar dit där 10
men känsloväxlinkvällar när vi har
våra möten, men
garna när man ska
minuter som känns som timmar börjar
alltid har man lärt
starta är otroliga,
– hunden tystnar 3 sek och man tänker
sig något nytt.
först nagelfar man
Jag är även
provrutan man får
direkt att ”nu flög den”
domare och
- sedan släpper man
provledare, vilket
hunden och hoppet
också är en del som är otroligt rolig, främst de
är på topp – tiden går och man tänker ”vart f-n är
utlysta proven där både erfarna och nya hunfågeln!?” – hunden börjar skälla och man skyndar
dit där 10 minuter som känns som timmar börjar
dägare samlas. Där tycke jag halva nöjet är att
– hunden tystnar 3 sek och man tänker direkt
man på kvällarna kan sitta och prata jakt, hundar
att ”nu flög den” innan skallet fortsätter – fågeln
och allt möjligt med varandra. Det är en otroligt
stöts och man tittar på pejlen och hoppas att
bra grund för att få in nya funktionärer i först
förföljandet blir tillräckligt eller förnyat. Och så
och främst lokalklubbarna, genom att få vara
fortsätter det i minst 3 timmar men så värt varenmed dem som är ”gammal i gemet” och lyssna på
deras historier, ställa frågor och få bra svar vet jag
da minut. Så funderar du på att starta din hund
ger ett intresse för mer än bara hunden man har
på prov så gör det bara, det finns helt enkelt inga
i kopplet. Så var det för mig och jag tror inte jag
nackdelar med det!
är ensam.
Som avslutning vill jag gratulera det svenska
Till nästa säsong kommer reglerna ändras så
laget som i helgen vann Nordiska mästerskapen
att jaktprovsformerna blir lika värda, dvs. att
i Finland, och ett extra stort Grattis till vår ordhunden blir JCH på 3 rörliga förstapris med
förande Jeanette Börjesson som med sin Hägminst 2 olika domare. Det är såklart välkommet
gingåsens Minna drog till med 96p båda dagarna
då inte alla kan få ihop utlysta prov pga. varg
och vann alltihop!
eller för få/små provrutor. Men åt andra hållet
hoppas jag att de lokalklubbar som har möjlighet
// Niklas Stöök
fortsätter med utlysta prov (eller om vi kommer
Ordförande SSF J/H
kalla dem något annat) just för rekryteringen av
Ledamot SSF Riks
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ARBETSKOMMITTÉN FÖR STÅNDSK ALL HAR ORDET

Höstminne att värma sig med när säsongen
är över. Dubbeljobb för Tjäderskallets Akela
och Tjäderskallets Dolla på tjädertupp
6

foto | ÅSA FJÄLLBORG

NU HAR HÖST BÖRJAT ÖVERGÅ TILL VINTER. I DE NORRA DELARNA AV
LANDET HAR SNÖFÖRHÅLLANDENA I SKRIVANDE STUND REDAN SEDAN
ETT PAR VECKOR SATT STOPP FÖR HUNDJAKTEN. EFTER ATT HÖSTENS
ÄVENTYR SUMMERATS KOMMER OSÖKT DRÖMMARNA OCH LÄNGTAN
TILL KOMMANDE JAKTHÖST PÅ SKOGSFÅGEL, MEN FINNS DET NÅGON
SPÄNNANDE VILTVÅRD ATT FÖRETA SIG UNDER TIDEN VI VÄNTAR?
I detta nummer är temat kring viltvård/predatorjakt. Här finns tips och berättelser från
medlemmar på olika viltvårdsinsatser som utövas
för att bland annat hjälpa skogsfågeln. Vi får läsa
om medlemmars erfarenheter kring predatorjakt
och kanske hitta inspiration till att prova nya
jaktformer. Det finns information från lokalklubbarna och några rapporter från höstens jaktprov
och hundutställningar. Vidare finns rapporter
från Skallkungen (SM) och Nordiska mästerskapen att förkovra sig i. Vi får stifta ny bekantskap

med en ny ”Profil” och en ny ”Panel” 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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KRÖNIK AN

Viltvård görs
med bössan
Säsongen må vara kort, men jakten kan å andra sidan ge goda resultat.
– Ulf Lindroth

DET BRUKAR BÖRJA på våren. En jaktkamrats
kusins arbetskompis har sett sextio tjäderhönor
längs tre mil av E45:an. Eller om det var hundrasextio. Lite senare kommer rapporter om hönor
på ägg, följda av de första observationerna av
nykläckta kycklingar. Det är som det ska. Ingen
fågeljägare med självaktning kan låta bli att lägga
pussel med varje fragment av information.
Men det är inte nödvändigtvis en bra idé att
grubbla för mycket. Humöret kan pendla i takt
med rapporterna och stora mängder snöblandat
regn vid midsommar kan förstöra nattsömnen.
Matlusten försvinner och ölet smakar vatten.
Det är alltid osäkert om och när stämningen
ska stiga igen, men det brukar komma tillfällen
senare under sommaren. Någon känner någon
som sett ett halvdussin stora kullar på en kilometerlång bärplockningstur och plötsligt skingras
molnen. Om kycklingarna dessutom var stora
som orrar och tupparna nästan svarta är alla
bekymmer glömda – rimligt eller ej.
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Så bör det vara. Tillgången på skogsfågel är en
av livets stora frågor och alltså är det rimligt att
diskutera årets föryngring i princip hur mycket
som helst. Det är nästan lite suspekt att inte göra
det.
Men det är värt att notera en detalj – det hjälper inte fågelstammen att prata. Det måste göras
på andra sätt. Mer handfasta.
En viltstam måste förstås ha tillgång till goda
biotoper. Det finns möjlighet att göra insatser för
skogshönsen på den punkten, men faktum är att
stora delar av den svenska skogsmarken redan är
mer eller mindre tjänlig för våra skogshöns.
Som trädskällarjägare är det lätt att avsky
hyggen och ungskogar – de kanske håller fågel
men de är inte jaktmarker för en skällande hund.
Men tjädern är mer tolerant än oss. Det är absolut
viktigt att värna föda och skydd, men innehåller
markerna gott om blåbärsris, våtmarker och fuktig skogsmark med fina kantzoner är de viktigaste
pusselbitarna redan på plats. I denna ganska

Det är en fördel att inte vaka för nära en ströning. Lägg dig på
det längsta avstånd där du känner dig säker på träff.

vanliga situation är inte biotopvård den genaste
vägen till att få mer fågel i markerna.
Den begränsade faktorn för såväl tjäder som
andra småviltarter brukar vara predation. Och
den viktigaste predatorn på tjäder är rödräven.
Där är viltforskning och gammal jägarkunskap
tämligen överens.
Någon invänder säkert att det finns fler
syndare. Det stämmer förstås och det är alltid
berömvärt att plocka bort en del mård, grävling
eller kråka. Men räven är värst. Den plundrar
flest bon och tar ofta hönan på kuppen. Den är
farlig även för gamla tuppar. Och naturligtvis för
alla andra tjädrar, hönsfåglar eller småvilt.
Vi som upplevde rävskabbsåren har sett ett
praktiskt exempel på rävens betydelse i massiv
skala, men den är även väl belagt med forskning.
I den frågan är frågetecknen i stort sett uträtade.
Det kanske verkar märkligt att en naturlig art
i vår fauna skulle vara ett så påtagligt problem
för andra arter. Räven och dess bytesdjur har

trots allt utvecklats tillsammans. Men även om
räven säkert alltid haft en roll i de återkommande
småviltcyklerna – väl dokumenterade i hela norra
halvklotets barrskogsbälte, oberoende av mänsklig
påverkan – har den fått en starkare negativ effekt
i modern tid. Det beror främst på att räven
gynnats av människan.
Ett exempel är hyggesbruket, som ökat tillgången på gnagare i skogslandskapet. Inte minst genom att gynna åkersorken i marker där nya hyggen
blir täckta av gräs. Mer åkersork medger en tätare
rävstam. Det ökar trycket även på ”sekundära”
bytesdjur.
Förutom sorkar har mänsklig närvaro ökat
tillgången på många andra slags möjlig rävföda.
Allt från matrester från fjällens skidturister till
räntor efter höstens älgjakt är faktorer som bidrar
till att fler rävar överlever säsongens flaskhalsar.
De bidrar alla till att rävstammen kan växa sig
större än i orörd vildmark.
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På senare år har jag också laborerat med att strö hundmat på väl valda
platser längs en väg eller ett skoterspår.
– Ulf Lindroth

Vårvintern är en bra tid för en riktad insats mot räven.

Där stammarna av varg och lo är låga betyder det
dessutom till en minskad dödsrisk för rävar. Även
det bidrar till en tätare rävstam. (En del av våra
medlemmar kan haja till när det blir tal om låga
stammar av varg och lodjur, men det finns trakter
där det fortfarande är verklighet.)
Listan på förändrade förutsättningar för räven
kan göras lång. De flesta är plusfaktorer för
rävstammen och därmed minusfaktorer för våra
skogshöns. Men vi kan streta emot. Och vi kan
göra det tämligen framgångsrikt.
Det finns områden med rävjägare som är tillräckligt flitiga för att hålla rävstammen låg.
De kan vara isolerade som Asterix by i ett Gallien
ockuperat av romarna, men de finns. Jag har själv
möjlighet att jaga i en del sådana marker och det
har räddat mer än en mager jakthöst. Där brukar
det gå att hitta fågel även under år då andra
marker känns mer eller mindre fågeltomma.
Det har varit extra värdefullt när det funnits en
unghund att jaga in.
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Det går alltså. Därmed inte sagt att uppgiften
är lätt. Räven är ett typiskt småvilt med hög
produktion och hög omsättning i stammen. Som
bekant brukar det betyda att vi knappast kan
skjuta tillräckligt mycket för att påverka nästa års
numerär.
Lyckligtvis är det lättare att påverka antalet rävar
än antalet tjädrar. Rävarna lever trots allt i glesare
stammar och föryngrar sig långsammare. Tack
vare det är det inte alldeles omöjligt att pressa
ner dem. Vad som krävs är hård och uthållig jakt
över stora ytor, år efter år. Så fort jakttycket lättar
någon säsong är effekten borta.
Långsiktig framgång brukar hänga på att det
finns envisa entusiaster som jagar räv med olika
metoder genom hela säsongen. Det brukar löna
sig att ge dem som verkligen vill jaga räv så fria
tyglar som möjligt, över så stora områden som
möjligt. Och den som jagar räv med stövare bör
förstås inte klaga om någon annan använder
fotsnaror, åteljagar eller skjuter räv på lock. Är
syftet att jakten ska göra nytta behövs alla insatser.
Lyckligtvis behöver ingen fågeljägare ge tappt
ifall det fattas räventusiaster i de egna trakterna.
Det är trots allt inte rävstammen som helhet
som håller ner tjäderstammen i just din mark.
Det gör i praktiken ett mindre antal rävar, först
och främst de revirrävar som föder upp en kull
valpar där. Plan A bör alltså vara att försöka sänka
rävstammen så mycket som möjligt över så stora
ytor som möjligt. Går den planen i lås kommer
fågeln att svara. Men det är en helt godtagbar
plan B att försöka plocka bort några revirrävar.
Vi får som bekant jaga räv ett tag efter deras
parningssäsong. Det är av stort värde, för om du
skjuter en parad revirtik efter att löpen är över är
chansen god att den inte hinner ersättas. Resultatet blir med andra ord en rävkull mindre i dina
marker. Sådant spelar roll.
Personligen försöker jag hårdsatsa på rävjakt i

slutet av mars eller i början av april just för att
plocka så många revirtikar som möjligt. Bland
alla olika rävjaktsmetoder vill jag slå ett slag för
två. Båda är enkla och kan genomföras utan
särskilt stora förberedelser, vilket gör dem användbara även i avlägsna trakter. Just där kan det
av praktiska skäl vara svårt att nöta på under hela
säsongen.
Föga förvånande är den ena metoden lockjakt.
Nyckeln här är att vänta till löpen verkligen är
över, vilket i Norrbotten brukar vara i skiftet
mars–april. Dessförinnan kan jakten vara
förvånansvärt svår, trots perfekta förhållanden
i övrigt. Söderöver infaller den här tidpunkten
tidigare.
Det är också värt att vänta på hård skare. Då
springer räven längre på lock än under några
andra förhållanden. Den visar sig också obekymrat på öppna ytor, vilket den inte alls vill göra
i lössnö. Använd harskrik och smyg inte för nära
misstänkta rävtillhåll – avslöjar du dig bränner
du passet. Lita istället på att rävarna springer
långt, åtminstone i lugnt väder. Sitt alltså minst
en halvtimme.
Säsongen må vara kort, men jakten kan å andra
sidan ge goda resultat. Metoden är dessutom
lika effektiv på tikar som hanar under den här
perioden. På senare år har jag också laborerat med
att strö hundmat på väl valda platser längs en väg
eller ett skoterspår.
Jag strör gärna sent på eftermiddagen. Då
minskar risken att kråkfåglar hittar hundmaten
och äter upp alltihop. Ströningarna kontrolleras
dagligen och vid behov fylls de på med några
deciliter hundmat.
Finns det rävspår på en ströning kan man jaga
redan nästa kväll. Rävarna brukar inte missa
chansen att hitta mer mat på samma ställe, så
de brukar dyka upp. Men vill man avvakta med
jakten kan man bara fortsätta att mata.
Det fungerar att locka mot en ströning. Lämpligt

avstånd är att sitta på en halv till en kilometers
avstånd. Ströningen ökar chansen att ha räv i
hörhåll, men den gör det också lättare att förutsäga varifrån räven borde komma.
Ett intressant alternativ är att vaka vid ströningarna. Rävarna brukar av någon anledning komma tidigare än på vanliga åtlar, så det kan räcka
att vänta ett par–tre timmar mot skymning. Det
är en bra om terrängen gör det svårt att hitta bra
lockpass, men det är också ett bra alternativ blåsiga dagar. Då brukar lockjakt ändå lyckas sämre.
Det är viktigt att inte vaka för nära ströningen.
Ligger man nära är det lätt att avslöja sig med ett
ljud eller för att räven passerar för nära passet på
väg in. Personligen vill jag vara tillräckligt väl
inskjuten för att ligga 300 meter från platsen. Är
det blåsigt kan jag ligga närmare, men helst inte
närmare än 200 meter.
Ströningarna kan bli en andra chans i vissa
rävrevir. Misslyckade lockjakter kan leda till att
revirrävarna lär sig att undvika locklätena. Men
då kan det fortfarande bli chanser på en hundmatsströning i området.
Det finns som bekant många andra sätt att jaga
räv och det är svårt att matcha effektiviteten hos
kombinationen stövare och grythund, eller fångst
med fotsnara. Även åteljakten kan vara mycket
effektiv.
Men lockjakten och ströningarna är utmärkta komplement. De passar perfekt för den som
kanske är mer fågeljägare än rävjägare. De är
dessutom användbara i avlägsna marker där det är
svårt att hålla trycket uppe hela säsongen. Och de
tar viktiga rävar när det gör som störst nytta.
Och då har vi inte ens talat om hur spännande
det är att se en vårvinterräv komma rinnande över
skaren. Bli inte förvånad om uppgiften att hjälpa
tjädrarna snabbt förvandlas till en av jaktårets
höjdpunkter. Det är roligt att göra gott!
Ulf Lindroth
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Profilen
Namn: Örjan Mattsson
Bor: Nordingrå
Lokalklubb: Ångermanland
Medlem sedan: 1997

foto | ERIKA MATTSSON

Sysselsättning: Försäkringstjänsteman
Familj: Fru och två vuxna döttrar
Hund: Nobsarna Athena och Kira
(hör till familjen de också...)
Favoritmat: Viltkött i alla former
Intressen: Jakt, skog och friluftsliv
Detta visste du inte om mig: Har
väldigt lätt att gå ”all in” på ett intresse
när det väl fångat mig. Trädskällarjakt,
långdistanslöpning och sedan trädskällarjakt igen. Skulle aldrig våga ta i t.ex.
en golfklubba.

Vilken relation har du till SSF?
- Oj, det är en ganska djup relation. I grund
och botten är jag en trädskällarjägare med stort
hundintresse. Är sedan sekreterare i lokalklubben,
jaktprovsdomare och provledare, vilket gör att
min relation till SSF är något som tar väldigt stor
del av min fritid.

foto | ERIKA MATTSSON

Vad är det som har gjort att du har fastnat för
den här jaktformen?
- Jag följde redan från barnsben med på jakt
med min pappa och morfar så fort tillfälle gavs.
Mest blev det älgjakt och harjakt (vi hade beagle
i familjen). När jag sedan under min studietid i
Umeå i början på 90-talet fick följa med på jakt
med en finnspets så kände jag direkt att detta är
min jaktform. En rörlig jakt som ger många jakttillfällen och där hunden är i centrum. Jag har
under åren haft både en finnspets och sedan mina
två nuvarande nobsar. Det är två fantastiska raser
vi har att förvalta inom klubben. Kloka, alerta
och lyhörda hundar med väldigt stora personValpmys
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Trädskällarjakt i Höga kusten

ligheter. Mina nuvarande nobsar har blivit lite av
medelpunkten i vår familj och jag kommer nog
ha nobs till den dag benen inte bär mig i skogen
längre.

släpp i skogen som möjligt. Med en unghund
så behöver man i början ha lite ”tur”, men tur
förtjänar och får man genom mycket tid i skogen
med hunden.

Hur förbereder du dig inför jakt?
- Inför jaktsäsongen försöker jag se till att hundarna och jag själv är i trim och att all utrustning
är i ordning. Försöker alltid löpa eller jogga lite
med hundarna eller så gör jag som jag och Athena
gjorde i år, vandrar mellan Hemavan och Abisko.

Vilket är ditt bästa minne med
skällande fågelhund?
- Jättesvårt att välja bland minnen. Första fågeln
för mina hundar kommer högt men jag vill också
lyfta fram glädjen man får ta del av när någon av
våra valpar som vi fött upp får lyckas. Jag skulle
nog också ljuga om jag inte tar upp när Athena
tog sitt tredje förstapris på 88 poäng i augusti i år
och därigenom blev jaktchampion.

Vilken utrustning tycker du är viktigast att
ha med på jakt utöver hunden och geväret?
- Har alltid min midjeväska med vatten och/eller
kaffe, beroende på årstid. I övrigt så är det nog
inget speciellt även om jag nog skulle känna mig
ganska naken utan pejlen...
Finns det något tips du vill skicka med
till nybörjare inom jaktformen?
- Ha tålamod och se till att ge hunden så många

En sista reflektion som du vill
dela med dig av?
- Tänk på att SSF är en ideell förening. Klubben
fungerar genom att ett antal människor lägger
ned engagemang och tid på klubbarbete, vilket
sedan kommer alla medlemmar till del. Ju fler vi
är som bidrar desto bättre blir det.
Örjan Mattsson
13

R

SK

ÄLLAN

DE
•

FÖ

– S TÅ N D S K A L L | N R 4 2021

•

•

N
PANELE
FÅ

A

R

•

GELHUND

Min filosofi kring predatorjakt är att det ska
hållas enkelt och tillgängligt för att det ska vara
kul och effektivt.
Att göra en miniåtel 70m bakom huset för att
skjuta nötskrika och kaja med 22an är en enkel
predatorjakt som både ger bättre skytte och en
minskning av kråkfågel. Jag har även några mårdfällor ute och jag använder mig främst av modellen Trapper90 av den anledningen att järnet lätt
kan flyttas mellan olika lådor. Lådorna får sitta
ute året om och fungerar som små miniåtlar när
det inte är jakt.
Jag antar att de flesta av oss har våra favoritställen att gå med hunden när vi jagar fågel. Varför
inte köpa en fälla och sätta ut den i området där
du brukar gå?
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VILTVÅRD FÖR SKOGSFÅGEL KAN
TA SIG OLIKA UTTRYCK. MEN HÖNSFÅGELSTAMMARNA REGLERAS FÖRST
OCH FRÄMST GENOM PREDATION,
SÅ PREDATORKONTROLLEN ÄR EN
VIKTIG DEL. BRUKAR DU ÄGNA DIG ÅT
NÅGON JAKT PÅ SMÅ ROVDJUR?

För att… Om du är ute med hunden och jagar
fågel, så kan du lika gärna titta till mårdfällan
som du satte upp i granarna som du ändå alltid
går förbi.
Ta med en bit kött eller en honungsburk, eller
varför inte huvudet från orren som sköts förra
helgen i ryggsäcken/fickan och ladda med lite
nytt bete i samma veva.
Om det inte blir något byte i fällan under
första året så är det bara att testa ett nytt ställe
till nästa år.
Det behöver inte vara så mycket svårare än så
här kring predatorjakt och tar du rätt på skinnet
så får du även titulera dig som trapper. Vem vill
inte det?

Som fågeljägare hör man ofta att man borde jaga
även predatorer som mård och räv för att med
gott samvete kunna skjuta fågel. Så kanske det är,
men jag tycker det blir mycket roligare om man
ser det som en egen och utmanande jaktform i
sig, och inte bara något som borde göras. Det fina
är ju också att det funkar perfekt att kombinera
med fågeljakten. Att gå förbi mårdfällan och se
en svans hänga ut har vänt humöret under många
misslyckade fågeljaktsdagar.
En jaktform som både jag och min finnspets Kira verkligen fastnat för är minkjakt
i skärgården. Det är något jag hoppas alla
trädskällarägare någon gång får chansen att prova
på. Få hundraser är bättre lämpade för minkjakt
än våra spetsar då de får använda alla sinnen i
jakten, något som verkligen krävs då minken är
duktig på att smita undan bland strandstenarna.
Att jaga mink är dessutom utmärkt viltvård då
minken är direkt skyldig till minskningen av flera
sjöfågelarter.
Predatorjakt är kul, och predatorjakt med spets är
såklart ännu roligare.

För mig är det en självklarhet att jaga predatorer
eftersom det gynnar småviltet.
Då det är skogsfågel våran Norrbottenspets jagar,
så ser vi mården som största predatorn. Att få se
ett mårdhuvud titta fram i granen eller en svans
hänga ner mellan grenarna under ståndskallet är
ett roligt och spännande avbrott mot skogsfågel.
På hösten sätts även mårdfällorna ut. Eftersom
vi ändå åker till jaktmarker och jagar, är det en
enkel sak att göra att sätta ut en mårdfälla. Att
sedan få se en mård hänga ut från fällan är en stor
glädje för mig. Då jag har lyckats lura den listiga
predatorn och samtidigt räddat många fåglars liv,
som hundarna istället kan få jaga!

Anders Tanse
Västerbottens Lappmark

Peter Nordin
Västerbottens kustland

Maria Friberg
Mellansverige

Maria och Koda
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Viltvård/
Predatorjakt

foto | LENA LINDVALL-SNABB | ägare ULLA LINDVALL

TEMA |

Valpen Pirre

Lyckliga
jägarhjärtat
Långt innan säsongen, förbereder jag mig.
Sparar inkråm, fjäderdräkter, roadkills,
tomma Bregott paket, dryckesburkar, spån
från vedbacken, hår från hundarna och blod
från älgslakt.

MEDLEMSHANTERARE
Från och med den 1 januari 2022 kommer SSF´s

medlemshantering att skötas via Svenska Kennelklubbens

medlemstjänst. Ytterligare cirka 140 svenska rasklubbar är

också knutna till samma tjänst. Medlemsnyttan ökar genom
snabbare hantering, möjlighet till ökad självservice och
enklare registreringar för uppfödare.

Inbetalningskort kommer under december månad och mer
information kommer i Ståndskall nr 1 2022.

16
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Det hänger fågeldräkter, tamponger kokta i honung, skinnet
från haren knutet runt fällan samt blod penslat överallt.

Viltvård/
Predatorjakt

TEMA |
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skatfälla fyller jag med tomma dryckesburkar,
smöraskar och hundmat. Det ska se ut som en
soptipp/-påse. Då blir fångsten lyckad.
Viltvård är även att tänka förnuftigt då det
gäller avskjutning. Man behöver inte förfölja en
tjäder-/ orrkull och skjuta flera fåglar ur den. Att
byta jaktområde är också bra för fågelstammen,
men även för hunden inför kommande jaktprov
så de lär sig att jaktmarker kan se olika ut.
För mig är det en oerhörd lycka att lyckas med
viltvård. Det tar bort det dåliga samvetet vid en
mycket lyckad jakt. En mård till exempel, tar lika
mycket skogsfågel som 25 jägare!
Att skjuta mård för hunden är ett måste, anser
jag. Ibland har jag tvekat att skjuta mård för
unghunden, då man är rädd att de ska börja jaga
ekorre. Jag tror att mård och ekorre har olika
dofter så jag skjuter mård för unghunden, men
inte som första vilt.
Jag sköt faktiskt en ekorre för min första finska
spets av misstag, då jag trodde det var en mårdrompa som hängde ned. Med stor frustration tog
jag ekorren i mina händer, fyade hunden och gick
därifrån. Den hunden skällde bara mård sedan
och inga ekorrar. Men kom ihåg, alla hundar är
olika individer.
Mycket tid i skogen på rätt byte, gör hunden
mer säker på vad föraren vill att den ska jaga.
Men så klart, nog kan det vara ganska roligt att
skälla på den retande ekorren i brist på annat vilt!
En upplevelse som jag sent kommer att glömma,
är då jag sköt en grävling för Poju. Han skällde
glest, irriterande och med långa uppehåll. Vid
ansmygning såg jag att han stod och skällde mot
rötterna av en stor gran. Såg korta ben, men inte
vad det var. Björnunge? Pulsen ökade….Var är
mammabjörn? Sen rörde bytet på sig och jag fick
se att det var en grävling. Lyckan var total, då jag
avlivade den och Poju rev den av lycka.
Så alla skogsfågeljägare, dra ditt strå till stacken och skaffa dig en ny mössa som kommer att
värma dig både på ut och insidan.
Miranda Frings

Lyckan är att se
mårdrompa hänga
ur fällan.

foto | LARS-VILHELM MONTELL

Att vara ”mårderska” eller rättare sagt, viltvårdskvinna, är något jag var mycket obekant
med innan, jag skaffade min första finska spets.
Det var då jag skulle para min första finska
spets, som jag blev bekant med fällfångst. En
tikägare från Finland, gav min son en mårdfälla
i present. Jag försökte få sonen intresserad, men
hans intresse för jakt och fiske hade svalnat en aning då han var mättad från den tiden i babybjörnen. Sen kom motorintresset. Jag tog över fällan.
Jag letade en del på sociala medier om råd och
tillvägagångssätt, men insåg fort att man fick luska ut en del på egen hand. En äldre farbror sa en
gång; lär dig bytets beteende, så kommer resten
av sig själv. Så är det.
Några tips som jag hittade hjälpte och vissa
tips skrämde bort bytet. Nä, mården gillar inte
surströmming! Mården är en gottegris! Det ska
gärna smaka sött. Honung, torkade rönnbär, sura
ägg från knipholken, inkråm från fågel, roadkills
som ekorre/hare/fågel, älgfeta och blod. Det gillar
den. Placeringen av fällan är AO. Har man satt
upp den på rätt träd, kan man få många. Står den
några meter fel, kommer den att ständigt gapa
tom.
Mina fällor ser ut som rena voodoo-ställen för
de som inte är bekant med fällfångst. Det hänger
fågeldräkter, tamponger kokta i honung, skinnet
från haren knutet runt fällan samt blod penslat
överallt.
Det finns inget som gläder ett jägarhjärta som
då en rompa hänger ur fällan. Surt är det ibland
då mården har gått förbi men inte velat gå in då
betet i fällan är uppätet av möss! Ett tips är att
köpa stora tebollar och fylla dessa med smarriga
godsaker. Hänga sedan bollen i fällan, då får
betet vara ifred.
Viltvård är inte enbart fällfångst av mård. Räv,
mink, skata, nötskrika, grävling, kråka, holkar,
utfodring, viltåkrar, ja allt detta är viltvård.
Hjälper du knipan, får du sura ägg och fjädrar
från holken som du sedan kan lägga i fällorna.
Skjuter/fångar du skata, kråka och nötskrikan
kan även dessa användas i samma syfte. En

foto | MIR ANDA FRINGS

– Miranda Frings

Lyckad viltvård. Miranda med mårdar och en grävling skjuten
för hunden Poju och fåglar tagen i skatfälla.
19

– S TÅ N D S K A L L | N R 4 2021

– S TÅ N D S K A L L | N R 4 2021

–

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.

Viltvård/
Predatorjakt

TEMA |

–

Fick förfrågan att berätta lite om mårdjakt med trädskällare i
detta nummer under temat viltvård. Så jag tänkte berätta lite om
jaktformen, våra hundar och skriva ihop några rader tillsammans
med min far som är den rutinerade mårdjägaren i familjen och
som varit den som släpat ut mig i skogen sedan barnsben.
Hoppas att det kan motivera fler jägare till att prova på denna
spännande jaktform tillsammans med sina trädskällare.

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

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.

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

Tålsmarks Grutle, Skarnäbbens
Greta, Valledets Ziv

NORRBOTTENSPETSEN har funnits hos oss
sedan början på 80-talet och alla hundar har
använts på mård parallellt med skogsfågeljakten.
Många trädskällare föds med rovdjurskärpan
även om det krävs mycket tid och erfarenhet i
skogen för att utvecklas till en duktig mårdhund,
självklart finns det sedan individer som är mer
eller mindre talangfulla precis som i alla andra
jaktformer. Gemensamt för våra egna hundar är
att de först startats upp på fågel och att det tagit
några års mognad innan intresset på mård tagit
vid fullt ut.
21
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Viltvård/
Predatorjakt

TEMA |

Man brukar säga att varje mård dödar fler fåglar än man
orkar bära hem på en säsong och det om något motiverar
väl en fågeljägare att ägna tid åt mårdjakt?
– Stina Hellström

Grutle med några fina skinn
efter avslutad säsong.

I dagsläget har vi tre norrbottenspetsar. Tålsmarks
Grutle är vår pensionerade mårdkung och har
varit den absolut mest talangfulla mårdjägaren vi
haft och en sån hund man förmodligen inte kommer få igen. Han hade ett tidigt intresse för mård
som utvecklades alltmer för varje säsong med ett
otroligt sinne för att spåra, förfölja och lokalisera
mård. Till skillnad från skogsfågel behöver man
inte smyga så försiktigt på mård utan när hunden
markerar är det bara att knata på för att få skottchans och Grutle har alltid haft ett annat skall
på mård än på fågel vilket har underlättat jakten
då man kunnat urskilja om det är mård eller fågel
redan innan man närmar sig ståndskallet.
För att starta igång en ung och oerfaren hund
tittar man ut ett område med mård, vilket man
fördelaktigt gör på färsk spårsnö. Heta områden
brukar vara bergskanter, bäckdrog eller tät granskog. Mården tar ofta daglega på marken likt en
hare och när hunden närmar sig denna brukar
intresset för spåret vakna till liv. När mården sedan blir skrämd brukar den generellt bara springa
en bit efter marken innan den träar men det krävs
22

ett snabbt och noggrant förföljande av hunden.
Vid stark kyla brukar de ta lega i håligheter i
marken, håligheter i träd, gamla ekorrbon eller i
täta granar.
Mården är ett utpräglat rovdjur som går hårt
åt småvilt. Man brukar säga att varje mård dödar
fler fåglar än man orkar bära hem på en säsong
och det om något motiverar väl en fågeljägare att
ägna tid åt mårdjakt? Vi har kunnat se en stor
ökning av småviltet inom jaktområdet vilket man
starkt kan koppla ihop med det minskade antalet
av mård efter flera år av lyckad jakt och fällfångst.
Det har vi mycket att tacka Grutle för efter
nästan 15 års trogen tjänst.
Grutle har nu fått en välförtjänt pension och
hans efterträdare Skarnäbbens Greta har fått
börja axla ansvaret som mårdjägare. Tanken är att
även den yngsta i skaran, Valledets Ziv ska skolas
in på mård framöver. Så tack Grutle för alla fina
jobb och spännande jaktdagar, dina efterträdare
har stora skor att fylla!
Stina Hellström

Gammal bild från 2016, en lyckad
säsong med många fällda mårdar.
23

Rapport - Jaktprov 2021
SSF Västerbottens Lappmark

Klubbmästare 2021
korad hos lappmarken
SSF Västerbottens Lappmark anordnade klubbmästerskapet den 2 - 3 oktober. Provytorna
liknade föregående års rutor där vi tack vare
Sveaskog och deras lokala älgjaktlag samt Jan-Åke
Jonsson fått till bra förutsättningar för en rättvis
tävling. Provet lades i skogarna runt Barsele där
byagården nyttjades förtjänstfullt som provlokal
samt boende för de långresta.
Intresset för att delta var stort, 15 hundar var
anmälda med en blandning av tävlingserfarenhet
bland deltagarna vilket gladde extra. 2 hundar
ströks under de sista dagarna och till start kom 13
hundar.
Vädret för helgen skulle inte visa sig från sin
bästa sida med en del nederbörd och blåst.
Lördagen innehöll 8 pristagare varav 2 förstapris. Bästa hund under lördagen blev Poju med
ägaren Miranda Frings på 83 poäng. Även Sörlidbäckens Noor med ägaren Göran Hellström tog
ett förstapris på 80 poäng. Göran och Noor som
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haft en imponerande höst provresultatmässigt
valde att stryka sig inför söndagen.
Under söndagen var vädret något sämre. Totalt
gick 3 av de 12 startande hundarna till pris. Bästa
hund under söndagen blev Skarnäbbens Livli och
ägare Mattias Åkerstedt på 81 poäng.
Det blev en tight poängstrid mellan topphundarna, men som slutlig vinnare av jaktprovet
och tillika klubbmästare för SSF Västerbottens
Lappmark år 2021 stod Poju och ägare Miranda
Frings. Stort Grattis!
Ett stort tack till alla våra deltagare, domare och
provledare som ställer upp i ur och skur, tack även
till Barsele intresseförening för lokaler. Vi vill
även rikta ett stort tack till Sveaskog, jaktlag samt
Jan-Åke Jonsson för markupplåtelser.
1. Poju
2. Skarnäbbens Livli
3. Sörlidbäckens Noor
// Björn Jonsson

83p
81p
80p
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Utlyst jaktprov Vilhelmina 9-10 oktober
I slutändan blev det 9 hundar anmälda till provet,
varav alla kunde erbjudas att starta. Helgen bjöd
på fint väder men lite ojämnt med fågel på provytorna (3 Fm/prov på lördagen och 2,4 Fm/prov på
söndagen), dessutom var det en del skygga fåglar
vilket gav korta skalltider och många ej konstaterade skall.
På lördagen lyckades Tjäderskallets Cora bäst,
81 poäng och helgens enda först pris. Vilket
resulterade i att ägare Sune Ahlqvist fick helgens
priser med sig hem, en vinflaska skänkt av
Tiurtunets kennel och ett graverat glas från SSF
Lappmarken. Stort Grattis!

På söndagen var Berith Johanssons Tjäder Fightens Essi bästa hund med andra pris på 72 poäng.
Av totalt 18 starter under helgen blev det 7
stycken tredje pris, 3 stycken andra pris och ett
första pris. Fullständiga resultat finns på https://
ssf-riks.se/ under Rasdata.
Tack till alla de som ordnat provområden,
kartor, lokal och hjälpt till i övrigt med provet.
En stor eloge till alla duktiga domare i klubben
som ställer upp på sin fritid och dömer andras
hundar!
Fredrik Jonsson, provledare
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Årsmöte 2022
SSF Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte
Lördag 5 februari klockan 13.00

Plats: Barsele Byagård
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren
tillhanda senast 1 januari.
E-post: richard3911@gmail.com
Richard Svärd, Gångarstigen 8, 92332 Storuman
Fika: kaffe och smörgåstårta
Välkomna!
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Sjuskinnåns Cixten (ägare Nils Broman),
Bästa hund vid oktoberprovet med 79 poäng.

Rapport - Jaktprov 2021
SSF Ångermanland
Oktoberprovet i Tängsta 9-10 oktober
I fina väderförhållanden så gick oktoberprovet igång på lördag med
12 startande hundar och riktigt bra fågeltillgång (3,0 FM i snitt).
Två hundar lyckades att skälla till sig första priser där Sjuskinnåns
Cixten (ägare Nils Broman) lyckades allra bäst med 79 poäng.
Kolåsens Ruff (ägare Alexander Melander) som skällde ihop 75
poäng blev med detta klar jaktchampion.
Söndagen bjöd också på bra väder men fåglarna var betydligt
mer svårflirtade denna dag (2,2 FM i snitt). Av dagens 9 startande
hundar så var Fight For It Bleikja den som lyckades bäst på 63
poäng.

–

Utställning 2022
SSF Ångermanland

Årsmöte 2022
SSF Ångermanland

SSF Ångermanland inbjuder till utställning för
Finskspets och Norrbottenspets i Resele

SSF Ångermanland håller årsmöte

19 februari 2022
Plats: ”Riffen”, Resele IF:s idrottsplats, Resele
Tid: Registrering från 9.00.
Utställningen börjar kl. 10.00
Domare: Anna Fors Ward
(rätt till domarändring förbehålles)
Upplysningar och anmälan
Stina Hällström
Ledingå 105
882 93 Helgum
Tel: 076-8191815
E-post: sting_91_@hotmail.com
Anmälan enligt särskild blankett SSF Riks, helst
via e-post

ÅNGERMANLAND

ÅNGERMANLAND
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Lördag den 5 februari 2022
Tid och plats: kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Då inget årsmöte genomfördes 2021 så kommer
både verksamhetsåret 2020 och 2021 att behandlas av årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren
tillhanda senast
den 22 januari 2021.
Välkomna!

Anmälan oss tillhanda senast den 12/2
Anmälningsavgift: Valpklass gratis,
övriga klasser 300 kr
Betalas på lokalklubbens
Bankgironr: 263-4749, ange hundens
namn och reg.nr som betalningsmeddelande.
Servering på ”Riffen”

/Örjan Mattsson, provledare
SSF Ångermanland
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Välkomna önskar SSF Ångermanland!
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foto | MAGNUS ENBOM

foto | HENRIK WISTRÖM
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MEDELPAD

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN
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Årsmöte 2022
SSF Jämtland/Härjedalen

Årsmöte 2022
SSF Medelpad

Lördagen den 29 januari 2022 kl.14.00

Klubben kallar till årsmöte söndagen den 6 februari 2022, kl. 16.00.

Ordenshuset, Nygatan 4, Brunflo

Plats: Söråkers Herrgård, Söråker
se också sorakersherrgard.se

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning.
Motioner och anspråk på vandringspriser skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 januari.
Anmäl om din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit utställnings- eller jaktchampion.
Regler för vandringspriser finns på www.ssf-riks.se – Lokalklubbar – Jämtland/Härjedalen – Vår verksamhet – Vandringspriser
Vi hoppas att kunna genomföra 2022:s årsmöte på utsatt tid
denna gång utan coronarestriktioner
Anmäl till sekreteraren om ni kommer på årsmötet, vi bjuder
på fika.
E-post: ewy.c.vemdalen@gmail.com eller tel: 073-042 45 50
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.
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Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla
berättelse från verksamheten 2020 och 2021,
liksom motioner och förslag från medlemmarna.
Det blir prisutdelningar och vi rundar av med
gemensam middag till en kostnad av 100 kronor
plus dryck för medlemmar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren,
Björn Karlsson, (byggaren28@gmail.com) tillhanda senast 2022-01-06. Har Du någon idé eller
tanke kring utveckling – skriv!
Anmäl Dig till middagen till Matti Torvela,
070-2672020 alt. matti.torvela@telia.com senast
den 31 januari då vi måste förbeställa.

Glöm inte att meddela till Björn Karlsson
senast 2022-01-06
• Championat erövrat under 2020-2021
• Nominering till Årets Rookie 2021
• Nominering till Medelpads skällande
fågelhund 2021
Glöm inte heller att rapportera fångster till
predatortävlingen!
Välkommen!

ssf-medelpad.se
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Årsmöte
SSF Gävleborg

Utställning 2022
SSF Gävleborg
Plats: HÅ Ordenshus i Bollnäs
Domare: Petra Högberg
(Rätt till domarändringar förbehålles)
Datum: 26 Februari 2022
Tid: 09:00
Utställningen kommer att ske på HÅ Ordenshus,
besöksadress: Hå 8396
821 92 Bollnäs
Under rådande omständigheter med Covid-19
så förbehålls ändringar runt evenemanget. Var
noga med att håll er uppdaterade via vår hemsida
dagarna innan utställningen.
Mer information se vår hemsida
http://ssfgavleborg.webnode.se/
Anmälan och upplysningar:
Emelie Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs
Tel: 073-8458831
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E-post: emelie.m.nordin@gmail.com
Anmälan görs via blankett som finns på
SSF-Riks hemsida som mejlas direkt till
emelie.m.nordin@gmail.com
Anmälningsavgiften betalas på plats vid
ID/Vaccinations kontroll via Swisch eller kontant.
Sista anmälningsdag: Lördag 12 Februari
Anmälningsavgifter: Valpklass Gratis
Övriga klasser 350 kr
Försäljning av kaffe & hamburgare kommer att
finnas på plats!
Varmt välkommen till Bollnäs
önskar SSF Gävleborg!

GÄVLEBORG

GÄVLEBORG
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Möteslokal Hå Ordenshus

SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte
söndag 6/2 2022 kl 17:00
I år siktar vi på att hålla årsmötet lite mer personligt och kommer anordna det på Hå Ordenshus
ca 1,5 mil utanför Bollnäs centrum (Besöksadress
Hå 8396)
Årsmötet kommer hållas vid samma lokal
som årets utställning kommer anordnas vid. Mer
detaljerad karta på hemsidan https://ssfgavleborg.
webnode.se/
Hoppas att uppslutningen till mötet blir större
och vi kan få fler engagerade medlemmar att visa
intresse för våra fina hundraser. Vi är ett fåtal personer som håller vår lokalklubb igång, men ska
vi kunna hålla detta flytande så behövs det fler
som visar sitt engagemang och deltar vid årsmöte,
utställning, jaktprov mm.

Under rådande omständigheter med Covid-19 så
förbehålls ändringar runt årsmötet. Var noga med
att håll er uppdaterad via vår hemsida dagarna
innan utställningen
ssfgavleborg.webnode.se
Vid frågor eller funderingar kontakta
Simon Nordin
Tel: 070-249 36 57
E-post: simon.gg.nordin@hotmail.com
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast 8 Januari 2022.
Varmt välkomna!
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Utställning 2022
SSF Mellansverige

SSF Mellansverige anordnar
utställning för Finsk spets och
Norrbottenspets i Svärdsjö.
Lördag 26 mars 2022
Id och vacc. kontroll Kl. 09.00. Bedömning
startar kl. 10.00
Domare: Arild Berget
Plats: Svärdsjö idrottsplats – utomhus.
Skriftlig anmälan senast söndag 13 mars till:
Anna Norberg, Borglindsvägen 47,
79023 Svärdsjö.
E-post: morgonmyrens@hotmail.com
Tel: 070-5685524
Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån.) 100 kr.
Övriga klasser 300 kr.
Anmälningsavgiften sätts in på SSF Mellansveriges BG 5261-2942 samtidigt som anmälan,
märk inbetalningen med hundens reg.nr.
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För att undvika tidigare uppkomna problem
vi e-postanmälan!
Vänligen kolla att du får en bekräftelse från anmälningsmottagaren, annars hör ni av er!
Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar, bifoga kopia av hundens registreringsbevis.
Kom ihåg!
*Att kontrollera att din hund har föreskriven
vaccination, ta med stamtavla!
*Kläder efter väder, då vi är utomhus!

Fika och korv kommer att finnas till försäljning!
Välkomna!
Boendetips: TROLLNÄS hotell och
vandrarhem, Trollnäs 101, Svärdsjö,
072-7251434. Ca 2 km. från utställningsplatsen.
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Årsmöte 2022
SSF Mellansverige

Mora, söndagen den 6 februari 2022
(Selja-Långlets Bygdegård).
Vi har den stora äran att kunna bjuda våra medlemmar på en gratis och
spännande föreläsning om “vår mytomspunna
skogsfågel, tjädern” med den kände författaren
och tjäderkännaren Eric Ringarby.
Eric har tillbringat merparten av sitt liv i skogen och forskat på tjäder under flera decennium
och är en fantastisk föreläsare och som viltmästare har han jobbat i ett antal tjäder projekt.
Vi börjar dagen kl. 14.00 med föreläsning och
direkt därefter startar årsmötet, ca 15.00
Vägbeskrivning från Mora kyrka, åk Vasaloppsvägen mot Gopshus/Oxberg ca 6 km.
Bygdegård på h. sida Stor skylt på väggen,
Selja-Långlets bygdegård.

MELLANSVERIGE

MELLANSVERIGE
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Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren
tillhanda senast 31 december 2021.
Motioner och frågor angående årsmötet, kontakta Ronney Skoog via e-post ronney@skoog.
biz eller telefon 070- 314 01 72
Vi bjuder på kaffe/smörgås
Passa på! Kom och delta på denna unika och
spännande föreläsning!
För att vi ska kunna planera med förtäring
och iordningställande av sittplatser vill vi att ni
anmäler er till årsmötet!
Anmälan görs via e-post ronney@skoog.biz
eller telefon 070- 314 01 72
Mycket Varmt Välkomna!
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Josefin Wallberg med Meduza, Göran Eriksson med Styggbergets Fina
och Aufgeweckt Herkko. Torsten Karlsson med Styggbergets Tassa.

Rapport - Jaktprov 2021
SSF Sydsverige
Vid det ordinarie jaktprovet i Grängesberg
11-12 September var flera hundar anmälda men
av olika anledning kom endast en hund till start.

28:e September startade Tomas Salander sin unga
tik Ella. Det resulterade i ett andra pris på 66
poäng.

Det var Roger Jävegårds hund Aiko som lyckades
ta ett tredje pris på 59 poäng. Sedan har sex hundar startat på rörliga prov under hösten.

15:e Oktober startade Josefin Wallberg Meduza
som fick ett andra pris på 68 poäng.

15:e September startade Peter Lindbergets
Taigans Pete som fick ett tredje pris på 62 poäng.

2:a November startade Torsten Karlson
Styggbergets Tassa som efter ett utmärk prov
fick ihop hela 83 poäng med ett första pris.

25:e September startade Göran Eriksson
Styggbergets Fina. Fina lyckades med ett första
pris på 77 poäng.

4:e November startade Göran Eriksson
Aufgeweckt Herkko som fick ett andra pris på
66 poäng.
Jaktprovskommittén Sydsverige
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SYDSVERIGE

SYDSVERIGE
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Fr. v. Tajgans Pete med Peter Lindberget. Roger Jävegård med Aiko och Tomas Salander med Ella

Utställning och Årsmöte 2022
SSF Sydsverige
LÖRDAGEN DEN 19 FEBRUARI 2022
SSF Sydsverige välkomnar alla skällande
fågelhundsvänner till den årliga specialklubbsutställningen i Ställdalen.
Hundutställningen börjar 11.00
Utställningsdomare: Bo Påhlsson.
Årsmöte direkt efter utställningen.
Tidigast 12.00
Vägbeskrivning: Norrifrån via riksväg 50: efter
Grängesberg, i Silverhöjden – sväng höger mot
Hörken, Ställdalen. Söderifrån via riksväg 50: i
Kopparberg – kör mot Ställdalen. I Ställdalen
mot Kumlan. SSF-skyltar finns i Ställdalen. Vägbeskrivning med karta kommer även i PM.
Vaccinations- och ID-kontroll från kl. 10.00
Anmälan skickas via e-post till
barbro.058012315@gmail.com eller på adress
Barbro Olsson, Hartmansvägen 7B,
714 32 Kopparberg

För information ring: 076-104 86 40
För frågor om anmälningar ring: 072-722 72 86
Anmälningsmottagaren tillhanda senast lördagen
den 5 februari 2022.
Anmälningsavgiften är 300 kronor. Valp/veteranklass 100 kronor.
Betalning till SSF Sydsveriges Plusgirokonto
91 53 14-9 samtidigt som anmälan skickas.
Ange hundens registreringsnummer som OCR nr.
vid betalning.
Motioner som ska tas upp vid årsmötet ska lämnas
in senast 2022-02-05 till
Göran Eriksson Barkenvägen 27.
771 55 Ludvika. ‘
Eller på e-post: styggberget@hotmail.com
Smörgåsar mm. finns att köpa.
SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna!
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foto | ÅSA FJÄLLBORG

Några rader från
SSF Övre Norrbotten

–

foto | ROLAND SAITZKOFF

–
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Sekreteraren och Glimma spanar efter årsmötesdeltagarna.

Utställning 2022
Årsmöte 2022
SSF Övre Norrbotten SSF Övre Norrbotten

På spåret. Tidig och mycket snö avslutade jaktsäsongen.

Denna jakthöst med hund fick i våra delar av
landet ett tvärt slut redan under första halvan av
oktober då stora mängder med snö damp ner och
blev kvar. Detta fick givetvis tråkiga konsekvenser
och samtliga våra utlysta provhelger fick ställas
in. Vi får helt enkelt kavla upp ärmarna och satsa
på nya provmöjligheter kommande höst.
Trots det snöpliga slutet på jaktsäsongen finns
det ändå ljusglimtar i vår del av riket när eldsjälen
Irene Lundmark drar i gång ringträning inför
vinterns utställningar. Intresset har varit stort
och det är flertalet deltagare som fått värdefulla
tips och övningar i att visa hunden på bästa sätt.
Visst vet Du om att det går alldeles utmärkt att
tipsa oss om Du har en idé på medlemsaktivitet

eller annat som kan passa för klubben? Kontaktuppgifterna finner Du längre bak i tidningen.
Vill även påminna att lokalklubben finns på
Facebook. Där heter vi inte helt oväntat SSF Övre
Norrbotten. Bli gärna medlem där.
Avslutningsvis vill vi passa på att skicka ett stort
grattis till Kjell Sundvall och Nikko som tog hem
Skallkungsbucklan till Övre Norrbotten. En
fantastisk prestation!
Väl mött
/ Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN

SSF Övre Norrbotten anordnar utställning för
Finsk spets och Norrbottenspets i Jokkmokk.

Kallelse
till årsmöte.

Lördagen den 12 februari 2022

Lördagen den 29 januari klockan 13.00

Utställningsplats: Ridhuset, Jokkmokk
Domare: Stig Brännvall
Inskrivningen öppnar: kl. 09.00
Bedömningen startar kl. 10.00
Obs! Kolla att hunden har giltig vaccination!
Anmälan: Senast tisdag den 1 februari 2022 till
Irene Lundmark, Box 69, 96203 Mattisudden
eller irre63@hotmail.com. Anmälningsformulär
finns att hämta på ssf-riks.se.
Tel: 070-317 58 92
Anmälningsavgift: Valpklass 6 – 9 månader 0
kr, Övriga klasser: 300 kr
Inbetalning via bankgiro 5937 – 0841. För utlandsregistrerad hund skall en kopia av stamtavlan/ registreringsbeviset bifogas anmälan.
OBS!, antalet deltagande hundar kan komma att
begränsas med hänsyn till rådande Covid-läge.

Plats: Jokkmokks Allmänning,
Klockarplatsen 1 Jokkmokk.
Ärende: Enligt stadgarna samt prisutdelningar
Motioner skall vara inkomna senast den
17 januari 2022 till Sekr. Åsa Fjällborg, Box 43,
962 03 Mattisudden
Välkomna! / Styrelsen

Välkomna till Jokkmokk!
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Rapport - Jaktprov 2021
SSF Nedre Norrbotten
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foto | FRIDA KEISU
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NEDRE NORRBOTTEN

NEDRE NORRBOTTEN
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Jaktprov i Reivo 11-12 september
Till start på lördagen kom 8 Hundar och bäst
gick det för debutanten Gaddhällans Tippa som
tog förstapris i sin jaktprovsdebut. Hon var tätt
följd av Skarjaks Guld-Stina som fick ihop 71p
På Söndagen startade 7 hundar.
Akroyd´s Mikko hade en lyckad dag i skogen
och kammade hem 81p. Gaddhällans Tippa ville
inte vara sämre och slutade även hon på 81p.
Norrbottenspetsen Kattistjärns Alice visade fina
egenskaper i skogen och slutade på 80p. Även
Gaddhällans Tarras med husse Ken Hjerpe hade
en lyckad jaktprovsdebut och gick till förstapris
på 77p.
Totalt delades det ut 5st 1A pris, 5st 2A pris
och ett tredjepris.

Efter denna jaktprovshelg kunde vi konstatera att
Skarjaks Guld-Stina knep skallkungsplatsen före
Akroyd´s Veli. Båda hundarna hade 86 poäng,
men Skarjaks Guld-Stina gick vidare på ett bättre
andra prov.
Fullständiga resultat kan ses på Rasdata; rasdata.ssf-riks/ssf_guest/HtmlClient/
En trevlig jaktprovshelg med bra väderförutsättningar och gott om fågel.
Stort tack till alla trevliga och hjälpsamma funktionärer som gör det möjligt att föra rasarbetet
framåt.
Jaktprovskommittén Nedre Norrbotten

Stenbergets Sippe Kenobi

Årsmöte 2022
SSF Nedre Norrbotten
SSF Nedre Norrbotten håller årsmöte
Söndagen den 5 Februari 2022 i Boden.
Plats: Boden Bussinespark Sävast,
Teknikvägen 3, Boden (tidigare Skapa).
Tid: kl.13.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
och prisutdelning.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 3 januari.
Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.
Välkommen
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Utställning 2022
SSF Västerbottens Kustland

SSF Västerbottens Kustland inbjuder
till utställning för Norrbottenspets &
Finsk spets i Vännäsby
Lördagen den 5 februari 2022
Plats: Festplatsen, Vännäsby
Domare: Thomas Eriksson
(rätt till domarändring förbehålles)
ID-vaccinationskontroll mellan 09:00 – 10:00
Bedömning börjar kl. 10:00
Anmälan genom e-post till
nina.nilsson88@hotmail.com
alt. via post till
Nina Nilsson
Sörfors 240, 905 88 Umeå
Anmälningsblanketten hittar du på https://ssfriks.se under fliken utställningar. OBS! Ange
hundens stamtavlenamn vid anmälan. Kolla
att du fått en bekräftelse från anmälningsmottagaren, annars hör du av dig!
PM med info skickas ut via mejl veckan före
utställningen. Medtag stamtavla och kontrollera
i god tid att vaccinationen är giltig enligt SKK:s
bestämmelser.
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Sista anmälningsdag
fredag den 21:a januari 2022
Anmälningsavgiften sätts in på SSF Västerbottens Kustlands plusgiro 34 65 36 – 6 eller till
klubbens swishnummer: 1233293768. Märk
betalning med hundens fullständiga namn. Avgifter: valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr.
För övrig info, kontaktperson; Nina Nilsson,
Tel. 073-0457546
Servering & Lotteri med fina priser
kommer finnas.
Välkomna!
SSF Västerbottens Kustland

–

Rapport - Jaktprov 2021
SSF Västerbottens Kustland

Årsmöte 2022
SSF Västerbottens Kustland

Vindeln 210902 och 210916
Dessa två jaktprov var mycket för att testa kommande provytor inför skallkungen. Tyvärr så var
vädret vid dessa två tillfällen inte till hundarnas
fördel; hård vind och fuktigt.

SSF Västerbottens Kustlands styrelse
inbjuder alla medlemmar att komma till
årsmötet.

Jaktprov den 2/9 i Vindeln var ett eftermiddagsprov, eftersom detta var under en arbetsvecka så
bestämdes att inga förlängningar var möjliga på
grund av sen start på eftermiddagen. Gemensamt
släpp senast kl 1700 för att hinna med 3 timmars
prov. Till provstart kom 4 ekipage.
Utfallet blev inte som förväntat pga hård vind
och tidvis regninslag.
I snitt konstaterades 2,25 funna fåglar Det
var svårt för hundarna att få fåglarna att sitta.
Bästa ekipage samlade ihop 60 poäng och 3:e pris
och det var Kaliokosken Jatsi ägare Emil Borg.
Andraplats blev Daniel Wiklund med 56 poäng
och även ett 3:e pris.

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND
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När: 2 februari 2022.
Plats: SCA kontor Skogshögskolan i Umeå.
Tid: Klockan 19:00
Utskick om årsmötet kommer att göras till medlemmarna via e-post.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
Välkomna.

Den 16/9 återigen i Vindeln samlades 5 ekipage
för att testa skallkungens provmarker. Denna
gång var för kvällen vädret bättre men det hade
regnat kraftigt under dagen så det var väl fuktigt
i markerna.
Gemensam start var satt till 16,00 med samma
villkor som förra provet ej möjlighet med förlängning pga eftermiddagsprov.
Vid detta tillfälle konstaterades 2,2 fåglar
i snitt, något ojämnt fördelat från 0 fåglar för
ett ekipage till 5 fåglar för den som hittat mest.
Denna gång var 2 av deltagarna samma som vid
förra tillfället och de bytte plats med varandra.
Karlsömarkens Cilli förvärvade 73 poäng och
erhöll ett 2:a pris. Denna dag kom Kallikosken
Jatsi på andra plats med 57 poäng och ett 3:e pris.
Även Viterlidens Vittra och Kolåsens Arrak erhöll
var sitt 3:e pris.
Provledare
Tommy Jonasson
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Genomgång första dagens resultat.

Rapport
Skallkungen 2021
SKALLKUNGEN 2021				
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Hund

Ägare/hundförare

Lördag

Söndag Placering

Tukkikankaan Nikko

Kjell Sundvall

77

61

1

Buskuddens Tuulikki

Peter Jonsson

55

71

2

Skarjaks Guld-Stina

John & Elisabeth Laestander

24

63

3

Rackelhanens Aila

Thomas Lindberg

55

40

4

Röjbackens Aina

Anders Grip

54

40

5

Häggingåsens Ztyx

Ivan Karlsson

40

45

6

Koda

Filip Ragnarsson

10

45

7

Kolåsens Troj

Andreas Edholm

40

24

8

Sjuskinnåns Athena

Örjan Mattsson

30

34

9

Borntorpets Alva

Lars Sjöberg

28

27

10
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SÖNDAGEN VISADE UPP ETT NÅGOT TREVLIGARE VÄDER MED MINDRE VIND
ÄN UNDER LÖRDAGEN. DELTAGARNAS FÖRHOPPNINGAR KUNDE HÖJAS FÖR
DAGEN. DET VISADE SIG DOCK ATT FÅGLARNA FORTFARANDE VAR OROLIGA
OCH OFTA SATT UPPE I TRÄDEN.

SÅ VAR DET äntligen dags för Skallkungstävlingen 2021. Arrangemanget som skulle gå av
stapeln 2020 fick ju ställas in pga Covid så nu var
vi laddade från SSF Västerbottens Kustland att
arrangera årets tävling. Centralort för tävlingen
var Vindeln med boende på hotell Forsen vackert
belägen vid Vindelforsarna i vår nationalälv
Vindelälven.
Provytegruppen med Mats Larsson och Daniel
Viklund i spetsen hade gjort ett bra jobba, 14
rutor hade valts ut, testats och bedömts vara
lämpliga för tävlingen.
När deltagarna anlände på fredag kväll kunde
vi konstatera att väderprognoserna varslade om
tuffa förhållanden under helgen. Efter presentation av hundekipagen samt lottning av första dagens provområden så satt hundförare och domare
lutade över kartorna för funderingar kring var
hundarna skulle släppas kommande morgon.
Lördag morgon mötte ekipagen med regn
i luften och kraftiga vindar med upp till 15
sekundmeter i byarna. När de tävlande återkom
kunde också konstateras svåra förhållanden i
skogen; fågel som inte ville sitta och vindar som
gjorde att man inte ens hörde uppflog från fågeln.
Trots detta gick fyra hundar till pris. Bäst presterade Tukkikankaan Nikko, ägare Kjell Sundvall som fick ihop ett förstapris på 77 poäng.
Utelunch bjöd en av våra sponsorer Royal Steel,

tillagad av vilda kocken Erik Sandström på öppen
eld vid Vindelälvens strand. Gott och uppskattat
av oss alla.
Efter genomgång av dagens resultat samt ny
lottning av provområden inför söndagen samlades
vi i hotellets restaurang för en god middag och
trevligt samkväm.
Söndagen visade upp ett något trevligare väder
med mindre vind än under lördagen. Deltagarnas
förhoppningar kunde höjas för dagen. Det visade
sig dock att fåglarna fortfarande var oroliga och
ofta satt uppe i träden.
Våra provledare Tommy Jonasson och Thomas
Jonsson ledde genomgångarna med domarna på
ett lugnt och förtroendefullt sätt. När de efter andra dagens avrapporteringar räknade ihop de tävlandes resultat konstaterades att Tukkikankaan
Nikko ägare Kjell Sundvall stod som vinnare av
årets skallkung. De hade samlat ihop 77 poäng
med fem finnandemöjligheter, fyra finnanden
varav tre primärskall med en medelskalltid på sju
minuter. Som tvåa kom Buskuddens Tuulikki
ägare Peter Jonsson och på tredje plats finner
vi Skarjaks Guld-Stina ägare John och Elisabet
Laestander På fjärde plats, vilket innebär att de är
uttagen till att representera Sverige på nordiska
mästerskapet 2022 kom Rackelhanens Aila ägare
Torleif Eriksson, Västerbottens Kustland
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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

SKALLKUNGEN 2021, Elisabeth Laestander 3a, Kjell Sundall 1a, Peter Jonsson 2a.

Thomas Lindberg.
Stort grattis till pristagarna!
Arrangören vill tacka tävlande hundägare med
hundar, domarna samt vår duktiga provledare för
era insatser under helgen och för en trevlig helg
tillsammans. Vi vill också rikta ett stort tack till
våra sponsorer.

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
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Injagningskompendium
Medlem - 100 kr, Icke medlem - 250 kr

Raskompendium

Medlem - 150 kr, Icke medlem - 300 kr

PORTO TILLKOMMER!
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Nordiska
Mästerskapen
foto | SATU KOSKELA

2021, 5–7 november
i Ylivieska, Finland

foto | SATU KOSKELA

Fr. v. Sörlidbäckens Mitzi med Gustav Nilsson, Poju med Miranda Frings
och Tajgans Rejtu med Markku Mansikkala.

Häggingåsens Minna med Jeanette Börjesson.
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foto | SATU KOSKELA

SVENSKA LAGET - Gustav Nilsson, Markku Mansikkala,
Miranda Frings, Anders Morin (lagledare) och Jeanette
Börjesson.

NORDISKA MÄSTERSKAPEN är landskamp
mellan Finland, Sverige och Norge där fyra
deltagare från varje land gör upp om lagtävlingen
och ett individuellt pris till den bästa hunden,
Nordisk Mästare.
Hur uttagningen till landslaget sker skiljer sig
något åt länderna emellan. Sverige representeras
av de fyra bästa hundarna från föregående års
Skallkungsfinal, i det här fallet från 2019 eftersom Coronan satte stopp för tävlingen 2020.
Ländernas tre bästa hundar och deras högsta
resultat ger lagets poängsumma i landskampen.
I år var det Finlands tur att vara värdland för
mästerskapet. Platsen var Ylivieska, Huhmari i
mellersta Österbotten. Skogarna och landskapet
med mycket åkermark och björkskog är klassiska
orrmarker där orrarna hittar mycket mat på de
skördade åkrarna, viss utfodring sker också men
inte i lika stor omfattning som på 70- och 80-talet. November är också den bästa tiden på året att
få skall på orrflockar.

Det är en ovanlig form av jaktprov för svenskar
och norrmän och det krävs att hundarna kan
fokusera och behålla lugnet trots mycket flaxande
och kuttrande orrar. Förmågan att förfölja långt
och ihärdigt är också viktig.
Det är viktigt att röra sig försiktigt och dölja
sig för de skygga orrarna. Kikare är ett nödvändigt hjälpmedel.
Sveriges lag bestod av: Poju/Miranda Frings,
Taigans Rejtu/Markku Mansikkala, Sörlidbäckens Mitzi/Gustav Nilsson och Häggingåsens
Minna/Jeanette Börjesson.
Fredag eftermiddag hade lagen anlänt och
samlades för presentation av deltagare, arrangörer
och hundar. Efter provledarens tal genomfördes
lottning av provrutorna som låg inom 3 km -10
mil från förläggningen.
Lördag morgon och förväntansfulla deltagare
vaknade till ett perfekt jaktprovsväder, +1, svag
vind och halvklart.
Efter ett tag kom det telefonsamtal från några
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provgrupper som måste byta startplats på grund
av störningar såsom hardrev eller älghundar i
närheten. Jeanette och Minna hade dessutom
en väl så närgången kungsörn som också var
intresserad av orrarna.
Proven kunde i alla fall genomföras och när
hundförarna kom tillbaka kunde man nog se att
det hade gått bra för några i alla fall.
När resultaten presenterades visade det sig att
fem hundar hade erövrat ett första pris. Bäst på
lördag var Minna och Jeanette med fantastiska 96
poäng!
Finska Aava och Sami, 94p, norska Lotta och
Ole Morten 90 p, Mitzi och Gustav 88 p och
Rejtu och Markku 83 p.
Inför söndagen var Sverige i stor ledning men
känslan var att här kunde allt hända…
Efter lottning av provrutor var det dags att
bege sig till en riktigt trevlig festmiddag med god
mat, tal, underhållning och mycket hundprat.
Söndagsmorgon gav ett lika perfekt väder, 0 gradigt, svag vind och någon lätt snöflinga i luften.
Om lördagens resultat var bra skulle söndagens
resultat bli osannolikt bra.
Spänningen steg eftersom många hundar hade
lyckats bra och ”fyllt kolumnerna”. Detta skulle
bli stenhårt i toppen.
När allt äntligen var färdigt stod det klart att
Nordiska Mästaren 2021 är Häggingåsens Minna

–

och Jeanette som jobbade ihop 96 poäng även på
söndag, vilken är en helt otrolig bedrift.
Tredje platsen gick också till Sverige, Sörlidbäckens Mitzi och Gustav, 94 poäng.
6:e plats Taigans Rejtu och Markku, 90 poäng.
Poju och Miranda 10:e plats, 70 poäng.
Efter prisutdelningen från det välfyllda bordet
där vinnaren bland annat vann en pejlutrustning
blev det snabb avfärd för de som skulle i väg med
färjan till Umeå.
Sverige tog alltså hem landskampen och vandringspriserna med 280 p. före Norge 266 p. och
Finland 253 p.
Mer om tävlingen finns på www.facebook.
com/LINT-maaottelu-100115379113222/ eller
https://kilpailut.spj.fi/events/lint-maaottelu-2021/.
När man summerar den här provhelgen kan
man konstatera att man är tacksam att ha upplevt
detta historiska mästerskap på plats med det här
gänget.
Vi tackar Finland och Mellersta Österbottens
Spetsklubb för ett bra arrangemang och en trevlig
helg.
Nästa år är Sverige arrangör av mästerskapet och
då hälsar vi Finland och Norge välkomna.
Anders Morin
Lagledare

RESULTAT NORDISKA MÄSTERSKAPEN
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1. Häggingåsens Minna, Jeanette Börjesson, SVE

96p

2. Raitakullen´s Lotta, Ole Morten Gangstad, NOR

94p

3. Sörlidbäckens Mitzi, Gustav Nilsson, SVE

94p

4. Aava, Sami Havia, FIN

94p

5. Pettukangas Rokka, Reino Korpela, FIN

94p

6. Tajgans Rejtu, Markku Mansikkala, SVE

90p

7. Tiurbackens Sisko, Kent Stökket, NOR

88p

8. Fort Hjort Ludde, Oddbjörn Nordhagen, NOR

84p

9. Skarnäbbens Theo, Jens Are Melhuus, NOR

83p

10. Poju, Miranda Frings, SVE

70p

11. Tuiskunevan Tispe, Juha Lehtonen, FIN

65p

12. Ensilumen Onni, Teijo Viitalo, FIN

65p
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Information

F R Å N P R OV R E G E L KO M M I T T É N

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 jägarmässiga former bedöma hundarnas
jaktegenskaper till gagn för avel och
rasernas utveckling som skällande
fågelhundar.
Jaktproven genomförs som ordinarie
prov eller rörligt prov. Vid ordinarie prov
så är tid och plats tidigare fastställd,
flera hundar startar samma dag.
Rörliga prov genomförs på enskilda
platser med endast en startande hund.
Provtidens längd är tre timmar om inte
hunden har haft tre finnandemöjligheter
så förlängs provtiden med max en och en
halv timme.
Hundpejl får användas på prov. Hundförare tar före provets start beslut om
användandet av pejl kan användas som
stöd för bedömning, eller om pejl används
för eget bruk (ej av domaren).

Häggingåsens Minna med Jeanette
Börjesson. Nordiska Mästaren.

–

Vad krävs för att deltaga:
Hundägaren ska vara medlem i Specialklubben 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 klubbens hemsida, var noga med att ange
datum på vaccinationen.
Information till domare
och provledare:
Domare och provledare ska inför
varje ny jaktprovssäsong läsa igenom
gällande tolkningsanvisningar och mall
för ifyllande av jaktprovsprotokoll, samt
sammanfattning av föregående års granskning av proven.
Vi hoppas att det kommer många nya
hundar till start på höstens alla jaktprov.
Provregelkommittén önskar alla en härlig
frisk vinter.

Ettåriga Klöseforsens Kaiku
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CHAMPIONATDIPLOM
När du som är hundägare ansöker om ett

foto | ERIKA EKLUND

svenskt utställnings- eller jaktchampionat

Norma

Riksårsmöte och Riksutställning
Fredag 2022-04-08 t.o.m. Söndag 2022-04-10

hos SKK erbjuds du möjligheten att köpa ett
championatdiplom för 350 kr. Diplomet levereras i liggande A3-format och har en bakgrundsbild 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 diplomet anges hundens namn och vilken typ av
championat det avser.

• 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

Vi behöver följande information:
• Ras: ange ”finsk spets” eller

Plats: Västerås Hotell Lövudden Strand och
en närliggande camping med tre stugor (gångavstånd). Detta på grund av att de håller på med
en renovering på hotellet så att det inte finns plats
för alla där.
Vi börjar på fredagen 8/4 med styrelsemöte mm.
På lördagen 9/4 blir det Riksårsmöte på eftermiddagen. (vet inte tiden ännu). Det blir även
frukost, lunch, fika och middagsmat. Möjlighet
till mat och fika även på fredagen och söndagen.
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På söndag 10/4 blir det riksutställning som förmodligen börjar 10.00 med utställningsdomare
Eva Jönsson.
Vi planerar även att få dit en veterinär som kan
kontrollera patella och ögon, vilket ännu inte är
klart.

”norrbottenspets”

• Registreringsnummer: Dvs ”SE12345/2012”
• Titel: svensk utställningseller jaktchampion

• Namn: hundens fullständiga namn
”Kottmossens Christina”

Utförligare information kommer i nästa nummer
av Ståndskall.
SSF Sydsverige
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Championgalleri

SE JCH, Lybergets Tuva

WW-21, LT CH, CMKU CH, SE JCH, PL&CZ&LV CH, NORDIC CH,
DE&VDH&LU CH, C.I.B. & NORD & FI & SE UCH,

FAR: Norrpojkens Titus S27106/2006

FAR: Teppo FIN33350/06

MOR: Raskflons Ronya S34476/2005

MOR: Pyry FI43596/10

UPPFÖDARE: Jonas Nederberg, Malung, Sverige

UPPFÖDARE: Tauno Pykkönen, Kemijärvi, Finland

ÄGARE: Josefine Gannå, Sundsvall, Sverige

ÄGARE: Mats Karlsson, Kvissleby, Sverige

UTSTÄLLNING:
2017-12-02, Sundsvall, Very Good

UTSTÄLLNING:
2021-10-03, BRNO, CAC CACIB WW-21
2021-09-26, Palanga, CAC CACIB
2021-08-01, Mora, Excellent, CK, BIR

SE32599/2012

JAKTPROV:
2018-08-18, Lögdö vildmark, (utlyst) 84p
2018-09-08, Lögdö vildmark, (rörligt) 75p
2015-08-17, Lögdö vildmark, (utlyst) 84p

SE JCH, NORD UCH, FI JCH,
C.I.T., C.I.B.T., C.I.B., Nierra
FI22216/14

FAR: Setsun Rasa-Vili FIER40878/10
MOR: Nammi FI42356/10

SE48837/2016

Saga

JAKTPROV:
2021-08-20, Lögdö Vildmark (utlyst) 76p
2020-08-23, Lögdö Vildmark (utlyst) 79p
2019-08-24, Sorsele (utlyst) 84p

SE JCH, Sjuskinnåns Athena
SE17687/2015

FAR: Klingermyrans Thrax SE65403/2010
MOR: Röjåsens Vilja S51128/2008

UPPFÖDARE: Kimmo Pulju, Finland

UPPFÖDARE: Staffan och Josefine Jönsson Hjerthén,
Näsåker, Sverige

ÄGARE: Kaisu Pulju, Sodankylä, Finland

ÄGARE: Örjan Mattsson, Nordingrå, Sverige

UTSTÄLLNING:
2017-06-30, Gällivare, Excellent

UTSTÄLLNING:
2019-02-16, Bredbyn, Excellent

JAKTPROV:
2021-08-22, Sörbyn (utlyst) 80p

JAKTPROV:
2021-08-16, Sörgraninge (rörligt) 88 p
2018-08-16, Näsåker (utlyst) 86 p
2017-09-26, Lillfängsjön (rörligt) 76 p

SE JCH, Rinkkavaaran Akita

SE JCH, Viterlidens Kitzi

FAR: Villivalon Patu Jr FI26753/11

FAR: Predators Jesse S35596/2009

MOR: Rinkkavaaran Minni FIER47634/12

MOR: Viterlidens Milla SE29034/2012

UPPFÖDARE: Ari Pitkänän, Finland

UPPFÖDARE: Thomas Jonsson och Carina Mörtzell,
Kristineberg, Sverige

SE51025/2018

ÄGARE: Henrik Sjödin, Kovland, Sverige
UTSTÄLLNING:
2021-08-01, Mora, Excellent
JAKTPROV:
2021-08-22, Lögdö vildmark (utlyst) 85p
2021-08-17, Tängsta (utlyst) 86p
2020-09-15, Lögdö vildmark (rörligt) 76p
54

– S TÅ N D S K A L L | N R 4 2021

SE16336/2017

ÄGARE: Lars-Åke Åsberg, Krokom, Sverige
UTSTÄLLNING:
2018-11-10, Vemdalen, Good
JAKTPROV:
2018-10-17, Djupsjön (rörligt) 84p
2021-09-04, Strömsund (utlyst) 79p
2021-09-18, Kölvallen (rörligt) 82p
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Fällfångst
av mård

–

foto | ÅSA FJÄLLBORG
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Gnistra och Glimma vid mård.
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foto | ROLAND SAITZKOFF

Artikelförfattaren med fällfångad mård

JAKTEN MED HUND är slut för säsongen.
Det ökande snötäcket går inte längre att forcera.
Precis som kopplet med Norrbottenspetsar i hallen som efter en jakthöst är i toppkondition och
inte vill annat än jaga, vankar även husse rastlöst
runt i huset och funderar på lämpligt tidsfördriv
under vintern. Det är nu den inre fångstmannen
vaknar till liv. Här ska fångas mård med fälla!
Det må låta klyschigt men att hålla efter predatorer är bland det effektivaste, enklaste och roligaste sättet att hjälpa våra skogshöns på traven.
Det sägs att en mård tar mellan 30-50 skogsfåglar
per år. Huruvida det stämmer eller ej vet jag inte
men en effektiv jägare är den, mården. Det är
däremot tydligt att i de områden jag huserat med
mina fällor har det oftast varit bättre med fågel än
på andra områden i grannskapet.
Jag vill först och främst framhålla att jag inte
gör någon sorts anspråk på att vara proffs när det
kommer till mårdfångst med fälla. Men några
grundläggande saker har jag lärt mig som kanske
kan inspirera någon mer att börja.

Tid på året
Mården får jagas från 1 sep-31 mars. Skinnet är i
början av säsongen inte mycket att ta rätt på men
någon gång i oktober-november börjar de byta
till vinterpäls och då är skinnen mycket fina. Jag
brukar försöka sätta igång fällorna i november
eftersom jag tycker att jag har fått bäst fångst i
november-december. Den gamla regeln att de
flesta tas innan jul verkar stämma rätt bra i mina
trakter.
Plats
Om du bor i landet så du ofta ser dina jaktmarker med snö så lägg gärna mårdspår på minnet.
Mården använder ofta samma områden och
växlar år från år. Även om du fångar en mård
kommer förmodligen nästa mård som tar området i anspråk att gå ungefär samma vägar. En bra
fångstplats kommer leverera år efter år.
Vad är då en bra fångstplats undrar läsaren? Jo,
mården gillar skog där den både har skydd själv
och har camouflage när den jagar. Den är inte så
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Som en sista åtgärd brukar jag hänga upp en eller några
fågelvingar i snöre i träden intill fällan. Mården jagar
mycket med synen och en fågelvinge som vajar i vinden är
svår att motstå att inte kolla upp.

–

foto | ROLAND SAITZKOFF
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– Roland Saitzkoff

Mård i fälla.

förtjust i öppna partier, de brukar den passera i
en rät linje för att komma till nästa skogsområde.
Bra platser är fuktiga dråg med tätare skog, en
skogsridå mellan två myrar, längs myrkanter
eller längs bäckar. Mården går ofta längs med
öppna områden som hyggen eller myrar. Tricket
är då att inte sätta fällan längst ut i myrkanten
utan backa tillbaka en liten bit in i skogen. Även
områden med mycket rotvältor eller stenskravel är
bra då mården ofta är där och söker sork.
Om du placerat ut några fällor på känsla ska du
i början inte vara rädd för att flytta på dem. Det
brukar ta ett litet tag innan man får koll på exakt
var mården har sin gång. Jag brukar placera fällan
på en plats som känns ”rätt” och sen justerar jag
fällans placering om jag får se mårdspår i närheten. Just placeringen kan vara lite kinkig då det
kan räcka med att flytta fällan 20 meter för succé.
Fällor
Nu kommer vi till hårdvaran. Utan att vara expert i ämnet finns det mig veterligen bara dödande fällor som är typgodkända för mård i Sverige.
Det finns en mängd godkända fällor som exempelvis Gävleborgsfällan, Trapper 90, Ihjälfällan,
Stockfällan eller de två body-grip fällorna Belisle
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120X och LDL B120 Magnum. Gemensamt för
alla fällor är att de ska placeras minst 150cm över
marken, annars krävs en 30cm lång ingångstunnel. Body-grip fällorna skiljer sig från de övriga
genom att de inte har en standardiserad låda utan
lådan får se ut nästan hur som helst. Det finns
gott om ritningar att tillgå på nätet. Fördelen med
body-grip fällorna är att de inte sitter fast i lådan
utan lådan kan sitta kvar i skogen över sommaren
och bara järnet tas hem när säsongen är över eller
om en mård frusit fast i järnet så kan lådan bli
kvar i skogen medan mården tas hem och järnet
tinas loss.
Det klassiska är att ställa en stör från marken
upp till fällans hål men det är inte obligatoriskt.
Mården klättrar bra och vill den in i din fälla
så tar den sig in ändå, men det kan nog minska
risken för felslag om mården kommer in i fällan
som det är tänkt. En stör eller gren från trädet
intill fungerar lika bra.
Dödande fällor behöver inte kontrolleras med
något visst tidsintervall så jag brukar titta till
dom kanske varannan vecka. Bor man där det är
plusgrader måste fällorna kontrolleras oftare då
en fångad mård annars surnar och skinnet blir
förstört.

Bete
Mården är ett tacksamt fångstobjekt då den går
att få på en mängd olika beten. Ett råd är dock
att börja så naturligt som möjligt och sen börja
försöka experimentera allteftersom lusten faller
på. Mården är i grunden köttätare så alla typer av
kött funkar. Sen är den även en riktig gottegris
och gillar sött. Min grunduppställning brukar
vara en stor bit älgfeta, en tampong doppad i
värmd honung med malen anis och sedan skogsfågelfjädrar i ingångshålet. Jag har dock hört folk
som fått mård på korv, gravad lax, köttbullar och
sockerkaka. Det är bara att prova sig fram.
På marknaden finns en uppsjö av olika doftmedel som ska öka chansen att mården hittar fällan.
Jag har experimenterat en del med doftmedel
genom åren men ska jag vara ärlig så tror jag inte
att det har gjort så stor skillnad. Var och en är
salig i sin tro och jag överlåter till dig att avgöra
om du vill prova doftmedel eller ej.
Utanpå fälla och på närliggande träd brukar
jag spruta lite blod. Jag brukar köpa fruset nötblod på affären som jag blandar ut med lite vatten
för att få det lite drygare.
Som en sista åtgärd brukar jag hänga upp
en eller några fågelvingar i snöre i träden intill
fällan. Mården jagar mycket med synen och en
fågelvinge som vajar i vinden är svår att motstå
att inte kolla upp.

Avslutning
Mårdjakten med fälla är som en drog och fällorna
har en tendens att bli fler för varje år. Jag har nu
landat i ca 25 fällor i mitt huvudområde där jag
vill göra mest nytta. För skojs skull brukar jag
även sätta några fällor nära byn där jag bor då jag
tycker det är roligt att skidra och titta till mårdfällorna tillsammans med hundarna. Jag hoppas
att det gör att unghundarna får upp intresset för
mård. Mårdjakt med hund är grymt roligt, men
det ämnet är det andra som tar upp i detta nummer av tidningen.
Följer du mina enkla tips så är det inte omöjligt
att du redan om någon vecka kommer fram till en
av dina nya fällor där det kikar ut en chokladbrun
mårdsvans och dina mungipor börjar leta sig upp
mot öronen.
Lycka till!
Roland Saitzkoff
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Koivunevan Madde

Ett lite annorlunda
”jaktprov”
I FINLAND ANORDNAS prov på mindre
rovdjur i SPJ:s regi. Vi har rätt att starta på dessa
prov med våra trädskällare. Provet registreras inte
i den finska kennelklubbens databas men däremot
i SPJ:s register.
I september 2019 var jag och Dahn Ahlström
över till goda vänner i Finland för att bland annat
testa att jaga mårdhund med våra norrbottenspetsar. Vi åkte ut nattetid och släppte på platser som
hade åtlats med fisk. Till att börja med förstod
inte hundarna vad som förväntades av dem. Att
springa i skogen nattetid och leta efter något
verkade inte kännas helt naturligt. Vi kämpade på
och släppte på ca 6-7 åtlar varje natt. En kväll när
vi kom ut så mötte vi en mårdhund och då släppte
vi snabbt båda nobsarna för att dom skulle få
chansen att förstå vad vi jagade. De var inte sena
med att fatta galoppen och drog mycket målinriktat iväg efter mårdhunden. Det tog nog 4-500 mtr
innan dom kom ikapp mårdhunden och ställde
den. Vilket läte dessa djur har!! Jag har aldrig hört
något liknande. Hundarnas skall tillsammans
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med mårdhundens ljudliga knorrande läte ekade
genom skogen. Vi tog oss igenom terrängen längs
ett dike och kom till slut åt att avliva mårdhunden. Därefter rullade jakten på betydligt bättre
och vi fick den sista kvällen utdelning med 3 st
skjutna mårdhundar och totalt 7 stycken under
dom dagar som vi var där.
Eftersom vår ena hund (Koivunevan Madde)
tyckte att det här var en riktigt rolig jaktform
valde vi att starta henne på provet för mindre
rovdjur.
Provnatten åkte vi ut och släppte på en åtel
som vi trodde på, men Madde fick inte upp något
spår och förmodligen hade ingen mårdhund varit
där under kvällen. Vi åkte vidare till nästa åtel,
där Madde släpptes. Hon sökte runt på platsen
en stund innan vi plötsligt såg på pejlen att hon
tagit an ett spår. Hon spårade i hög fart och när
hon var drygt 700 meter ifrån oss började hon
att skälla. Skallet hördes bra i mörkret och hon
skällde mycket tätt.
Det var inte helt lätt att ta sig fram i mörkret

Mårdhunden

(trots pannlampor). Vi hade dessvärre inte några
finska kartor på pejlen och upptäckte halvvägs
att vi inte kunde komma över ett vatten som låg
mellan oss och Madde.
Vi fick backa tillbaka och ta oss runt längs
den andra sidan av vattnet medan skallen ivrigt
klingade genom skogen. Efter drygt 20 minuters
traskande och svärande i mörkret, med pannlampor/sladdar och kläder som fastnade i grenar i
tätningarna var vi äntligen framme.
Det visade sig att mårdhunden krupit ner i en
liten hålighet under marken där vi enkelt kunde
komma åt att avliva den.
Bingo! En riktigt spännande och rolig upplevelse! Jag rekommenderar varmt denna form av
jakt med våra småspetsar om du har möjlighet att
få komma till Finland eller Åland och få prova på!
Jag kan dock tänka mig att den här jaktformen
tyvärr kan komma att inkräkta på fågeljakten för
de finska invånare som jagar med sina hundar.
Detta eftersom rovdjursintresserade hundar
eventuellt kan börja föredra mårdhund framför
fågel…
Vi i Sverige behöver inte vara så oroliga för den
konkurrensen än så länge. Mårdhundar finns i
Sverige men vi anses inte ha en etablerad stam.

Detta mycket på grund av de eldsjälar i projektet
”Invasiva Arter” som arbetar väldigt hårt och
målinriktat för att utrota samt mota mårdhunden
redan vid gränsen. Det är Jägareförbundet som
på uppdrag av Naturvårdsverket driver projektet
”Invasiva Arter” (tidigare Mårdhundsprojektet)
sedan 2008.
Så här skriver Jägareförbundet
på sin hemsida:
Mårdhund är lovlig att jaga året runt för den som
innehar jakträtten på marken. Vi vill gärna få in
observationer av mårdhundar och information
om alla döda djur som hittats döda eller blivit
skjutna. Rapporterna används för att antingen
kunna fånga djuren eller kunna sammanställa
bättre kunskap om arternas utbredning. En stor
andel av alla mårdhundar som vi har bekräftat
och avlivat kommer ursprungligen från ett tips.
Har du sett eller skjutit en mårdhund,
kontakta oss!
Tipstelefon: 070-3399326
E-post: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se
Camilla Andersson
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Ett jaktprov
att minnas

Skarja med mamma Flisa
och mormor Bina
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EFTER ATT HA suttit i Coronakarantän utan att
samma fågel. Jag stod mitt på en liten myr och såg
vara på någon form av hundaktivitet på nästan ett
allt hända runt omkring mig. Pulsen var rätt hög
och ett halvt år var det äntligen dags för Skarjas
eftersom jag såg framför mig att vi skulle fortsätjaktprovsdebut den 21 och 22 augusti.
ta snurra där hela dagen, då hönan envist vägrade
Skarja heter Skarjaks Guld-Stina på stamtavlan
flyga sin väg. Antar att hon med rätta tyckte att
och hon bor tillsammans med morfar Frode, mordet var hennes plats på jorden och att om någon
skulle förflytta sig så var det människorna och
mor Bina, mamma Flisa, husse John och med mig,
hunden och inte hennes tjäderfamilj. Jag bad domatte, Elisabet utanför Arjeplog. Då husses knän
inte tillåter några längre promenader är det jag
maren att skrämma fågeln så hårt det bara gick så
som jagar och som startade på prov med Skarja.
han sprang och skrek som en galning och viftade
På lördagen blev det start
med armarna och då stack hon
på eftermiddagen och trots att
iväg på riktigt. Vilken lättnad
Skarja jobbade på bra hittade
när fågeln flög så att hunden fick
hon endast en fågel som satt
göra ett riktigt förföljande. Det
snällt i 10 minuter. Det räckte
kändes också ganska bra att det
till ett tredjepris på 59 poäng
bara var drygt 20 minuter kvar
och jag avstod förlängning för
av provtiden så vi tog den näratt spara energi till söndagen.
maste vägen tillbaks till bilen
Söndag förmiddag bar det av
och med endast tio minuter kvar
till Tjadnesreservatet, ett omav provet hittade Skarja ytterliråde där jag hunnit gå många
gare två tjäderhönor som hon
prov så jag kände mig rätt hemhann skälla på. Men efter det var
tiden slut och vi skyndade oss till
ma med vägvalet.
bilen. Med vi menar jag så klart
Provet började dock på sämsta
inte Skarja , varför lämna ett eltänkbara sätt med ett kort skall
Skarjaks Guld-Stina Skarja
på en fågel som flög av ingen särdorado fullt av skogsfågel tyckte
hon och sprang vidare.
skild anledning alls, direkt följt
Att det skulle bli många poäng på detta prov
av ett nytt skall som tyvärr var falskt. Sen gick vi
förstod jag trots att jag inte är jaktprovsdomare.
vidare och trampade själva upp en tjäderkull, samMen man ska inte ropa hej förrän man kommit
tidigt som Skarja kom från andra hållet. Efter det
över bäcken lyder ett ordspråk och jag vill göra en
gick allt som en i dröm då Skarja hittade moderegen variant på detta. Man ska inte fira ett jakthönan i träd och hann skälla någon minut innan
det bar iväg drygt 100 meter där det blev fast förnprovsresultat så länge inte hunden är kopplad eller
sitter i bilen, för om hunden inte blivit infångad
yat skall och det första fulla jobbet. Med ett fullt
inom en timme efter provets slut blir det uteslutjobb menas att hunden skäller i tio minuter och
genom att titta mot fågeln markerar var i trädet
ning och noll i pris.
fågeln sitter.
Det tog ett tag innan jag fått stopp på Skarja
Sex minuter senare hittade Skarja en annan
och fått in henne i bilen för där fanns ju ännu fler
höna ur kullen i ett träd och det blev ytterligare ett
fåglar att skälla på fast provets tre timmar var slut,
fullt jobb som följdes av ännu ett förnyat skall som
men svettig och andfådd kunde jag lämna Tjadpågick i tio minuter.
nesreservatet med ett stort leende på läpparna.
Det innebar att Skarja fått full pott på momenNär allt var färdigt redovisat blev det 87 poäng
minus ett poäng för det falska skallet som provet
tet kvarhållande av fågel, d.v.s. tre arbeten med
började med, alltså totalt 86 poäng och ett högt
fågel i vardera tio minuter. Efter det gäller det bara
förstapris.
att se hur hunden agerar i fågelarbetet och sen stöEtt once in a lifetime jaktprov med ett välfyllt
ta fågeln på nytt.
jaktprovsprotokoll!
Skarjas tjäderhöna gav dock blanka över vad som
står i provreglerna för hon vägrade envist att lämElisabet Laestander
na oss så det blev ytterligare två förnyade skall på
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FÖRSÄKRING FÖR

DIN JAKTKOMPIS

MANUSSTOPP FÖR
STÅNDSKALL 2022
NR

SISTA MANUSDAG

NR 1.

10 FEBRUARI

NR 2.

10 MAJ

NR 3.

24 AUGUSTI

NR 4.

10 NOVEMBER

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

0770–160 700
nord@dina.se
www.dina.se
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Försenat material kan inte garanteras
plats. Märk filerna med namn och region.
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RIKSSTYRELSEN

Norrbottenspets, täckhundsanvisning

ÖVRE NORRBOTTEN | Bankgiro: 5937-0841

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN | Plusgiro: 13 70 11-3

Ordförande

Sammankallande: Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40

Ordförande: Roland Saitzkoff, Box 43, 962 03 Mattisudden.

Ordförande: Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammar-

Jeanette Börjesson, Happstavägen 36 A, 894 91 Själevad.

Njurunda. t: 076-848 42 03. e: goran.hofling@gmail.com

t: 070-294 45 07. e: roland.saitzkoff@gmail.com

strand. t: 070-222 05 32. e: niklasstook@gmail.com

t: 072-50392 05. e: rinja02@gmail.com

Rickard Näslund, Granåsvägen 30, 920 64 Tärnaby.

Sekreterare: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden.

Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 14, 846 71

Vice ordförande

t: 070-590 24 51. e: nobsen.rickard@hotmail.se

t: 070-202 20 27 e: asa.fjellborg@gmail.com

Vemdalen. t: 073-042 45 50. e: ewy.c.vemdalen@gmail.com

Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar.

Pris- och marknadskommitté

Kassör: Michael Holmberg, Ytterv. 56, 936 31 Boliden.

Kassör: Jörgen Jönsson, Grenås 220, 833 49 Hammerdal.

t: 070-513 14 33, e: egon.rongden@facipen.se

Sammankallande: Anders Lundberg,

t: 0910-58 05 20. e: michael.Holmberg@edskelleftea.se

t: 070-257 13 27. e: karelarjorgen@hotmail.com

Sekreterare

Rossbol 130, 834 97 Brunflo.

Cecillia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden.

t: 076-830 03 17. e: anders.lundberg@bahnhof.se

NEDRE NORRBOTTEN | Bankgiro: 393-7711

MEDELPAD | Bankgiro: 5881-7263

t: 070-661 59 33. e: ssfcissi@gmail.com

Medlemsansvarig

Ordförande: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97

Ordförande: Cecilia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden.

Kassör

Erik Sundström, Luleå.

Gunnarsbyn. t: 070-317 92 29. e: palle@formsmedjan.se

t: 070-661 59 33. e: ssfcissi@gmail.com

Matilda Hansson, Fugelsta 251, 844 97 Kälarne.

e: ssf.medlemskap@gmail.com

Sekreterare: Catharina Lundberg, Bjurås 2, 942 92 Älvs-

Sekreterare: Björn Karlsson, Astervägen 12, 862 34

t: 070-252 67 42. e: ssf.matilda.hansson@gmail.com

t: 070-377 62 23 (endast kvällstid)

byn. t: 072-545 38 80. e: catharinaselstrom@hotmail.com

Kvissleby. t: 070-626 68 67. e: byggaren28@gmail.com

Ledamot

Provregelkommitté Sammankallande

Kassör: Beate Broström, Revisorvägen 41, 961 40 Boden.

Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 861 51 Söråker.

Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo.

Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix.

t: 072-736 98 75. e: beate.brostroem@gmail.com

t: 070-267 20 20. e: matti.torvela@telia.com

t: 076-830 03 17. e: anders.lundberg@bahnhof.se

t: 070-575 93 90. e: amorin@live.se

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

Ledamot

Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar.

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND | Plusgiro: 34 65 36-6

GÄVLEBORG | Plusgiro: 17 43 39-2

Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.

t: 070-513 14 33. e: egon.rongden@facipen.se

Ordförande: Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82

Ordförande: Simon Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs.

t: 070-222 05 32. e: niklasstook@gmail.com

Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo.

Umeå. t: 073-038 82 03. e: torleif.eriksson@gmail.com

t: 070-249 36 57. e: simon.gg.nordin@hotmail.com

Ledamot

t: 070-358 12 13. e: pauliden@hotmail.com

Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar.

Sekreterare: Henrik Wiström, Ingsta 45, 824 93 Hudiksvall.

Therése Hampus, Skogsgläntan 4, 790 91 Idre.

Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna.

t: 070-579 71 05. e: mats_256@hotmail.com

t: 070-319 94 81. e: henrikwistrom@hotmail.com

t: 073-097 72 07. e: halvarssontherese@gmail.com.

t: 070-517 46 61. e: mats.thorneus@hotmail.com

Kassör: Jonas Westbergh Löfgren, Kvarnfors 117, 922 66

Kassör: Frida Hamrebjörk, Hamregatan 24, 827 52 Järvsö.

Hedersledamöter

Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln.

Tavelsjö. t: 070-341 06 64. e: jonaslofgren@hotmail.com

t: 070-357 90 01. e: fridahamrebjork@hotmail.se

Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur,

t: 070-226 36 59 e: jotoy56@gmail.com

Kjell Rosberg, Sorsele, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

Resultatansvarig utställningar

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK | Bankgiro: 164-0739

MELLANSVERIGE | Bankgiro: 5261-2942

Bengt Persson, Sollefteå

Berith Johansson. Blåviksvägen 32, 919 31 Åsele.

Ordförande: Tore Löfgren Löparstigen 37, 912 33 Vilhelmi-

Ordförande: Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo.

Birger Backebjörk, Hakkas Seppo Savola, Finland.

t: 070-366 44 79. e: tjaderfightens@hotmail.com

na. t: 073-1514355. e: tore_l@hotmail.com

t: 070-261 95 67. e: kjell.welam@appelbo.net

Ingrid Frohm, Rönnbäck V, Staffan Forsslund, Storvik V

Exteriöransvarig

Sekreterare: Richard Svärd, Gångarstigen 8, 923 32 Storu-

Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora.

Avelsrådskommittéer Finsk spets

Christina Hedlund Härdargatan 7, 941 48 Piteå,

man. t: 070-578 88 94. e: richard3911@gmail.com

t: 070-314 01 72. e: ronney@skoog.biz

Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall.

t: 070-303 73 85. e: christina.hedlund@pitea.se

Kassör: Björn Jonsson Kantarellvägen 3, 921 41 Lycksele.

Kassör: Börje Sundqvist, Sandvisolsvägen 27, 792 77

t: 076-841 44 31. e: jonascarlsson_@hotmail.com

Redaktör för Ståndskall

t: 072-147 09 77. e: barsbjorn@gmail.com

Nusnäs. t: 070-567 66 66. e: bs@moradatorer.se

Norrbottenspets

Erika Eklund, Rökåberg 13, 920 39 Rökå,

Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40 Njurunda.

t: 070-568 61 59. e: erika.eklund@outlook.com

ÅNGERMANLAND | Bankgiro: 263-4749

SYDSVERIGE | Plusgiro: 91 53 14-9

t: 076-848 42 03. e: goran.hofling@gmail.com

Webbansvarig

Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele.

Ordförande: Göran Eriksson, Barkenvägen 27, 771 55

Finsk spets, täckhundsanvisning

Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo.

t: 070-622 31 77. e: rovdjursjakt@gmail.com

Ludvika. t: 076-104 86 40, e: styggberget@hotmail.com

Sammankallande: Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A,

t: 076-830 03 17. e: anders.lundberg@bahnhof.se

Sekreterare: Örjan Mattsson, Binböle 115, 873 98

Sekreterare: Torsten Karlsson, Föreningsbacken 12, 772 50

853 51 Sundsvall. t: 076-841 44 31.

Valberedning sammankallande

Nordingrå. t: 070-6867680. e: mattsson.binbole@telia.com

Grängesberg. t: 070-562 47 54. e: jutte08@hotmail.com

e: jonascarlsson_@hotmail.com

Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå.

Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 891 92 Örnskölds-

Kassör: Liselott Lindqvist, Irsta Prästgård 7, 725 97

Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.

t: 073-038 82 03. e: torleif.eriksson@gmail.com

vik. t: 070-298 59 58. e: mikael.olsson@strangbetong.se

Västerås. t: 021-221 92. e: lottalindqvist@telia.com

t: 070-222 05 32. e: niklasstook@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
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Posttidning

I HÄNDELSE AV OBESTÄLLBARHET RETURNERAS FÖRSÄNDELSEN TILL:
SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR
FUGELSTA 251
844 97 KÄLARNE

