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N
ytt år och nya möjligheter! Så brukar ju den 
hurtfriske uttrycka sig och det ligger väl nåt i det 
kan jag hålla med om. Nya möjligheter ser man 
ju fram emot då man har en unghund under 
injagning. 
   Hösten har bjudit på både fantastiska framsteg 
men också rena galenskaperna. Det är ju lite 
av charmen med injagning, man vet aldrig vad 
dagen kommer bjuda på. Det har varit ståndskall 
på allt från tornfalk, bärplockare, fjällvråk, älg, 

LEDARE

En av de bättre dagarna i höstas med 
Herröskogens Moltas
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kattuggla, ekorre, gädda (!), sork, vindfällor, 
grävling, svanar och däremellan en och annan 
gråfågel. Mest för att inte husse ska få en 
hjärnblödning kan jag tänka. Men det går i alla 
fall åt rätt håll så förhoppningen är att de värsta 
stolligheterna i huvet på Moltas har lagt sig till 
kommande höst men det vet man ju aldrig… 
Som tröst har jag 
ju ”gamhunn” 
Jäger som jag kan 
släppa för att lugna 
nerverna lite. Då 
vet man vad som 
händer och kan ta 
det med ro.
  Jag har även 
blivit ”pålurad” 
en ny tjäderdräpare till bössa! Den mottogs med 
ett litet avmätt ”jaha” av sambon vilket jag inte 
kan begripa. Nya grejer som är så vansinnigt 
roligt! Jag har tyvärr inte hunnit testa den ännu 
på grund av sanslöst slöa handläggningstider 
på licenser men nu så ska den snart få bekänna 
färg! Just nu är den på pipgängning för dämpare 
och sen ska bara kikaren på plats så är den redo. 
Det ska bli väldans intressant att testskjuta lite 
laddstegar och se vad den går för. Det kanske 
blir så att jag överger min gamla kära Sako i 22 
Hornet för denna Brno i 7,62x39.
  Sverige står som arrangör av Nordiska 
Mästerskapen 2022 vilket kommer gå av stapeln 
någonstans i Nedre Norrbotten. Var och när blir 
vi varse vad det lider. Jag hoppas det går lika bra 
för våra svenska ekipage kommande höst som det 
gjorde i Finland ifjol.
   I år så kommer vi få uppdaterade 
jaktprovsregler. Det är inga stora ändringar utan 
mest smärre justeringar här och var. Det kommer 

“Hösten har bjudit på både fantastiska 
framsteg men också rena galenskaperna. 
Det är ju lite av charmen med injagning, 
man vet aldrig vad dagen kommer bjuda 
på.” 
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bli mindre ändringar i jaktprovsprotokollen 
samt skogskorten men det kommer vi se till att 
ha på plats i god tid innan säsongen drar igång. 
Genomgång och utbildning av de uppdaterade 
reglerna kommer ske i maj så alla domare och 
provledare får sig en duvning. 
  Jag, och jag tror många med mig, börjar bli 

innerligt trött på 
corona-eländet. 
Det har ju saboterat 
våra två senaste 
riksfullmäktige 
men jag hoppas vi 
kan genomföra årets 
fullmäktige som 
vanligt och att vi 
alla kan träffas igen. 

Digitala möten i all ära men nog är det trevligare 
på alla sätt att träffas IRL som ungdomarna säger. 
Jag hoppas verkligen vi kan ses i Västerås i april. 
Väl mött där!

//Anders Lundberg
Ledamot SSF Riks och dataansvarig jaktprov
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I detta nummer är temat ”Jaktutrustning” och 
vi får följa våra medlemmars olika tänk och 
funderingar kring detta. Flera av våra lokalklub-
bar har haft sina årsmöten, vilket vi kan läsa om. 
Vi får lära känna en ny ”Profil”och vi har en ny 
”Panel” som svarar på en fråga. Även i år har vi 
turen att få läsa en ny krönika i varje nummer 
av Ståndskall, signerad Ulf Lindroth. Som vi 
tidigare skrivit, det är vi alla som utgör grunden 
för vår tidning. Vi ser gärna en spridning i såväl 
område, kön och hundras, just för att vi vill ha 
med alla.

SOLEN BÖRJAR KOMMA FRAM MER OCH MER, DET DROPPAR FRÅN TAK-
EN PÅ VISSA HÅLL. NÄR TIDNINGEN ÄR I DIN HAND, ÄR DET VÅRVINTER 
PÅ SINA STÄLLEN, VÅREN KANSKE HAR KOMMIT HOS VISSA MEDAN DET 
ÄR FULL VINTER HOS ANDRA. TÄNK VAD OLIKA DET KAN SE UT I VÅRT 
AVLÅNGA LAND.

ARBETSKOMMITTÉN FÖR STÅNDSKALL HAR ORDET

Kanske Du har något intressant att bidra med 
till den, eller har tips om någon eller något som 
är intressant. Kontakta oss då på vår e-post: 
standskall.ssf@gmail.com.

Vi ses!

Till SSF’s 50-årsjubileum 2017 skänkte Thommy Svevar, Finland, en skulptur föreställande en tjäderhö-
na till SSF med tanken att vi skulle inrätta ett pris riktat till våra kvinnliga medlemmar.

Detta föranledde att vi skapade ett pris som vi kallat Röjans Vandringspris. Priset består av att tjäder-
hönan Röjan tillfaller vinnaren under ett år samt en tavla av konstnären Göran Boström som vinnaren 
får behålla.

Prisutdelningen sker på Riksårsstämman och vinnaren inbjuds av SSF Riks.

Anspråk på priset ska vara priskommittén tillhanda senast första veckan i april.
Läs mer här: https://ssf-riks.se/rojans-vandringspris/

Röjans Vandringspris
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JAG FICK EN VINK om att det här numret av 
Ståndskall skulle ha ett utrustningstema. Det pas-
sar bra så här på vårvintern, för är det någon gång 
huvudet snurrar av utrustningsidéer så är det när 
man inte jagar. Under hösten tenderar åtminstone 
jag att nöta på grejorna jag redan har.
 Först när snön börjar bli för djup för en hund 
kommer de vilda planerna och de mindre nödvän-
diga impulsköpen. Kanske skvallrar de om svag 
karaktär, kanske skvallrar de om hur osunt det är 
att inte jaga, det må vara osagt. Dyrt kan det i alla 
fall bli.
 Men det är inte prylarnas fel att de kostar och 
det finns egentligen ingen anledning att raljera 
över ett och annat inköp. En del saker är roliga att 
ha och andra kan innebära reella fördelar. De är 
dessutom en outtömlig källa till resonemang och 
diskussioner.
 Eftersom jag faktiskt ägnar en del tid åt att 
testa jaktutrustning så har jag en del tankar om 
ämnet. Många prylar har kommit och gått utan 

att lämna ett spår av saknad. Andra har varit 
tekniksprång. Den här gången tänker jag inte bli 
särskilt filosofisk, utan bara resonera lite kring vad 
jag själv använder. Ta det för vad det är värt.
 När jag började jaga med min första finnspets 
gick jag i Kronans modell 59 och Tretorns bruna 
bondeförbundare, rejäla gummistövlar. Första 
säsongen gick jag med pappas hagelbössa. Det var 
i princip allt. Jag tror inte ens jag hade ett koppel. 
Jag släppte alltid hemifrån och tiken gick ju ändå 
knappt att koppla.
 Andra säsongen hade jag fått mitt första nya 
vapen, en Tikka m70 i kaliber 12 och .222 rem. 
Den var utrustad med snabbfäste och en Weaver 
med fast 2,5x förstoring. Det var ett klart lyft, 
även om kulpipan tenderade att gå hårt åt fågeln. 
Och det jag inte kunde se med ögat såg jag knap-
past i kikaren heller.
 På vapenfronten har jag vandrat lite fram och 
tillbaka. Egentligen har jag kanske trivts allra 
bäst med en lätt studsare. Jag jagade flera år med 

KRÖNIKAN

Bara prylar

En del saker är roliga att ha och andra kan innebära reella fördelar. 
– Ulf Lindroth
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Med Rapp och lånat vapen på en av höstens jakter. Finliret 
med en lätt studsare i klen kaliber har en egen tjusning. Den 
här är i .221 Fireball.
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en .22 hornet och var nöjd med den. Det händer 
någon gång att ett rent kulvapen känns som ett 
handikapp då fågeln sitter nära och extremt risigt, 
men de flesta fåglar man kan se kan man också 
komma åt med kula. Och de skadskjutningar jag 
minns har nästan undantagslöst varit på grund av 
hagelskott.
 Idag jagar jag med drilling i 20 och 6,5x55, 
men att valet fallit på den vapentypen beror 
egentligen bara på att jag använder samma bössa 
till vorstehn också. Skulle jag ha ett rent trädskäl-
larvapen skulle det nog bli en lätt studsare igen. 
Gärna med bra precision, även om den inte nöd-
vändigt behöver vara extrem. Drillingen skjuter 
inte mycket tätare än fyra centimeter på 100 
meter och jag har ändå inte bommat ett kulskott 
på ståndskall på flera säsonger. Skotthållen är 
oftast under 80 meter och då är det inte mycket 
att bråka om.
 En väl anpassad kolv hjälper dig att ta rekylen 
bra och det betyder mycket för den jaktliga pre-
cisionen. Om kolvkammen ger kindkontakt och 
om bakkappan är tillräckligt hög för att inte glida 
ner i armhålan vid liggande skytte brukar skotten 
sitta där de ska. 
 Kikarsiktet är egentligen intressantare än 
vapnet. Jag har bytt några gånger och tenderat 
att välja lite högre förstoring på senare år. Men 
eftersom trädskällarjaktens skotthåll ofta är korta 
är risken stor att få oskärpa på hög förstoring. I år 
räknar jag med att byta bort min 1-8x mot något 
runt 3-15x, men viktigast är att det nya kikarsik-
tet har parallaxjustering och att den går ner 
åtminstone till kring 20 meter. Då kan jag både 
söka kvistar längs kulbanan och se varje detalj i 
fågeln. Det är både bra och roligt, så optik och 
fästen kan gott ha högre prioritet än vapnet.
Min andra säsong växlade jag inte bara upp till 
kulpipa och kikarsikte, jag började också använda 
ansiktsmask och handskar vid ansmygning. Det 
tror jag fortfarande på. Naken hud syns tydligt.
Jag började dessutom använda kamouflagekläder, 
men det lägger jag mindre vikt vid idag. Jag an-
vänder det visserligen ofta, men naturliga färger 
räcker i princip alltid så länge man lägger upp 
ansmygningen bra.
 I början sköt jag rätt sparsamt med fågel och 
ett bra tag hade jag bara ett fågelnät i ena ben-
fickan. Det gick fint att bära hem någon enstaka 

fågel över axeln. Men så ett år hade jag lyckats få 
loss tre höstveckor som jag tillbringade med Purri 
hos mormor och morfar i norra Jämtland. En dag 
hade jag gått några kilometer och börjat gå över 
en hög ås då hon tog upp en höna som träade i en 
gran på 50 meter. Den hamnade i nätpåsen. Så 
långt frid och fröjd.
 Målet för dagen var en skogsås mellan två my-
rar ytterligare några kilometer in i markerna. När 
jag nått dit började tiken gå på löpa i en myrkant. 
Med nosen i backen och ivrigt viftande svans 
började hon spåra. Strax innanför skogskanten tog 
hon upp två tuppar som skar näbb och satte sig 
i varsin grantopp. Jag la mig rätt ner i blötmyren 
och sköt den första så fort första skallet kom. När 
första tuppen föll flyttade den andra ett hundratal 
meter snett förbi mig, satte sig i en ny grantopp 
och skar återigen näbb. Det skulle den inte ha 
gjort.
 Båda tupparna vägde 4,7 kilo. Nätpåsens enda 
rem skar djupt i axeln under en lång vandring 
hem. Samma kväll ringde jag pappa och bad 
honom köpa mig en jaktsäck. Den lilla lädersäck 
jag fick då använde jag i många år och den ligger 
fortfarande på vinden, även om sömmarna är 
helt slut. Men ryggsäckar är fortfarande ett 
favoritämne.
 Jag vägrar bära ett vapen i rem om det kan 
undvikas, så numera växlar jag mellan Vorn och 
Eberlestock. Båda är bra att bära vapen i. Det tar 
lite mer tid att sätta tillbaka vapnet i Vornsäcken, 
men det spelar ingen större roll. Någon form av 
hölstersäck kommer jag hur som helst alltid att 
använda fortsättningsvis.
 Ryggsäck var stort, men nästa utrustningssteg 
var större. Efter flera år helt utan handkikare skaf-
fade jag en liten hopfällbar variant med skonsam 
prislapp och oklart ursprung. Den hjälpte mig 
nog att upptäcka mer fågel, men jag kände aldrig 
att den var viktig.
 Det vände när jag knäckt spargrisen och köpt 
en Swarovski 8x30. Det är fortfarande det enskilt 
mest avgörande tekniksteget i hela min trädskäl-
larkarriär. Jag betraktade den som mitt hemliga 
vapen. Hur många fjädervattringar, näbbspetsar 
eller klor den kikaren hittade i diverse trädkronor 
är oklart, men de flesta hade nog förblivit osedda 
utan den. Det är svårt att komma runt vapnet, 
men sedan räknar jag utan tvekan handkikaren 

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

som det viktigaste hjälpmedlet på trädskällarjakt.
Eftersom jag fortfarande trivs med att åla sista 
biten bör kikaren rymmas i en bröstficka. Därför 
använder jag en liten 8x25 nu.
 Alltså en stor tumme upp för bra optik. 
Däremot har jag inte riktigt fallit för elektroniken 
ännu. Jag bär oftast en GPS för orienteringen, 
men kan vara utan den också. Och Rapp slipper 
fortfarande pejlhalsbandet. Jag vet mycket väl att 
det kan vara bra i vissa situationer, men jag tycker 
det verkar tungt och än så länge stör det mig 
mer än det frestar. Skäller Rapp brukar jag hitta 
honom och annars hittar han mig. Möjligen till 
nästa hund, men det får vi se. För hur roligt det 
än är med prylar, så är känslan också viktig. Och 
där gnisslar elektroniken fortfarande.

 Jag landar hur som helst i att packa lätt. En 
ganska liten hölstersäck, helst med tillhörande 
viltsäck. Kulvapen i första hand, gärna lätt men 
absolut med en väl anpassad stock. Till det ett 
bra kikarsikte med hyfsat hög förstoring och en 
parallaxratt med kort närgräns. I fickan ett par 
hörselproppar som jag petar in när jag ser hun-

den. Dessutom en liten men skarp handkikare, 
ansiktsmask och handskar. Gärna en GPS, men 
bara för navigering. Trädskällarjägarens utrust-
ning kan vara ganska slimmad och eftersom jag 
släpar på mycket utrustning vid många andra 
jakter njuter jag av att hålla det så. Men nuförtid-
en bär jag faktiskt även ett koppel.

Ulf Lindroth

Jag landar hur som helst i att packa lätt. En ganska liten hölstersäck, helst 

med tillhörande viltsäck. Kulvapen i första hand, gärna lätt men absolut 

med en väl anpassad stock.

– Ulf Lindroth
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Vilken relation har du till SSF?
- Jag är en rätt så ny medlem men valet att gå med 
föll sig naturligt då jag köpte mig en Finsk spets 
2018.
 
Vad är det som har gjort att du har fastnat för 
den här jaktformen?
- Jag har varit med om olika former för jakt men 
har fastnat för trädskällarjakten. Jag är up-
pväxt med jakthundar. Hemma hade vi stående 
fågelhundar som engelsk setter, irländsk setter 
och korthårig vorsteh. Jag visade tidigt intresse 
för pappas hundar och redan vid 9 års ålder fick 
jag min första fågelhund. Jag följde alltid med 
min pappa vid träning av hundarna och vid jakt. 
Det var inte förrän jag var 25 år när jag tog min 
jägarexamen jag blev riktigt intresserad, då var 
det dock älgjakt som blev mitt stora intresse. Det 
var min dåvarande sambo som spårade mig in 
på trädskällarjakten då han i sin ungdom jagade 
med finsk spets och hade många goda minnen 
från den tiden. Jag blev intresserad och började 
leta hund. Efter ett halvårs letande kom jag hem 
med en liten rödtuss. Jag fastnade för trädskäl-
larjakten då jag känner mig fri och inte behöver 
vara så beroende och anpassa mig till andra, som 
man jämförelsevis är vid älgjakten. På helgerna är 
det bara att dra ut i skogen när jag vill och prova 
olika såter utan en massor planering med andra. 
Även mitt i veckan om det blir fint jaktväder. Då 
kan jag jaga några timmar i skogen på förmidda-
gen eller på eftermiddagen. De missade timmar-
na på jobbet tar jag igen på kvällen! Det känns 
tryggt att veta att man alltid har hunden med sig 
hem om man har tider att passa. På det sättet kan 
hunden få många tillfällen i skogen. Jag gillar 
även rasens fantastiska förmåga att använda sina 
sinnen till fullo vid jakten.

Hur förbereder du dig inför jakt? 
- Jag tycker det är viktigt att ha hundarna i form 
inför jaktstart. Därför håller jag hundarna i gång, 
året runt. Jag lever ett aktivt liv och hundarna 
följer med när jag springer eller vandrar i fjällen. 
På vintern följer de med när jag åker skidor eller 
vandrar på snöskor.

Namn: Ida Skaaret
Bor: Idre
Lokalklubb: Mellansverige
Medlem sedan: 2018
Sysselsättning: Specialpedagog
Familj: Två utflugna döttrar
Hund: Fort Hjort Nelli. Har delad vård-
nad på Kvarnmyrlidens Kirri och Ny-
boåsens Bjarne (jämthund) tillsammans 
med min före detta sambo. 
Favoritmat: Viltkött
Intressen: Jakt (fågel och älg), trailrun-
ning 

Detta visste du inte om mig: I min 
ungdom var jag aktiv friidrottare och var 
bland de främsta atleterna i mittNorge 
på mellandistans. Som liten hade jag 
även en period där jag höll på med dra-
ghundskörning med pappas Vorstehrs.
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Vilken utrustning tycker du är viktigast att  
ha med på jakt utöver hunden och geväret?
- Utrustningen är inte det som är avgörande för 
upplevelser och framgångar i skogen men jag 
måste säga att pejl och kikare är värdefullt att ha.

Finns det något tips du vill skicka med  
till nybörjare inom jaktformen?
- Ha tålamod, frustration och besvikelser lägger 
man kvar hemma. I skogen ska man ha roligt 
med hunden. Ge din hund mycket tid och kärlek, 
både hemma och i skogen.

Vilket är ditt bästa minne med 
 skällande fågelhund?  
- Med en unghund i skogen kan man hamna i 
vad som helst under en jaktdag. De har ju en 
tendens att skälla på det mesta innan de vet vad 
det handlar om. Förutom att skälla på fågel har 
jag haft spännande upplevelser där det har skällt 
på både älg och björn.

En sista reflektion som du vill  
dela med dig av? 
- Något som inte så många pratar om är att 
inte alla jakthundar blir jakthundar. När man 
kommer hem med en valp har man stora förhop-
pningar och längtar efter det roliga i skogen 
tillsammans med sin hund. Dock är ett jägarliv 
för kort för att lägga ner massor med tid på en 
hund som inte gör ett acceptabelt jobb under 
jakten. Jakten ska ju vara rolig med många härliga 
upplevelser men det blir den inte om hunden inte 
håller måttet. För mig är det svårt att skiljas från 
en kompis som jag har lärt känna. Därför kan det 
vara bra att ha en plan B ifall hunden inte utveck-
lar sig till det som motsvarar förväntningarna. 
Hunden kan ha många andra bra kvalitéer och 
med rätta anpassningar och mycket motion kan 
man ändå ha en jakthund som inte blev någon 
jakthund men som ändå mår bra och är i balans.

Ida Skaaret
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Ja, det var ju lite typiskt att vår ordförande valde 
just mig att svara på denna fråga då den helt ärligt 
är lite pinsam att svara på….
  Jag hade i 20 år haft många engelska settrar som 
jag tävlat och jagat med, men i princip aldrig fällt 
en fågel då jag helt enkelt är ganska värdelös med 
ett hagelgevär. När jag tog jägarexamen såg min 
lärare dock en talang för kulskytte och jag var 
med i lite tävlingar i just kulskytte med riktigt 
goda resultat. Jag började längta efter att få gå ut 
och jaga med ett kulgevär och som liten hade min 
familj en norrbottenspets så tanken på trädskäl-
lare föddes.
  Då kom nästa problem att få köpa en valp som 
nybörjare, det tog några år men tillslut fick jag 
köpa en valp av Leif Lidman, Spetsbackens Aiva 

P A N E L E N
•
 F

Ö
R  S K Ä L L A N DE •

• FÅGEL H U NDAR •

Hur väcktes ditt  
intresse för jakt 
med Trädskällare?

som idag är 11 år. Jag har Aiva att tacka för 
mitt intresse för trädskällare snabbt växte, en 
helt fantastisk nybörjarhund, lydig, mjuk och 
otroligt följsam i skogen. Jag fattade ju direkt 
att skjuta en stillasittande levande fågel med 
god syn och hörsel INTE var lika lätt som på 
en skjutbana så jag vågar inte ens tänka på hur 
många fåglar jag smugit bort för Aiva.
  Men eftersom Tiurbakkens Vide kom som en 
torped in i familjen för 2 år sedan har jag väl 
någonstans hoppet om att bli en hyfsad jägare 
innan jag blir pensionär :) 

Anna Jönsson
Jämtland/Härjedalen

Mitt intresse för trädskällarjakt väcktes egentli-
gen när det var dags att skaffa hund i vuxna år. 
Jag är uppvuxen i ett jägarhem med Norrbot-
tenspets men det var ändå inte helt självklart att 
det var trädskällarjakt jag skulle fastna för. Som 
jaktintresserad yngling gick funderingarna från 
drivande hundar till stående fågelhundar och allt 
däremellan. Det blev till slut en Jack Russel-terri-
er men någon grythund blev det aldrig av honom 
som det egentligen var tänkt. Efter avklarade 
studier, jobb och flytt norrut började suget efter 
en jaktkompis göra sig påmint igen. Kanske tack 
vare ungdomens sidospår med terriern var det på 
något sätt givet att det nu var dags för en Norr-
bottenspets. En valpannons på blocket, ett kvickt 
OK från min sambo och saken var klar. En liten 
ljuvlig tikvalp som döptes till Siri flyttade in 
och med sin charm banade väg för fler nobsar i 
familjen som idag består av fem tikar mellan ett 
och elva år. Som senior njuter Siri nu av jakt-
turer i beskedligare tempo och har lämnat över 
stafettpinnen till lilla Gnistra som anslöt 2018. 
Trädskällarjägare kommer jag alltid definiera mig 
som, för att vara utan en Norrbottenspets ser jag 
numer som en omöjlighet.

Roland Saitzkoff
Övre Norrbotten

Valet av Norrbottenspets blev då jag mestadels 
jagat älg tidigare och istället ville testa en ny 
jaktform med egen hund och samtidigt uppleva 
ståndskall. Dessutom positivt att jakten erbjuder 
tillfällen som ger möjlighet att anpassa sig till 
såväl förmiddagen som eftermiddagen. Samtidigt 
som jag även utmanat mig själv och bandet till 
hunden då denna jakt är ny för mig och många 
lärdomar och motgångar förekommer. Fördelen 
med trädskällare är också att man får röra på sig 
och det går att ta med sig sällskap på jakten. Inte 
minst väcktes intresset efter att läst om jakt-
formen och att rasen Norrbottenspets fungerar 
väldigt bra i hemmet med familjen utöver jakten.

Nils Broman
Ångermanland

Roland, Gnistra och Naia

Anna Jönsson & Tiurbakkens Vide

Nils Broman & Sjuskinnåns Cixten
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Enkel  
utrustning för 
att komma  
igång
Utrustningen som jag använder är ganska enkel, 
jag gillar att ha det enkelt för mig. På försäsongen 
innan lövfällningen så använder jag min kombi 
valmet 412s kaliber 12/222. När lövfällningen är 
klar så föredrar jag kula och då använder jag mig 
av min nyinköpta tikka t3 i kaliber 6,5*55. Hun-
dens utrustning är ett t5 mini halsband och en 
väst som är orange för att både synas bra i skogen 
och för att minska angrepp av örn. Handenheten 
jag använder är en garmin alpha 50 då jag gillar 
handenhet med knappar. En hölsterryggsäck 
använder jag alltid, det är nästan ett måste då 
det kan bli långa promenader i skogen och det är 
väldigt bekvämt att bära vapnet i den. 

Ett jaktställ som är lite tunnare eller med öp-
pningsbar ventilation tycker jag är bra då höstens 
tidigare dagar kan vara lite varma och ett tjockare 
ställ bara gör så man blir svettig. Jag älskar cam-
ouflagekläder så jag har använt swedteam desolve 
veil jaktställ i två säsonger, vilket jag är nöjd med. 
Det smälter bra in i naturen. Att dölja hudfärg 
är väldigt viktigt då fåglarna ser det otroligt bra 
då hudfärgen sticker ut mycket i skogen. Tunna 
jakthandskar som går skjuta med och döljer hän-
derna samt någon typ av rånarluva eller keps med 
camouflagenät för att dölja ansiktet skulle jag 
rekommendera. Har fungerat bra för mig.

När snön fallit så använder jag själv ett tunt vitt 
överdragsställ med byxor och jacka samt vit mös-
sa och vita handskar för att smälta in så mycket 
jag kan i omgivningen. Ett par sköna kängor 
föredrar jag, gärna ett par av lite högre modell. 
Terrängen är ofta lite blöt så ett par kängor trivs 

jag själv jättebra i året runt.

Den utrustning jag inte kan vara utan när det 
gäller trädskällarjakt är handkikaren. Åker jag 
ut och har glömt den hemma så känner jag mig 
naken. En liten smidig handkikare som gärna får 
plats i fickan kan jag föredra. Handkikaren är 
ett måste för att på avstånd kunna se vart i trädet 
fågeln sitter. När man smugit in en stund på 
ståndskall och börjar se hunden så är det superbra 
att börja spana i kikaren för att se vilket träd hun-
den skäller på. Därefter gå igenom gren för gren 
och leta fågeln. De sitter inte alltid i toppen eller 
längst ut på en gren utan kan sitta nära stammen 
och då kommer handkikaren till sin nytta.

Ett tips till nybörjare är att lita alltid på hunden, 
det är den som ska göra jobbet. Jag gjorde det 
felet i början och litade inte på honom men oj så 
fel jag haft. Har trott att hunden skäller tomt träd 
men där bakom en tät gren har det suttit tjäder 
som jag stötte när jag klampa in för hårt.

Nu ska vi jaga så mycket det går och se fram emot 
höstens första jaktprov.
 
 
Kristofer Karlsson
Mellansverige

TEMA |  Jaktutrustning Den utrustning jag inte kan vara utan när det gäller 
trädskällarjakt är handkikaren. Åker jag ut och har glömt 

den hemma så känner jag mig naken. 
– Kristofer Karlsson
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Kristofer Karlsson & Klöseforsens Kimmo. Första gammeltuppen. Denna tupp fick Kimmo upp 
på en myr en bit ifrån mig. Tuppen flög cirka 350 meter och Kimmo fick tag på den samt gjorde 
ett jättebra jobb. Han var verkligen ståndfast och skällde väldigt tätt. Fråga mig inte hur jag lyck-
ades komma in och få en lucka på den för det var tidigare i höst och det hade frusit på backen 
så det lät som en skogsmaskin när jag skulle smyga. Allt stämde och lyckan var total

Här skjöt jag andra tuppen för Klöseforsens Kimmo i slutet av december 
2021. Han fick upp två olika tuppar som satt i en tät ungskog och den 
ena tuppen stack över ett stort hygge. Hunden stannade mitt på hygget 
och lyssnade, precis då träade tuppen och det blev världens fart på 
Kimmo. Det hela slutade med ett underbart ståndskall i cirka 30 minuter 
tills jag kom in, fick en lucka och avslutade. Ingen var så glad som jag 
då och Kimmo fick världens beröm samt fick mumsa i sig hjärta och 
lever.
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Funktionella 
prylar vid fågel-
jakt
Det fina med fågeljakten är att man inte egentli-
gen behöver något. Har du en duglig hund och en 
inskjuten bössa är du klar att jaga. 

Sedan finns det självklart saker som kan vara bra 
att ha. Och ännu fler grejer som kan vara roliga 
att ha. Utbudet för mer eller mindre nödvändiga 
jaktprylar växer ständigt. Har du intresse och 
ekonomi är det bara att pröva sig fram i pryldjun-
geln för att hitta dina favoriter. Personligen vill 
jag nog framhålla att den största framgången de 
senaste decennierna är att utbudet för funktionel-
la jaktkläder i damstorlekar ökat, numera finns 
det faktiskt valmöjligheter bland flera modeller 
och märken när det är dags att ekipera sig inför 
hösten. Heja branschen! 

När det kommer till vapen, kan jag konstatera att 
det är kul men dyrt. 
Är du ny jägare? Ta dig då en funderare kring 
vad som känns rätt för dig, hör dig för bland dina 

jaktkompisar och se till att klämma, känna och 
provskjuta innan du investerar. Förhoppningsvis 
hittar du rätt i en bössa som hänger med under 
många år. Hagel, kula eller kombi är en smaksak. 

Själv har jag alltid jagat fågel uteslutande med 
kulvapen och strävat efter lätt bössvikt. Under 
många år var en 22 WMR min följeslagare i 
fågelskogen och det utökades med jämthundar 
uppstod önskemålet om universalbössan - ett 
vapen för alla mina jaktliga behov. Använder 
nu en Tikka T3 .308 för både fågel och älg. En 
omåttligt vapenintresserad sambo håller mig med 
hemmaladdad specialammunition för fågeljakten. 
Framgångsrikt för minimal köttförstöring och 
samtidigt mindre känslig kulbana i risiga lägen än 
en klenare kaliber. 

Satsa på bra optik, det kommer att löna sig i 
längden. Det gäller både sikte och handkikare.
En handkikare med bra kontrast underlättar att 
se fågeln före den ser dig. Kikaren underlättar för 
en nybörjare i fågelskogen och nuförtiden är den 
bra att ha när hökblicken försämrats. 

Ett litet hundapotek rekommenderas som stand-
ard i ryggsäcken, det används förhoppningsvis 
sällan men om olyckan är framme är det ingen 
höjdare att stå tomhänt. Har man som jag lyckats 
få tre hundar i familjen ormbitna är några korti-
sontabletter en trygghet. Jag vet att veterinärerna 
tvistar om vad som är bäst vid ormbett men korti-
son funkade för den hund som faktiskt höll på att 
stryka med efter att blivit ormbiten i mungipan. 
En rulle självhäftande elastiskt förband eller sårte-
jp är också bra att ha. 

Och kanske viktigast: Glöm inte att alltid ha 
några extra nödraketer tillhanda. Energiboost till 
både hund och människa behövs när jaktdagen 
blev betydligt längre än planen var – torrkött och 
några bitar choklad gör underverk för en slutkörd 
jägare. 

God tur!
Jenny Stenberg
Nedre Norrbotten

TEMA |  Jaktutrustning

Skarjaks Vellamo

Jenny Stenberg bärandes en 
Eberlestock - för bössa och 
packning,

Ett litet hundapotek rekommenderas som standard i 

ryggsäcken, det används förhoppningsvis sällan men om 

olyckan är framme är det ingen höjdare att stå tomhänt.

– Jenny Stenberg
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Malte Bejstam och  
Sörlidbäckens Metso

TEMA |  Jaktutrustning

Prylar till  
skogen

Jag är en materiallirare i nästan allt jag sysslar med. Det är roligt 
att prova ut en ny laddning under sommaren som kanske går 
lite tätare eller se om inte den där nya ljuddämparen i titan är lite 
tystare och lättare än den som redan sitter. Och kanske är det lite 
trevligare att gå i det där nya jaktstället?

Utöver en bra bössa tycker jag att föl-
jande saker är värdefullt för jakten och 
följer alltid med mig:

• Bra ullunderställ som håller dig torr 
och varm.

• En handkikare för att hitta åt fåglarna 
i träden.

• Bekväm ryggsäck. Snegla gärna på 
säckarna med bärsystem för vapnet.

• En hundpejl. Prova gärna väst för att 
få sändaren på ryggen. Mindre risk 
för halta hundar, hunden syns bättre 
i skogen och enligt vissa så blir den 
mindre intressant för örnar då den ser 
onaturlig ut.

• Ett par bra och sköna kängor. 
• Hörselskydd. Du blir ingen vidare 

jägare om du inte hör hunden och 
hörselskador är ingen höjdare. Jag har 
gjutna hörselproppar med medhörning. 
Fungerar klockrent enligt mig då de ny-
ttjar ytterörat för att samla in ljud. Lika 
lätt att riktningsbestämma ljud som om 
du gick utan.

• Pannlampa. Solen sjunker fort i slutet 
av oktober och har man då fyra kilome-
ter till bilen så är den bra.

Under de elva år jag hållit på med trädskällarjakt 
har det hunnit bli fyra ”perfekta” trädskällarbös-
sor. Det började med en cylinderrepeter i .22 win-
chester magnum som byttes ut till en kombibössa 
i .222 remington/kaliber 12 för att kunna ha 
hagelpipans fördelar. 

När kombibockens nackdelar i vikt blev mer 
eller mindre uppenbara införskaffades den smått 
legendariska Sako-bössan i kaliber 7x33 in. 
Pipan frilades och den försågs med ljuddämpare. 
Effekten i fåglarna och mårdarna var nära perfekt, 
det stansades ett väldigt rent håll med mindre 
köttförstöring än med .22 winchester mag-
num-hålspetsarna. Den eftersträvade strömbrytar-
effekten infann sig, fåglarna tippade ofta bara ner 
ur träden. Det var dock något som skavde lite. Jag 
ville gärna byta ut den betsade björkstocken till 
en trevligare dito i valnöt och vore det inte trevligt 
med en smidigare säkring än flaggsäkringen från 
1950-talet? 

Det blev istället en ny bössa, en Blaser K95 i 
kaliber 6 mm Norma BR. Jag hade redan en skyt-
tebössa i kalibern och var väldigt imponerad över 
det breda register kulan kan laddas i och det gick 
lätt att förälska sig i den 2,2 kilo lätta bössan som 
landade på drygt 3 kilo med ett smidigt Kahl-
es-sikte och en Svemko Hunterljuddämpare.

Det finns nog väldigt många åsikter om hur den 
perfekta bössan ser ut och vilken som är den bästa 
kalibern. Jag tycker att det viktigaste är att ha 
grejer som används och som du trivs med, litar 
på och att du övar på skjutbanan med dem. Då 
vet du hur den skjuter på olika avstånd och den 
där tuppen störtar ner i backen i stället för att 
bli skadeskjuten och flyga i väg för att möta en 
utdragen död. 

Malte Bejstam
Övre Norrbotten
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Medlemshantering
Nytt system för ökad medlemsnytta

Inför 2022 tog SKK över medlemshanteringen för SSF. Detta för att öka medlems-
servicen och minska arbetsbelastningen för styrelsen. Med mindre administration 
kan de ideella krafterna i klubben ägna mer energi på att istället driva verksamheten 
framåt. Inte bara SSF är anslutna till SKK ś medlemstjänst – cirka 140 av Sveriges 
rasklubbar har sin medlemshantering i SKK. 
Fördelar
• Självregistrering med valen direktbetalning eller betalning via inbetalningskort
• Uppfödare kan själva registrera sina valpköpare 
• Underlättar för uppfödare att registrera valpar då medlemsuppgifterna finns i 

SKKs system.
• Snabbare hjälp och svar på frågor – Bemannad kundtjänst på vardagar
• SKKs medlemsservice skickar ut aktuella medlemslistor vid varje månad och 

vid behov/efterfrågan.
• SKK sköter fakturering, vilket underlättar för kassören
• Underlättar registrering av familjemedlemmar
• Underlättar för ändringar av uppgifter och adresser m.m.
• Medlemskort som kan medtas vid utställningar och jaktprov

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

Erik Sundström
SSF Medlemsansvarig
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Anmälan till utställning
Så här gör ni:

*Gå in på SSF Riks sida, https://ssf-riks.se/ 
*Välj “Utställningar”
*Skrolla ner till det röda textfältet
*Gå in på den grå länken “denna anmälningsblankett”
*Fyll i blanketten komplett – gör en extra koll att allt är rätt!
*Spara ner blanketten
*Mejla/skicka den till anmälningsansvarig för aktuell utställning

Det räcker inte att skicka endast hundens registreringsnummer!
Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta aktuell 
kontaktperson för tänkt utställning!

Lycka till!
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År 2021 har lagts till handlingarna. Det var ännu 
ett år där pandemin dikterat villkoren och givet-
vis inte möjliggjort för oss i föreningen att träffas 
som vanligt. Klubbens hundutställning som 
skulle genomförts i februari fick ställas in. Med 
förstärkt hänsyn och rådande anpassningar kunde 
vi under förra året i alla fall hålla jaktprovsverk-
samheten i gång. Det är en diger arbetsinsats 
klubbens funktionärer gör under jaktprovssäson-
gen. Den utmaning som präglat samhället de sen-
aste två åren gör inte uppdraget lättare. Hatten 
av till Er alla som möjliggör att våra hundar kan 
startas på jaktprov. Ni är guld värda.
  Höstens nyckfulla väder spelade oss ett illmarigt 
spratt med hårt väder och tidig snö. Följden blev 
att samtliga utlysta prov, förutom klubbmäster-
skapet på försäsongen, fick ställas in. Självklart 
mycket tråkigt för klubben, men vädrets makter 
rår vi ej på.
  Början av 2022 inleddes på värsta sätt. En av 
vår allra ihärdigaste jaktprovsdomare tillika en 
mycket omtyckt kamrat rycktes plötsligt från oss. 
Saknaden och sorgen är påtaglig. Du saknas oss 

Verksamhetsrapport 2021 
SSF Övre Norrbotten
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Vinterlandskap, men nu går det mot ljusare tider

Kid-Benny Eriksson. Vi hoppas att vi på något 
sätt kan föra vidare din drivkraft, kunskap och 
kärlek till jaktformen och våra hundar.
  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 tid-
ningen. Vill även påminna att lokalklubben finns 
på Facebook. Där heter vi inte helt oväntat SSF 
Övre Norrbotten. Bli gärna medlem där. 
Vi hoppas på att 2022 blir året då vi återigen har 
möjligheten till medlemsträffar och aktiviteter 
där vi kan träffas för att utbyta erfarenheter och 
ge oss lite ny kunskap och inspiration. 
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Uppkopplade mötesdeltagare med klubbmästaren Tuk-
kikankaan Nikko i bild till höger. 

Digitalt årsmöte
Utifrån rådande förutsättningar fick årsmötet 
denna gång hållas digitalt. Möteslördagen satt 
vi spridda inom klubbens verksamhetsområde 
och mötet skedde via en digital plattform. I 
Jokkmokk satt vi tre personer samlade. Totalt var 
det 12 personer med på det digitala mötet. Under 
mötet hölls en tyst minut för vår vän Kid-Benny 
Eriksson som tyvärr hastigt lämnat oss. 
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och efter beslut 
på årsmötet består styrelsen av:
Ordförande: Roland Saitzkoff
Sekreterare: Åsa Fjällborg
Kassör: Michael Holmberg
Ledamöter: Jörgen Estholm, Lennart Nilsson
Suppleanter: Malte Bejstam, Mats Thorneus
Valberedningen: Lennart Nilsson, Mattias 
Arvidsson
  Efter att valen var avklarade var det dags för 
prisutdelning. Lokalklubbens vandringspris gick
till Peter Holmgren med norrbottenspetsen Blom-
mabergs Ero. Kjell Sundvall med finska spetsen 

Tukkikankaan Nikko kammade hem Klubb-
mästerskapet med ett första pris på 90p. Tvåa 
på Klubbmästerskapet kom norrbottenspetsen 
Hammarns Gnistra med ägaren Roland Saitzkoff 
med 85 p. På tredje plats kom norrbottenspetsen 
Vinterrikets Trolla med ägare André Samuelsson 
på 81 p. Inte nog med att Tukkikankaan Nikko 
blev klubbmästare så vann han även Skallkungen 
en dryg månad senare. Superkul och en fantastisk 
prestation. Stort grattis!
  Höstens flitigaste jaktprovsdomare blev som 
flera tidigare år Kid-Benny Eriksson som dömt 
13 stycken jaktprov. ”Kidden” var en fantastisk 
eldsjäl i lokalklubben och årsmötet beslutade att 
det ska instiftas ett pris till hans minne.
  Antalet jaktprovsstarter i klubbens regi min-
skade 2021 jämfört med året innan på grund av
de många inställda utlysta proven. Det blev 39 
jaktprovsstarter i år jämfört med 44 stycken 
2020. Prisfördelningen för de 39 jaktprovsstarter-
na var 7 stycken förstapris, 10 stycken andrapris 
och 10 stycken tredjepris. Klubben fick en ny 
jaktprovschampion då Tukkikankaan Nikko 
erhöll SE JCH under 2021. Linadalens Santo 
blev under hösten klar utställningschampion och 
erhöll SE UCH. Grattis!
  Under året som gått har medlemsantalet ökat 
vilket är fantastiskt roligt. Utmaningen
framgent är att behålla befintliga medlemmar och 
även att rekrytera nya. Men det är även viktigt att 
engagera fler medlemmar att bli aktiva i klubben 
och även att fler av klubbens hundar kan startas 
på jaktprov och utställningar. Ni funktionärer 
i klubben är jätteviktiga för all verksamhet och 
inte minst för att vi kan få våra hundar dömda på 
jaktprov. Ni är guld värda, stort tack! 
  Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna 
året och vi hoppas på en mer normal tillvaro
under 2022 med jaktprov och medlemsträffar. Vi 
planerar för en utbildning för nya jaktprovsdo-
mare under året. Om du är intresserad hör gärna 
av Dig till oss. Kontaktuppgifter finns längst bak 
i tidningen.

/ Åsa Fjällborg, sekreterare SSF ÖN



26 27

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

N
ED

R
E N

O
R

R
BO

TTEN

Efter ett långt coronauppehåll var det äntligen 
dags att börja planera för Nedre Norrbottens 
utställning i Boden den 20 november med Kurt 
Nilsson som domare. 
  Det märktes att det var ett uppdämt behov 
eftersom anmälningarna kom i stort antal och 
stannade på fantastiska 109 anmälda hundar, 
varav 106 kom till start.  Det innebar att vi måste 
hitta ytterligare en domare och två ringsekreter-
are med kort varsel och det slutade med att Anna 
Lena Angeria dömde samtliga valpar, juniorer 
och veteraner av båda raserna och övriga hundar 
bedömdes av Kurt Nilsson. 
  Klubben hade hyrt Studiefrämjandets hundhall 
och det var en skön känsla att sitta inomhus i 
värmen och att slippa halka runt i ringen på isigt 
underlag. Ett tjugotal valpar kom till start och 
av dessa blev finsk spetsvalpen Pirre, uppfödd 
och ägd av Ulla Lindvall BIS-valp och vann över 
norrbottenspetsvalpen Valledets Tjállasvárddo, 
ägare Erika Lundmark i finalen.
  Bästa norrbottenspets med cert blev hanen Kat-
tistjärns Affe ägd av Kjell Lidman och Vivi-Anne 
Öhman och BIM blev öppenklasstiken Skadis 
Dyra ägd av Per-Ragnar Iverstrand. 
  Bland de vuxna finnspetsarna blev Akroyd’s 

Veli, ägd av Daniel Myrestam BIR och Vin-
delådalens Thaara, ägare Ulf Brändström BIM, 
båda med cert. 
  I finalen var det Akroyd’s Veli som vann över 
Kattistjärns Affe och fick titulera sig Best In 
Show.
  Värt att nämna är att det blev tre nya champi-
ons under dagen. Skallkungen Tukkikankaan 
Nikko fick de utställningsmeriter som krävdes 
för att han skulle bli Svensk jaktchampion och 
Linadalens Santo och Fort Hjort Lakka blev båda 
Svenska utställningschampions. 
Grattis till samtliga hundar och ägare!
  Som sammanfattning av dagen sa Kurt Nilsson 
att det är fantastiskt att de största och bästa 
klasserna är jaktklasserna och att det visar att det 
går att kombinera bra bruksegenskaper med en 
bra exteriör, något som inte är självklart i många 
andra raser.
  Tack till alla utställare och funktionärer som gör 
det möjligt att anordna en bra utställning och ett 
speciellt tack till Sven Forsberg för vad du gör för 
klubben.

Rapport - Utställning 2021
SSF Nedre Norrbotten
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Veli

Här kommer en kort rapport från det gångna 
året, som även det påverkats av pandemin. Vi 
hade under året 309 medlemmar vilket är en 
glädjande ökning med 10% mot fjolåret.
  Ekonomin visar på en ordentlig vinst de två 
senaste åren och totalt mycket god ekonomi,
vilket gör att vi kan arbeta i lugn och ro med 
verksamheten. 

Totalt genomfördes 57 prov fördelade på 47 
utlysta och 10 rörliga starter. Fågeltillgången 
verkar vara god när man ser till resultaten på årets 
jaktprov. Totalt gick 67% av hundarna till pris 
under året. 
17 förstapris, 9 andrapris och 13 tredjepris. 
  Vid årets Skallkung representerades Nedre Norr-
botten av Skarjaks Guld Stina med ägare John
Laestander och förare Elisabeth Laestander. 
Det blev en 3:e plats med 63p, vilket innebär 
att de representerar Sverige vid 2022 år Nord-
iska Mästerskap som arrangeras av oss i Nedre 
Norrbotten.
Klubbmästare jaktprov 2021 blev Skarjaks Guld 
Stina, ägare John Laestander.

Utställningen i Boden 20/11 drog totalt 106 hun-

dar. 62 finska spetsar och 44 norrbottenspetsar.
Klubbmästare utställning 2021 blev Akroyds 
Veli, ägare Daniel Myrestam

Vid årsmötet antogs den motion som hänsköts 
från förra årsmötet vilket innebär att från och 
med i år är även rörliga prov kvalificerande för 
Skallkungen.

Reglerna för klubbmästare i jaktprov besluta-
des också att anpassas. Klubbmästare blir den 
hund som har högsta poängen på utlyst jaktprov 
genomfört i lokalklubben. Om flera hundar har 
lika poäng gäller att den hund som har lägst antal 
felpoäng vinner. Har flera hundar lika felpoäng 
vinner den hund som har lägst antal finnandemö-
jligheter. Står det fortfarande lika efter detta 
moment så vinner den yngsta hunden. Är det 
frågan om hundar som är födda samma datum så 
får dessa dela på priset.

Väl mött med förhoppning om ett aktivt och 
pandemifritt 2022.

Sammanfattat av Palle Andersson 

Verksamhetsrapport 2021
SSF Nedre Norrbotten

Tjärbäckens Neo
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Efter flera inställda utställningar hop-
pas nu SSF Västerbottens Kustland få 
möjlighet att bjuda in till utställning av 
Finsk spets och Norrbottenspets

Lördagen den 7 maj 2022 (med reservation för 
ändringar då vi ännu inväntar godkännande om 
nytt datum från SKK efter vår flytt av februariut-
ställningen) 

Plats: Festplatsen, Vännäsby 

Domare: Thomas Eriksson (rätt till domarän-
dring förbehålles)
ID och vaccinationskontroll kl. 09:00
Medtag stamtavla och kontrollera i god tid att 
vaccinationen är giltig enligt SKK:s bestämmel-
ser.  

Bedömning börjar kl. 10:00  

Anmälan genom e-post senast 26:e april till: 
nina.nilsson88@hotmail.com 
Anmälningsblanketten hittar du på https://ssf-
riks.se under fliken utställningar.
OBS! Ange hundens stamtavlenamn vid anmälan. 

Utställning 2022
SSF Västerbottens Kustland

Om du inte fått en bekräftelse från anmälning-
smottagaren inom en vecka hör du av dig.
För övrig info: Nina Nilsson, Tel. 073-0457546
PM med info skickas ut via mejl veckan före 
utställningen. 

Anmälningsavgiften sätts in på SSF Västerbottens 
Kustlands plusgiro 34 65 36 – 6 eller till klub-
bens swishnummer:  1233293768
Märk betalning med hundens fullständiga namn.  

Avgifter: valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr.
HOLMEN och Svea skog sponsrar med en 
jakthelg vardera. 

Hamburgare och fika kommer finnas att köpa på 
plats  

Välkomna! 
                                                                                            
SSF Västerbottens Kustland

Uppflogets Aimo
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SSF Västerbottens Lappmark inbjuder 
till Utställning i Lycksele den 29/5 2022

Plats – Gammplatsen Lycksele
Domare – Stig Brännvall (Med reservation 
för ändringar)
Tid – 09:00

Hej och hjärtligt välkomna till våran Utställning 
i samband med Utemässan i Lappland!
  Äntligen är denna fantastiska tillställning tillba-
ka, och vi är återigen på fantastiska Gammplatsen 
i Lycksele!

ID/vaccinationskontroll öppnar klockan 08:00
Bedömningen börjar klockan 09:00

Som vanligt när det är Utemässan så gäller 
följande: 

Hundägaren/föraren +1 får gå in gratis på mäs-
san. Övrigt följe måste betala entré avgift 
Så 2 personer per hund får gå in gratis på mässan!

För att entrén skall flyta på så kan man fördelak-
tigt betala anmälningsavgiften i förväg. 

Valpklass 100:-
Veteranklass 150:-
Övriga klasser 300:- 

Betalas till SSF Västerbottens Lappmarks  
Bankgiro 164-0739  
Ange hundens Reg.nummer vid betalningen!
Man kan även betala med Swish på plats!
Lägg till 50:- och få en Katalog över alla anmälda 
hundar.

Anmälningsmottagare/kontaktperson
Per Sjögren t: 070-286 76 91
Skriftlig anmälan skickas till 
Per Sjögren, Stråvägen 7, 921 92 Lycksele 
e: per_sjogren_1@hotmail.com 

Utställning 2022
SSF Västerbottens Lappmark
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Obs! Ändrat datum Obs!
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 2 April klockan 13.00
Plats: Barsele Byagård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika: kaffe och smörgåstårta

Välkomna!

Årsmöte
SSF Västerbottens Lappmark
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Lyckseleutställningen i November blev en kall 
tillställning med cirka -25 grader på termome-
tern.
  Trots detta så hade vi 98 anmälda hundar! 
Några föll bort men över 90 hundar bedömdes 
under dagen!
  Trots bitande kyla så var humöret på topp hos 
både ägare, åskådare, domare och ringsekreterare.
Eldarna brann hela dagen, grillen var varm och 
värmestugan var ett bra och behövligt tillskott 
denna dag.

I ring 1 hade vi 52 stycken Norrbottenspetsar 
som skulle bedömas av Ulf Ottosson och fastän 
det var kallt var han grundlig och tog sig tid med 
samtliga hundar!
  I slutet hade vi kvar Blümchens Jon Snow ägare 
Torbjörn Bengtsson och Kattistjärns Alice ägare 
Maria och Tony Lindström som skulle göra upp.
Och där drog Blümchens Jon Snow längsta strået!

I ring 2 hade vi hade vi Valpar Norrbottenspets 
och alla Finsk spetsar, där blixtinkallade Petra 
Högberg höll i mätstickan. Även hon tog sin tid 
och var grundlig i sina bedömningar.
  I slutet så skulle det visa sig att det blev en famil-
jekamp om BIR.
  Vi hade Kibblidalens Arrac och Vindelådalens 

Rapport - Utställning 2021
SSF Västerbottens Lappmark 

Thaara ägare Ulf Brändström som skulle göra 
upp och där var det Kibblidalens Arrac som fick 
sin biljett till BIS finalen.

Det blev Ulf Ottosson som fick äran att bedöma 
BIS och både Blümchens Jon Snow och Kibbli-
dalens Arrac tog ut stegen fint och det blev en 
rafflande kamp om vem som skulle få äran att 
kliva högst upp på piedestalen.
  Efter många vänstervarv så stod det klart att 
Ulf gjorde bedömningen att Blümchens Jon 
Snow var den hund som skulle stå högst upp och 
därmed belönas med BIS!
  Stort grattis Torbjörn och Blümchens Jon Snow 
till den ärofyllda titeln!

Vill samtidigt passa på att Tacka alla som var 
med oss denna vackra, men kalla novemberdag i 
Lycksele.
  Samt ett stort Tack till alla sponsorer som 
ställer upp och hjälper oss!

Per Sjögren

Arrac och Jon Snow

Ulf och Jon Snow
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Åter fick vi ett coronapräglat år där vi fick ställa in vår utställning i februari. Höstens ”coronarespit” 
gjorde dock att jaktprovsverksamheten kunde genomföras som planerat. 

Styrelsesammansättning för 2022

Ordförande: Staffan Jönsson
Kassör: Mikael Olsson
Sekreterare: Ia Olsson Widén
Vice ordförande: Joakim Byström
Ledamöter: Örjan Mattsson och Peder Ragnarsson
Suppleanter: Robin Boija och Alexander Melander

Verksamhetsrapport 2021 
SSF Ångermanland

Sjuskinnåns Cixten
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Suget efter jaktprov fortsätter att öka och antalet 
jaktprovsstarter har inte varit så här stort på 
åtminstone 20 år. Utlysta prov genomfördes 
16-17 augusti samt 9-10 i Tängsta. Totalt så 
genomfördes 69 jaktprovsstarter (varav 28 rörliga) 
som resulterade i fantastiska 18 förstapris (77% 
gick till pris). Ångermanlands representant till 
Skallkungen var Sjuskinnåns Athena som kvalade 
in på 88 p och slutade på en nionde plats.

Vi gratulerar åtta nya championhundar:
SEJCH SE21024/2018 Tallskallets Aijna, ägare Ida Berggren/Tobias Liv, Mellansel
SEJCH SE17687/2015 Sjuskinnåns Athena, ägare Örjan Mattsson, Nordingrå
SEJCH SE29941/2018 Tålsmarks Miggo, ägare Gunno Hamberg, Köpmanholmen
SEJCH SEUCH SE21020/2018 Tallskallets Aijon, ägare Ia Olsson Widén, Bräcke
FIJCH SEJCH SE24452/2015 Häggingåsens Minna, ägare Jeanette Börjesson, Själevad
SEJCH SE57488/2016 Kolåsens Ruff, ägare Alexander Melander, Näsåker
SEJCH SE21023/2018 Tallskallets Aijla, ägare Christer Norman, Bollstabruk
SEUCH SE30181/2016 Vindelådalens Thaara, ägare Ulf Brändström, Hörnefors

Tallskallets Aijla blev årets klubbmästare medan kullbrodern Tallskallets Aijon vann Kolåsens kennels 
pris och Tallparkens kennels pris.

Styrelsen tackar alla funktionärer, markägare och sponsorer som ställt upp under året. 

Nu laddar vi för ett framgångsrikt 2022! 

Styrelsen för SSF Ångermanland 

Jaktprovsverksamheten 2021

Nya Championhundar och vinnare av vandringspriser

Christer Norman (klubbmästare med Tallskallets 
Aijla) flankerad av Ia Olsson Widén (Kolåsens och 
Tallparkens vandringspriser med Tallskallets Aijon) 
samt Örjan Mattsson (bästa hund rörliga prov med 
Sjuskinnåns Athena).

Tallskallets Aijon &  
Ronja Laestander
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Här kommer några rader om SSF J/H årsmöte 
som hölls i Brunflo 29 januari.

Ett 20-tal personer dök upp och vi hade en trevlig 
eftermiddag.

Som vanligt skulle klubbens vackra vandringspo-
kaler delas ut och Daniel Byqvist med Vacker-
vikens Bina kammade hem titeln Jämtland-Här-
jedalens Skällande hund samt Östansjöns pokal, 
detta efter prestationen att ta tre 1:or på 14 dagar, 
där Bina även tog den högsta rörliga ettan med 88 
poäng och därmed även blev jaktchampion under 
2021. Stort Grattis Daniel, som tyvärr inte kunde 
närvara på årsmötet.

Klubbmästare SAMT Strömsundspokalen gick 
till Stefan Åkesson och Viterlidens Mulle som 
hade den högsta poängen på utlysta provet i 
Strömsund med 85 poäng som även är den högsta 
utlysta poängen i klubben. Stort Grattis Stefan!
Vi uppmärksammade även Viterlidens Kitzi ägare 
Larsa Åsberg, samt Vackeråsens Nilå ägare Roger 
Hedlund som blev jaktchampion 2021. Ny ut-
ställningschampion 2021 blev Fort Hjort Metso, 
ägare Gunnar Sundström, Stort Grattis!

Niklas Stöök avböjde omval så klubben fick även 
en ny ordförande i Larsa Åsberg och vår nya 
sekreterare heter numer Roger Hedlund. Vad kan 
gå fel med dessa rutinerade herrar i förarsätet? 

Vi avtackade Ewy Carlsson som har varit 
sekreterare sedan 2004! Ewy är och förblir en 
eldsjäl inom vår klubb som sannolikt kan bistå 
med många goda råd och tips framöver och vi får 
nu se om vår nya sekreterare är lika bra att göra 
smörgåstårtor som Ewy.

Ännu en trotjänare tackades av, Jörgen Jönsson, 
som har varit vår kassör sedan 1991, detta måste 
vara nått slags rekord!? Han har nu lovat att lära 
upp vår nya kassör Ylva Åkesson som vi tror är 
som klippt och skuren för sin roll. Jörgen kunde 
tyvärr inte närvara på mötet.
En härlig energi omslöt vårat möte och vi i sty-
relsen har redan börjat jobba med lite nya idéer 
 
J/H Styrelse gm Anna Jönsson 

Ewy Karlsson avtackas,  
sekreterare sedan 2004

Stefan Åkesson, vinnare av 
Strömsundspokalen och även 
Klubbmästare

Vemdalen och SSF Jämtland/Härjedalen har haft 
fint besök av utställningssugna trädskällare och 
deras människor. I år var intresset rekordstort. 
För arrangörerna var det några svettiga veckor 
innan utställningsdagen för att få allt i ordning. 
Så till slut, i åtta graders kyla, stod vi redo, med 
79 anmälda hundar. 

Under ett lugnare skede i Covidpandemin fanns 
ett uppdämt behov av att träffas, titta på hundar 
och, så klart, få en bedömning av sin jaktkompis.  
Den största klassen var jaktklass, finsk spets 
hanar, med hela elva hundar. Bedömningarna 
resulterade i ett färdigt utställningschampionat, 
för Fort Hjort Metso, ägare Gunnar Sundström, 
Aspås. Minst två av deltagarna fick också nödvän-
diga meriter för att få klart sina jaktchampionat. 
Hög kvalitet, med andra ord, och ett roligt jobb 
för domare Anna Fors Ward och domaraspirant 
Margareta Carlsson.

Viktiga funktionärer på en utställning är ringse-
kreterarna. Annelie Melin och Christina Eriksson 
ställer alltid upp i Vemdalen. Även de hade en 
aspirant med sig. Utställningen hölls, som van-
ligt, utomhus och varje år görs erfarenheten att 
kulspetspennor inte fungerar i kyla – ambitionen 
är att någon gång komma ihåg blyertspennor.
Utseende, funktion och jaktförmåga i all ära men 
även hälsan är viktig.  Med stöd från SSF centralt 
erbjöds möjlighet till patellaundersökning. Alla 
19 undersökta hundar var friska.

Stort tack till alla funktionärer, utställare, publik 
och sponsorer för ännu en härlig utställningsdag 
på Lövåsgården i Vemdalen. 

Rapport - 
Utställning 2021
SSF Jämtland/

Härjedalen
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Så till dagens vinnare -
Bästa valp: Norrbottenspetsen Morgonmyrens 
Reisa. Ägare Anna och Stefan Norberg, Svärdsjö
Norrbottenspetsar: BIR, Skyttmyrans Svea med 
ägare Mats Svensson, Simlångsdalen. BIM,  Mor-
gonmyrens Wilde, ägare Marcus Karlsson och 
Malin Hedberg,  Bjursås.
Finsk spets: BIS och BIR: Kibblidalens Arrac 
och BIM Vindelådalens Thaara. Båda ägs av Ulf  
Brändström, Hörnefors.

Väl mött hösten 2022!

Anna Jönsson och Maria Westerlund 
Utställningsansvariga

Morgonmyrens Reisa  
& Stefan Norberg
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Jaktprovs domarutbildning
SSF Jämtland kommer att arrangera utbildning 
till jaktprovsdomare under maj eller juni 2022. 
Exakt datum är inte fastställt. Plats: Brunflo.

Utbildningsledare är Roger Hedlund. Anmälan 
sms till 070-358 12 13.
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SSF Medelpad inbjuder till utställn-
ing för Norrbottenspets och Finsk spets                                               
Söndag den 24 april 2022.
Plats: Borgsjö brukshundsklubb
Registrering från klockan 8.00. 
Utställningen startar 9.00 med valparna först.
Domare: Margareta Carlsson (rätt till domarän-
dring förbehålles)
Anmälan senast: 16/4-2022 till Cecilia Sjölund, 
Vallsjövägen 11, 855 99 Liden. Anmäl gärna via 
epost ssfcissi@gamil.com  

Information lämnas av Anita Hästdahl 070-606 
63 06 alternativt anita.hastdahl@gmail.com eller 
av Cecilia Sjölund 070-661 59 33 
 
Anmälningsavgiften ska finnas på lokalklubbens 
bankgiro 5881-7263 senast den 21/4-2022. Skriv 
hundens namn och registreringsnummer som 
betalningsmeddelande.  
Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr. 

Anmälningsblanketten hittar du på SSF-RIKS 
hemsida.
Efter utställningen är ni hjärtligt välkomna att 
fortsätta eftermiddagen/kvällen på vårt årsmöte.

Vi ställde in vårt möte i februari men nu kommer 
det en ny kallelse:
Klubben kallar till årsmöte söndagen den 24 april 
2022, kl. 16.00. 
Plats: Hussborg, Ljungaverk

Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla 
berättelse från verksamheten 2020/2021, 
liksom motioner och förslag från medlemmarna. 
Det blir prisutdelningar och vi rundar av med 
gemensam middag som kostar 100 kronor per 
medlem, resterande subventioneras av klubben.

Anmäl er till årsmöte samt middagen till Matti 
Torvela, t: 070-267 20 20, e: Matti.torvela@telia.
com senast den 16 april då vi måste förbeställa.

http://www.ssf-medelpad.se                             

Välkomna önskar SSF Medelpad

Utställning & Årsmöte 2022
SSF Medelpad

M
ED

ELPAD

Rapport - Utställning 2021
SSF Medelpad

Äntligen fick vi i Medelpad ha en utställning – nu 
slapp vi ställa in! Vi har ställt in tre utställningar 
sedan pandemin startade. Denna gång hade vi 
även Christina Bjerstedt-Ohlsson på plats som 
både elev och aspirant så jag lämnar över ordet till 
henne:

Efter att 2020 års decemberutställning i Matfors 
blev inställd med kort varsel fick jag äntligen mö-
jlighet att få gå domarelev/aspirant på era raser. 
Domaren Anna Fors Ward var tilltalad efter att 
arrangören sagt ja till att låta mig komma.

Då jag bor i Skåne är det ju en bit att åka men det 
löstes med nattåg både upp och hem. 

Välkomnandet på utställningsplatsen kunde inte 
vara bättre. Idel glada miner, gott kaffe och des-
sutom var jag bekant med ringsekreterarna sedan 
tidigare. Även utställare och hundarna var väldigt 
vänliga och trevliga så stämningen i ringen var 
på topp hela dagen (värmde extra i det lite kyliga 
vädret). 

Vi började med Norrbottenspets där jag var elev 
och mest skulle lyssna och lära av Anna men 
hon bad mig också gå igenom ett antal hundar. 
Vi var nästan löjligt eniga om hundarnas brister 
och förtjänster vilket kändes bra för min del, det 
innebar ju att jag var väl förberedd och påläst. 
Kan här tillägga att jag var på förra domarkonfe-
rensen i Lycksele men då endast för utbildning på 
älghundarna. Men självklart gav ändå genomgån-
garna på era raser en mycket god grund vilket jag 
känner som en extra styrka nu. 

Finsk spets skulle jag vara aspirant på vilket 

innebar att jag skulle visa för Anna att jag var 
väl kunnig beträffande dem vilket också inne-
bar att jag gjorde egna bedömningar och skulle 
prissätta och motivera priserna för henne. Det 
är inget utställarna får del av utan är en form av 
kunskapsbedömning Anna som aspirantdomare 
gör på mina kunskaper. Även på finsk spets var 
vi rörande eniga om de flesta hundarna och de 
hundar som Anna hade som bästa hane resp. bästa 
tik var även de jag valde som dagens bästa. Så 
avslutningsvis fick jag godkänt betyg av Anna och 
är nu auktoriserad på rasen.

Vill avsluta med att säga att den där gu-
laschgrytan som bjöds på i klubbstugan var helt 
amazing som Fab Freddy skulle uttryckt sig.

Hoppas att få träffa många av er igen ute i ringar-
na när jag så småningom ska döma era trevliga 
raser på egen hand.

Christina Bjerstedt-Ohlsson

Koppelos Rask, BIS Rackelhanens Ragge
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Så trevligt för oss att få se blivande domare på våra tillställningar. 
Och jag hoppas för SSF ś skull att Christina också snart blir färdig 
domare även på Norrbottenspets, och jag hälsar henne hjärtligt 
välkommen till oss vänner med trädskällare. 

Om ni önskar läsa mer om utställningen och dess resultat så gå in 
på SSF Medelpads hemsida https://ssf-medelpad.se/ 

Sedan får jag tacka för de fina orden kring gulaschgrytan – det 
kanske blir tradition att jag ska göra den på vår vinterutställning, 
vem vet för detta var ju andra gången.
Hoppas nu att smittökningen minskar så vi även kan ha en ut-
ställning i April, se annons här i Ståndskall. Vi ses där!

  Cecilia Sjölund Ordförande SSF Medelpad

Furuhedens Nalli
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Söndagen den 15 Maj kl 18:00 anordnar SSF 
Gävleborg tillsammans med fjällvetrinärerna en 
repris av fjolårets populära föreläsning. 
Föreläsning kommer att ske Webbaserat via 
Zoom. 

För att delta på denna föreläsning ska du följa 
dessa punkter:
Skicka in din intresseanmälan till simon.gg.nor-
din@hotmail.com
Vid anmälan vänligen fyll i dessa uppgifter
Namn (För & Efternamn) samt medlemsnum-
mer:
Telefonnummer:
E-postadress:

Tema för dagen kommer vara i hundens tecken 
och vi kommer prata hundträning, foder, skador, 
förstahjälpen osv… En säkerligen givande dag för 
så väl erfarna jägare som nya! 
  Föreläsare för dagen kommer att vara Anna 
Pamuk som brinner för hundars hälsa och 
sjukvård, med ett stort intresse och kunskap om 
framförallt jakthundar. 

Så boka in den 15 Maj i kalendern och ladda upp 
för en 2h lång föreläsning vid datorn hemma i 
soffan.
  Mera information kommer att komma på vår 
hemsida med utförligare beskrivning av dagen.
https://ssfgavleborg.webnode.se/

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

Varmt välkomna önskar 
SSF Gävleborg!

Inbjudan till föreläsning 2022
SSF Gävleborg

Anna Pamuk
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Rapport - Årsmöte 2022
SSF Gävleborg
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Den 6 februari var det så åter dags för årsmöte, 
detta år äntligen IRL (In Real Life) i Hå Or-
denshus lokaler i Bollnäs. Vi tog ett beslut på att 
för att underlätta och kanske få med oss några 
nya medlemmar på årsmötet att sända det via 
teams. Vilket fungerade jättebra och vi tror det va 
uppskattat från dom som va antingen sjuka eller 
inte hade möjlighet att resa just denna dag. Detta 
är något vi fortsättningsvis kommer ta med oss 
till kommande möten också. 
  Mötet öppnades och vi kunde konstatera att an-
talet medlemmar ökat gentemot fjolåret med 10st 
medlemmar och vi når upp till 139  medlemmar 
inför år 2022. Mötet rullade på i sin ordning och 
ekonomin samt styrelsearbetet för året godkändes 
och fick läggas till handlingarna. 
  Utställningen för 2021 fick som sagt ställas in 
men vi kommer i slutet av februari nu att hålla i 
vår Bollnäs utställning, och vi hoppas på en fin 
dag med många hundar. 
  Jaktprovsverksamheten hade totalt 14 startande 
hundar under året varav 7 utlysta och 7st rörliga 
starter. Det delades ut 3st första, 1st andrapris 
samt 4st tredjepris under kvällen och bästa hund 
för året vart Häggingåsens Ztyx och ägaren Ivan 
Karlsson Lövriset med 84 poäng och Gävleborgs 
representant till skallkungen 2021 samt att 
Häggingåsens Ztyx kunde titulera sig SE JCH. Vi 
hoppas att Covid har haft sin gång och att under 
2022/2023 så kommer jaktprovsansökningarna 
att hagla in.  
  Årets Trädskällare i Gävleborg är ett vandring-
spris vi har inom klubben som för andra året i rad 
gick till Norrbottenspetsen Ystibackans Thelma 
och ägaren Thomas Björke Hudiksvall med tre 
starter varav han fått ihop 213 poäng.
  Vi diskuterade domartillgången och kommer 
under året att utbilda några domare för att fylla 
på ett tomrum vi fått då två av våra erfarna 
domare har efter cirka 30 år i klubben beslutat 

sig för att pensionerat sig. Dessa två tackades av 
vid årsmötet med ett stort tack för den tid de har 
engagerat sig i klubben med en liten gåva i forma 
av fina kaffemuggar med motiv av trädskällare 
och tjäder från My kind of art.
  Stig Johansson från Hennan har under sina år i 
klubben gjort en jätteinsats som domare, han har 
som vi kan se i vår databas som är digital från -97 
dömt 62 jaktprov mellan -97 till -21 och en hel 
del prov innan dess. Vi vill från klubben tacka 
Stig för all den tid han lagt på denna verksamhet.
Jan-Erik Callberg (Cabbe) från Edsbyn har under 
sina år i klubben lika så gjort ett stort jobb i vår 
lilla klubb där han har mellan åren -97 till -21 
dömt 56 jaktprov samt en hel del prov innan 
dess. Han har även varit en viktig pusselbit i vår 
utställningsverksamhet. Vi vill från klubben tacka 
Cabbe för all den tid han engagerat sig i våra 
jaktprov och vi kommer nöta på mer med dig runt 
utställningarna fram genom.
  Mötet avslutades med fika och fortsatta diskus-
sioner. 

Vi vill tacka samtliga närvarande samt de som 
tittade via Teams för visat intresse.

// Styrelsen 

Jan-Erik Callberg (Cabbe)
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Ivan Karlsson och Häggingåsens Ztyx

Stig Johansson

My kind of art
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Nytt år och nya möjligheter, en gammal klyscha 
som går i alla väder. 

Mina förhoppningar om nya möjligheter handlar 
bland annat i nuläget om: En önskan om att 
pandemin ska försvinna från jordens yta och vara 
ett minne blott! Stora fågelkullar till hösten och 
unghunden som ska blomma ut till att bli en ny 
stjärna, åtminstone i mina ögon. Ja, det är en 
ganska krånglig tid vi har bakom oss när vi inte 
har kunnat umgås normalt, varken inom familj 
och vänner eller så enkla saker som att arrangera 
jaktprov utan att behöva ta hänsyn till smittrisker 
och liknande så låt oss hoppas på bättre tider!
  Årsmötet trodde vi ända in i det sista skulle gå 
att genomföra på gammalt hederligt vis, men 
i sista stund fick vi krypa till korset och ändra 
våra planer och bänka oss vid datorerna och göra 
det digitalt i stället. Det nya sättet med digitalt i 
all heder men nog känns det lite bättre när man 
kan samlas och kanske göra något mer som t.ex. 
bjuda medlemmarna på en trevlig föreläsning 
eller liknande. Det var något vi fick stryka då den 
planerade föreläsningen med den kände förfat-
taren och tjäderforskaren Eric Ringaby fick ställas 
på framtiden… igen!
I korthet lite från vårt årsmöte. 
  Styrelsesammansättningen blev oförändrad 
enligt följande:

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

Ur verksamhetsberättelsen:
Medlemsantalet i SSF Mellansverige har varit 296 
stycken vilket är en ökning med 29 medlemmar. 
Antalet jaktprovsdomare: 18 varav 4 är prov-
ledare. Jaktprov: 43 jaktprovsstarter fördelade 
på 31 hundar. Av dessa var 15 hundar för-
stagångsstartande på jaktprov. (Ett bra resultat då 
vi uppmuntrat fler att komma till start).
Hundutställningar: endast en utställning 
genomfördes under året. Av 85 anmälda hundar 
kom 81 till start. Det är i särklass det högsta an-
talet hundar vi haft på någon utställning tidigare. 
En trolig orsak är nog det uppdämda behov som 
pandemin skapat samt att vår utställningsansvari-
ga Anna Norberg gjort ett fantastiskt jobb!
Prisutdelning: det blev ett år med synnerligen 
få antal 1:a pris på jaktprov, vilket speglar den 
ojämna och på många ställen mycket dåliga 
fågeltillgången. Endast 2 prov gick till 1:a pris 
och kanske det mest anmärkningsvärda med det 
var nog att det var samma hund som lade beslag 
på dem.
  Norrbottenspetsen Koda lyckades prestera 77 
respektive 90 poäng på sina två starter. Den 
duktiga och lyckliga ägaren, Filip Ragnarsson 
från Orsa tilldelades därför välförtjänta diplom 
vid årsmötet.
Årets Skällande Fågelhund: inte nog med 
de ovan nämnda bedrifterna så stod Koda och 
Filip Ragnarsson som slutsegrare i kampen om 
den åtråvärda plaketten som visades upp i våra 
monitorer och som ska överlämnas vid lämpligt 
tillfälle.
  Stort, stort grattis till Filip och Koda som fick 
varma applåder av de bakom datorerna försam-
lade medlemmarna.

Rapport - Årsmöte 2022
SSF Mellansverige
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Skallkungen: det var också dessa två som 
presenterade Mellansverige i årets Skallkung. 
Som bekant är så behövs lite flyt med fåglar och 
provrutor för att nå de riktigt höga höjderna 
vilket duon inte hade denna gång och hamnade 
därför i mittskiktet av prislistan. Ändå en presta-
tion i sig att ta sig till en Skallkungsfinal! Grattis 
än en gång!

Vi tackar för det gångna året och ser med till-
försikt fram mot kommande jaktsäsong. 
Skön vår/sommar på er!
    
SSF Mellansverige/Ronney Skoog

Filip Ragnarsson & Koda
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Rörliga jaktprov. November och december 
2021.
18:e november startade Roger Jävegård 
Björkåslandets Aiko som gjorde en fantastisk dag 
i skogen och klarade ett först pris på 86 poäng.
27:e November startade Göran Eriksson Auf-
geweckt Herkko. Herkko fick ihop 62 poäng som 
räckte till ett tredje pris.
4:e December startade Josefin Wallberg Meduza 
som klarade ett tredje pris på 58 poäng.  
19:e December startade Josefin Wallberg Meduza 
igen som klarade ett tredje pris på 59 poäng.

Till det ordinarie jaktprovet i Björsjö 11-12 
december var tre hundar anmälda varav två av 
dem skulle gå både lördag och söndag. Nu var 
vädrets makter mycket snällare på lördagen än 
på söndagen trots att det kommit en hel del snö. 
Något jaktprov på söndagen blev det inte. 
1/3 Göran Erikssons Aufgeweckt Herkko fick 81 
poäng och ett första pris.
2/3 Björkåslandets Aiko fick 68 poäng och ett 
andra pris.
3/3 Heikki Ruuskas Vehkavaaran Haka fick 67 
poäng och ett andra pris.

Rörliga jaktprov. Januari 2022
8:e Januari startade Torsten Karlsson Styggber-
gets Tassa som fick ihop 67 poäng och ett andra 
pris.
9:e Januari startade Göran Eriksson Aufgeweckt 
Herkko fick 64 poäng och ett tredje pris.
12:e Januari startade Peter Lindberget Tajgans 
Pete som denna dag inte fick fåglarna att sitta. 
Det blev ett noll pris på 29 poäng.
15:e Januari startade Peter Lindberget Tajgans 
Pete igen som då efter ett utmärkt arbete klarade 
ett första pris på 82 poäng.

SSF Sydsverige
Jaktprovskommittén 

Rapport - Jaktprov 2021/2022
SSF Sydsverige 

 Roger Jävegårds & Björkåslandets Aiko, 86 poäng. 
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Peter Lindberget & Tajgans Reitu, 82 poäng

Göran Eriksson & Aufgeweckt Herkko, blev bäs-
ta hund på det ordinarie provet i Björsjö med 81 
poäng.
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AVELSRÅD - FINSK SPETS
VERKSAMHETSÅRET 2021

Hej Kära spetsvänner! Vad roligt det är att vara avelsråd när vi har så många duktiga uppfödare där ute som 
parar sina tikar. 2021 så slog vi gemensamt till med 249 registrerade valpar, så höga siffror har vi inte haft 
sedan 2012! Med fler registreringar följer också ett större ansvar hos den gemene hundägaren, uppfödaren 
och hanhundsägaren att fortsätta ligga på varandra om att kolla tandstatus och patella. Vi ser också gärna att 
man ögonlyser sina pälsvänner. Rasen Finsk spets har enligt försäkringsbolagen varit SVERIGES FRISKASTE 
hundras de senaste 10 åren och ska vi fortsätta på den melodin måste vi ALLA dra lasset.

Man kanske kan ställa sig frågan, ”varför tjatar Avelsråden om att hela kullar bör kollas?!” och inte bara de 
som ska ut i Avel? Kullstatistiken är av största vikt när Kalle vill para sin full-tandade tik med Patella UA, och 
han har ett eget förslag på en hane som passar hur bra som helst! Allt ser toppen ut. Hanen saknar dock två 
tänder, men tiken är ju full-tandad. Så det är bara att köra. Det visar sig senare att ALLA kullsyskonen till 
Kalles tik saknade minst två tänder. Ja, ni förstår matematiken i det, hoppas jag. 
Jag vill också påminna er om att när man går i tankarna om att para sin tik så hör av er i tid. Man vaknar 
sällan en morgon och ser att tiken blöder och inte har haft en tanke på att vilja ta en kull på henne. Arbetet 
vi lägger ner som avelsråd är ideellt och det är allt annat än en dans på rosor. Vi snittar 4,5/h per tik som ska 
paras, med dagens teknik vi har att tillgå. 

Det finns ett bra ordspråk ”man måste blicka bakåt för att komma framåt” så här kommer lite intressant 
statistik:

Vänliga Hälsningar 
Jonas Carlsson

Ep-tal
36 1.60
71 0.46

ANTAL
Ep-talets snitt på täckhundar 1998 och 2022 

1998
2022

Ep-tal
78 1.23
53 0.64

2006 var 7st kullar över gränsen för avel 1.8

registrerade 2016 (om avkomma blir sjuk).
Toppnotering ep-tal 1,56 i två kullar varav 1 import

ANTAL

Toppnoteringar ep-tal 2.75, 2.52, 2.23 
2016 I beräkningen måste hänsyn tas till att talet  
kommer sannolikt att stiga något för de som är

Ep-talets snitt på registrerade kullar 2006 och 2016  

2006
2016

998 96,99%
24 2,33%

7 0,68%
1029Antal undersökta

ANTAL
Patella 2010 - 2022-01-17 uppgifter ifrån SKK

UA
GRAD 1
GRAD 2

Kajs Vita Björnens Lilla My
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AVELSRÅD - NORRBOTTENSPETS
VERKSAMHETSÅRET 2021

Vi har haft ett bra 2021 för vår ras där registreringssiffrorna åter igen har ökat till över 200 registrerade valpar. 
För att vara exakt så registrerades 215 valpar fördelat på 48 kullar plus 10 importer. Inte sedan 1989 har 
siffrorna varit högre. Då föddes 226 valpar fördelat på 54 kullar.
  Jaktprovstarterna har också under 2021 ökat en aning och resultaten är väl ok, 178 starter fördelat på 95 
individer. Av dessa var 46 hundar förstagångsstartade.  Självklart vill vi ju att fler ska starta sina hundar på 
prov och där måste vi alla hjälpas åt att få fler på jaktprov men samtidigt tacka alla som som startar sin hund.
  Vi måste alla försöka påverka och arbeta för att fler ska ta steget att anmäla sin pälskling och få den bedömd 
på prov. Det är ett viktigt verktyg om inte det viktigaste för att underlätta i avelsarbetet.
  Den kunskap jaktproven ger oss hjälper rasen framåt och det gynnar oss alla och rasen.

Vad gäller hälsa så ser det bra ut med få sjukdomsfall även detta år. Så fortsätt att hjälpa oss genom att anmäla 
till oss i avelsrådet om din hund blivit sjuk så underlättar ni vårt arbete när vi ska hjälpa er att planera inför 
parning.

Utställningarna under året har vart lite bättre än fjolåret som begränsades drastiskt av pandemin.
  Så vill vi även påminna och uppmana alla som tänker ta en kull på sin tik att höra av sig till oss i avelsrådet 
i god tid innan planerat löp. Tänk på att i god tid göra hälsokontroller på er hund. Vi har haft en väldigt hög 
arbetsbelastning under årets sista månader då väldigt många hör av sig först när tiken löper och i såna fall kan 
man bara räkna med att få hjälp i mån av att vi har tid. Tänk gärna på att vi har vanliga jobb och gör detta 
rent ideellt på vår fritid.

Göran Hofling
Rickard Näslund

ANTALET REGISTRERADE VALPAR

Koivunevan Passi
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AVELSRÅD
Patellastatus: tiken/ hanen ska vara 
knäledsundersökt (patella utan anmärkning 
tidigast vid 1 års ålder). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVELSRÅDET FÖR  
NORRBOTTENSPETS:  
Göran Hofling, 073 - 802 38 43 
goran.hofling@gmail.com
Rickard Näslund, 070 - 590 24 51 
nobsen.rickard@hotmail.se

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

AVELSKOMMITTÉN  
FÖR FINSK SPETS  
gemensamma e-post: 
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

FÖRSÄKRING FÖR FÖRSÄKRING FÖR 
DIN JAKTKOMPISDIN JAKTKOMPIS

Räkna ut ditt pris på dina.se 
eller ring 0770 –160 700

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR
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Ändrade regler 
för  

svensk jakt- 
champion,  

SE JCH
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SSF har upplevt allt större problem att kunna erbjuda plats i tillräcklig omfattning vid ordinarie, utlysta 
jaktprov. Intensivt skogsbruk, vindkraftsutbyggnad, rovdjur, ökad björnjakt och förändringar i jakttider 
med slopat brunstuppehåll i jakt på älg har minskat våra möjligheter att arrangera ordinarie prov. Det 
senaste årets pandemi har dessutom inneburit att till exempel gemensamt boende på platser som ibland 
ligger långt från samhällen inte kunnat erbjudas och de samlingar som ändå behöver uppstå vid dessa 
prov har varit svåra att genomföra.

Rent kvalitetsmässigt och regelmässigt är det ingen skillnad mellan ett ordinarie, utlyst prov och ett 
så kallat rörligt prov. Skillnaden ligger i att det rörliga provet kan genomföras på dag och plats enligt 
hundförarens önskan. Det kan självklart vara en fördel att kunna genomföra provet på en dag då vädrets 
förutsättningar ser ut att bli bra och på en mark man känner till, men som sagt, någon annan skillnad 
föreligger inte avseende kraven på prestation, bedömning eller annat.
  Under våren 2021 genomförde SSF en strategikonferens tillsammans med lokalklubbarna där många 
framtidsfrågor belystes och diskuterades. Genomförande av Skallkungen i framtiden var en sådan sak 
som aktualiserades genom att SSF Syd konstaterade att de inte hade möjlighet att arrangera Skallkungen 
på grund av vargförekomst. Flera lokalklubbar vittnade om svårigheter att genomföra ordinarie, utlysta 
prov i en önskad omfattning.

Mot denna bakgrund fattade SSF:s riksstyrelse i juni beslut om att ansöka hos Svenska Kennelklubben, 
SKK, om en förändring i reglerna för SE JCH. Tidigare krävdes att ett av de tre förstapris på jaktprov 
som krävs för championat skulle ha erövrats vid ett ordinarie, utlyst prov. Den förändring som SSF 
ansökte om var att samtliga tre förstapris ska kunna erövras vid rörliga prov.  
  SKK beslutade i sin tur att godkänna förändringen som gäller från och med den 1 januari 2022.
SSF:s riksstyrelse hoppas dock att lokalklubbarna fortsätter att arrangera ordinarie, utlysta prov i den 
utsträckning som det är möjligt. De fyller en viktig funktion på flera sätt.
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Plats: Hotell Lövudden Strand i Västerås samt närliggande camping med sex stugor på 
gångavstånd från hotellet. 

Tid: lördag 9 april

09:00–12:00  Vad är avel? SSF avelskommitté samt föredrag av Moa Persson.

12:00  Lunch

14:00  Fullmäktigemöte

18:00  Supé

Möjlighet till mat och fika finns även på fredagen samt söndagen.

Kontakta Göran Eriksson på e-post styggberget@hotmail.com eller telefon 076-104 86 40 
för mer information om boende samt supé. Supén kostar 385,00 kronor för två-rätters eller 
495,00 kronor för tre-rätters. Bokning av mat (frukost, lunch, supé) görs på hotellets telefon 
021-18 52 30.

Bokning av boende görs hos First Camp Västerås-Mälaren på telefon 021-14 02 79. Boka 
först på någon av de stugor som redan är beställda och betalda. Vid beställning meddela 
att stugorna är beställda av Specialklubben För Skällande Fågelhundar Göran Eriksson. 
Boende betalas i efterhand till SSF Sydsverige. Boendekostnad 300,00 – 400,00 kronor 
per dygn.

Bokningar av boende och mat skall / bör göras senast den 20:e mars. 

Hjärtligt välkomna!

SSF Sydsverige

SSF Riksfullmäktigemöte 
2022 lördag 9 april
  

Arrangör: SSF Sydsverige

Plats: Hotell Lövudden Strand, Lövudden 6, Västerås

Tid: söndag den 10 april kl. 08:00

Utställningsdomare: Eva Jönsson

ID- och vaccinationskontroll kl. 08:00–08:45, utställningen börjar kl. 09:00.

Chipläsare finns på plats.

Anmälan till hundutställningen: Använd SSF Riks anmälningsblankett under fliken ”ut-
ställningar” och mejla den till Kaj Ekroos på e-post kaj.ekroos@yahoo.se eller per post: 
Storsvängen 34, 129 41 Hägersten.

Anmälningsavgift valp- och veteranklass 100 kr, övriga klasser 350 kr. Anmälningsavgiften 
sätts in på SSF Sydsveriges plusgirokonto 915314-9 senast den 27 mars. Ange hundens 
registreringsnummer som meddelande. 

I skrivande stund planerar vi att ha en veterinär på plats för kontroll av knäleder och ögon 
till reducerade priser.

SSF Sydsverige önskar alla hjärtligt välkomna!

Riksutställning 2022 i 
Västerås söndag 10 april
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INJAGNINGSKOMPENDIUM
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av valp 

 till de första jaktturerna, har fått lysande recensioner i jakttidningarna. 
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,  

skriver Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt. 
Författare är Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren. Illustratör: Leif Holmqvist 

Kompendiet finns att köpa 
hos lokalklubbarnas kassörer. 
PRIS: 100 kr

SSF HAR 
FÖLJANDE  
TILL SALU:

FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WEBBEN ELLER  
KÖPA HOS LOKALKLUBBARNAS KASSÖRER

Injagningskompendium
Medlem - 100  kr, Icke medlem - 250  kr

Raskompendium
Medlem - 150  kr, Icke medlem - 300  kr

PORTO TILLKOMMER!

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

När året börjar gå mot ljusare tider nås vi av ett 
mycket tråkigt besked. Onsdag den 12 januari 
hittas Kid-Benny avliden i sitt hem i Vuollerim. 
Detta för oss oväntade och ofattbara fick alla att 
tappa andan. Han som motionerade och höll sig 
i trim med tidiga hundpromenader, cykling och 
skidåkning utöver höstarnas jakter med finska 
spetsarna Kiri och Tispa.

Kid-Benny, eller ”Kidden” som han kallades, 
brann för jakt med skällande fågelhund och för 
den finska spetsen där han som uppfödare hade 
kenneln Nautasvardos. Han delade alltid pres-
tigelöst med sig av sin kunskap och erfarenheter. 
Kid-Benny var en stöttepelare i vår lokalklubb, 
SSF Övre Norrbotten, där han under flera års tid 
koordinerade de rörliga jaktproven. Utöver detta 
var han en engagerad jaktprovsdomare i klubben 
och under de senaste åren har han uppmärksam-
mats på Riksårsmötet som en av de domare som 
dömt flest jaktprov. De senaste höstarna har han 
dömt mellan 13–18 prov. Kid-Benny var också 
oftast en av lokalklubbens representanter på 
Riksårsmötet.

Till minne av Kid-Benny Eriksson
Kid-Benny var inte heller främmande för att på 
de utlysta proven själv avstå från att gå med sin 
hund för att i stället döma dubbla prov. Allt för 
att andra skulle få starta sin hund. Behövdes det 
extra domare någon gång sa han alltid ”jag kom-
mer”. Det säger ganska mycket om det engage-
mang han hade. Som hundförare var han alltid 
ödmjuk för domarens uppdrag och sade alltid 
”det är du som är domare och du dömer på det du 
ser och uppfattar”. Det var aldrig en sur min efter 
ett prov.

Uppgifter i en förening kan ersättas, men män-
niskan Kid-Benny kan omöjligt ersättas. Vi får 
minnas hans glada humör som fick oss alla väl 
till mods, även om vi haft en ”skitdag” på provet. 
I Ståndskall nr 3 2021 finns en artikel ”Minnen 
med jaktprov” att läsa, författad av Kid-Benny.

Det är inte bara ”Snuttan” som sörjer nu. Kidden, 
du saknas oss som den vän, eldsjäl och glädjespri-
dare du var.
  
SSF Övre Norrbotten
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4 personer 
– 2 Orrar (filé, lårfilé, hjärta)
– 1 paket Bacon av god kvalitet eller Prosciutto
– Tandpetare
– 3 dl Risottoris Arborio 
– 1 Lök
– 1 L Svampfond eller kycklingfond (Bong på 
flaska)
– Svamp: trattkantareller, Karl-Johan eller annan 
favoritsvamp
– 2 dl Vitt vin eller matlagningsvin
– 2 dl Parmesanost
– Olivolja eller smör
– Persilja eller basilika
– Salt och peppar

Steg 1: Putsa och skär orrfilén i 2 cm tjocka bitar. 
Salta och peppra. 
Linda därefter in bitarna i bacon eller prosciutto, 
fäst med tandpetare.

Steg 2: Koka upp vatten och tillsätt fonden. Har 
du torkad svamp låt den gå med här.

Steg 3: Fräs löken gyllene, tillsätt olivolja/smör 
och risottoriset, fräs riset lätt genomskinligt. 
Färsk eller förvälld svamp tillsätts här.
Tillsätt det vita vinet, låt det koka in i riset.
Steg 4: Späd med varma buljongen lite i taget 

under omrörning. All buljong bör gå åt, sikta på 
en krämig risotto med lite tuggmotstånd kvar i 
riset. Riset är färdigkokt efter 15-20min. Tillsätt 
mkt parmesanost! Ställ undan kastrullen och sätt 
på ett lock.

Steg 5: Stek den baconlindade orren snabbt så 
baconet får yta och blir krispigt, max någon 
minut per sida. Sikta på medium rare/medium. 
Låt den vila några minuter, skär därefter upp i 2 
cm skivor.

Servering
Garnera med mer parmesanost och hackad persil-
ja eller basilika. 
Servera ett italienskt vin till detta, gärna en 
Barolo från Enzo Bartoli (Nr 72399 på System-
bolaget). Ett stramt & nyanserat vin som passar 
till allt vilt.

Lycka till!
Erik Sundström

Baconlindad Orre med 
Svamprisotto

Hur många gånger har man inte hört att tjäder är segt?
Jag ser ofta skogsfåglar, harar och så vidare hängandes 
utomhus. Vilket i sig inte är fel om temperaturen inte 
understiger 10 grader första dygnet. Men kyls ett vilt ner 
under 10 grader de första dygnet efter skottet så avstannas 
mörningsprocessen och kan aldrig återupptas.
  Häng fågeln i ett varmare utrymme åtminstone första 
dygnet, därefter är det mindre viktigt. Under de varmare 
månaderna är det inga problem men använd gärna en 
viltsäck för att minska risken för flugor osv. Jag brukar 
hänga skogsfågel åtminstone 40 dygnsgrader, därefter 
brukar jag ibland stycka fågeln och vakuumförpacka den 
och möra den ytterligare några dagar i kylskåp, viktigt 
här att hygienen är god. 
  Är stegen ovan gjorda rätt går det att ta upp en vacu-
umpackad fågel ur frysen och sätta den i kylen några 
dagar innan måltid för ytterligare mörning.

Erik Sundström

Ettåriga Klöseforsens Kaiku

Provregelkommittén går årligen igenom 
alla jaktprov som resulterat i pris för att 
se hur provreglerna fungerat och att 
det tolkats så lika som möjligt runtom 
i landet. Kommittén hjälper också 
provledarna under provsäsongen med 
frågeställningar runt reglerna. 
 Här kommer lite information till de som 
ännu inte provat att starta sin hund på  
prov och de som redan är domare och 
provledare.

Varför genomför vi jaktprov? 
Provets ändamål är att under jägar- 
mässiga former bedöma hundarnas 
jaktegenskaper till gagn för avel och 
rasernas utveckling som skällande 
fågelhundar. 
 Jaktproven genomförs som ordinarie 
prov eller rörligt prov. Vid ordinarie prov 
så är tid och plats tidigare fastställd, 
flera hundar startar samma dag. 
 Rörliga prov genomförs på enskilda 
platser med endast en startande hund.

Provtidens längd är tre timmar om inte 
hunden har haft tre finnandemöjligheter 
så förlängs provtiden med max en och en 
halv timme. 
 Hundpejl får användas på prov. Hund-
förare tar före provets start beslut om 
användandet av pejl kan användas som 
stöd för bedömning, eller om pejl används 
för eget bruk (ej av domaren).

Vad krävs för att deltaga: 
Hundägaren ska vara medlem i Spe-
cialklubben för skällande fågelhundar 
(SSF) eller motsvarande utländsk klubb.  

Deltagande hundar ska vara vaccinerade 
mot valpsjuka enligt följande:

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

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

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

Information till domare  
och provledare: 
Domare och provledare ska inför 
varje ny jaktprovssäsong läsa igenom 
gällande tolkningsanvisningar och mall 
för ifyllande av jaktprovsprotokoll, samt 
sammanfattning av föregående års gran-
skning av proven.

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

Provregelkommittén önskar alla en be-
haglig vår.

Information  
F R Å N  PR OV R E G E L KO M M I T T É N
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När du som är hundägare ansöker om ett 
svenskt utställnings- eller jaktchampionat 
hos SKK erbjuds du möjligheten att köpa ett 
championatdiplom för 350 kr. Diplomet lever-
eras i liggande A3-format och har en bakgr-
undsbild på stövare tecknat av Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett championatdiplom särskilt 
utformat för skällande fågelhundar för 300 kr 
inklusive porto i A4-format (se bild). På diplom-
et anges hundens namn och vilken typ av 
championat det avser.

Vi behöver följande information:

• Ras: ange ”finsk spets” eller  
”norrbottenspets”

• Registreringsnummer: Dvs ”SE12345/2012”

• Titel: svensk utställnings-  
eller jaktchampion

• Namn: hundens fullständiga namn  
”Kottmossens Christina”

• Ägare: förnamn efternamn

* Ägarens adress, postnummer och ort

* E-postadress

* Personnummer, 12 siffror

Bifoga besked om godkänt championat från 
SKK:s registreringsavdelning som du även når 
på e: reg@skk.se eller på t: 08-795 33 11.

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

CHAMPIONATDIPLOM
Championgalleri

SE JCH, Tukkikankaan Nikko
SE16931/2018 
 
FAR: S56723/2008 Killamrovas Ricco 

MOR: FI32865/12 Tukkikankaan Netta 

UPPFÖDARE: Olli Kangas, Ala-Seppä, Finland

ÄGARE: Kjell Sundvall, Malmberget, Sverige

UTSTÄLLNING:
2021-11-20, Boden, Good
2018-03-10, Jokkmokk, Very Good

JAKTPROV:
2021-08-22, Jokkmokk (utlyst) 90p
2020-10-10, Porjus (utlyst) 88p
2019-08-24, Jokkmokk (utlyst) 79p

SE UCH, Fort Hjort Metso
SE17039/2017

FAR: S40337/2007 Laris 

MOR: NO35198/11 Fort Hjort Hilla

UPPFÖDARE: Tore Bjørnbet, Trondheim, Norge 

ÄGARE: Gunnar Sundström, Aspås, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-11-13, Vemdalen, Excellent, CK 
2021-08-01, Mora, Excellent, CK 
2020-11-07, Vemdalen, Excellent, CK, Cert, BIR

JAKTPROV:
2021-08-16, Vemdalen (utlyst) 55p
2020-08-16, Vemdalen (utlyst) 65p

FI JCH, SE JCH, Häggingåsens Minna
SE24452/2015

FAR:  SE36263/2012 Predators Mikko 

MOR: SE22499/2013 Häggingåsens Mira

UPPFÖDARE: Daniel Byqvist, Bollnäs, Sverige

ÄGARE: Jeanette Börjesson, Själevad, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2018-02-17, Bredbyn, Very Good 
 
JAKTPROV: 
2021-11-07, Ylivieska, Finland (Nordiska Mästerskapen) 96p 
2021-11-06, Ylivieska, Finland (Nordiska Mästerskapen) 96p 
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SE JCH, Häggingåsens Ztyx 
SE24538/2016

FAR:  S28290/2009 Vardos Ville

MOR: SE22499/2013 Häggingåsens Mira

UPPFÖDARE: Daniel Byqvist, Bollnäs, Sverige

ÄGARE: Ivan Karlsson, Lövriset, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-11-13, Vemdalen, Good

JAKTPROV: 
2021-09-08, Kårböle (rörligt) 84p 
2020-08-25, Los (rörligt) 80p 
2020-08-16, Hamra (utlyst) 83p

SE JCH, Kolåsens Ruff
SE57488/2016

FAR: SE29035/2012 Viterlidens Skröder 

MOR: SE52669/2011 Kolåsens Exa 

UPPFÖDARE: Boris Sandström, Bredbyn, Sverige

ÄGARE: Alexander Melander, Näsåker, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2020-02-15, Bredbyn, Excellent, CK, R-CERT 
2018-02-17, Bredbyn, Excellent, CK, CERT, BIM

JAKTPROV:
2021-10-09, Tängsta (utlyst) 75p
2021-08-22, Storsjöhöjden (rörligt) 79p
2018-08-16, Näsåker (utlyst) 77p

SE UCH, Linadalens Santos
SE40894/2017

FAR:  S65419/2008 Linadalens Ozzy

MOR: SE47414/2014 Linadalens Pimu

UPPFÖDARE: Birger & Maj-Britt Backebjörk, Hakkas,  
Sverige

ÄGARE: Mattias Arvidsson, Jokkmokk, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-11-20, Boden, Excellent, CK, R-CERT 
2020-03-07, Kalix, Excellent, CK, CERT, BIM 
2019--11-23, Piteå, Excellent, CK, CERT, BIM

JAKTPROV: 
2021-10-18, Åkås, Jokkmokk (rörligt) 76p 
2019-10-26, Porjus (utlyst) 78p

SE JCH, Styggbäckens Tjikko
SE14854/2019

FAR: SE26887/2012 Häggingåsens Nemo

MOR: SE31088/2014 Ulvängens Gnista

UPPFÖDARE: Dan Olsson, Särna, Sverige

ÄGARE: Moa Hermansson, Skorped, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-11-27, Lycksele, Excellent 
2021-11-13, Vemdalen, Excellent

JAKTPROV: 
2021-09-15, Skorped (rörligt) 80p  
2021-08-22, Lögdö vildmark (utlyst) 84p 
2021-08-21, Lögdö vildmark (utlyst) 78p

FI JCH, SE JCH Sörlidbäckens Mitzi
SE26017/2017

FAR: : SE10771/2013 Finnskallets Kilpi 

MOR: SE26890/2012 Häggingåsens Kiwa 

UPPFÖDARE: Göran Hellström, Storuman, Sverige

ÄGARE: Gustav Nilsson, Vännäs, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2019-02-02, Umeå, Very Good

JAKTPROV:
2021-11-07, Ylivieska, Finland (Nordiska Mästerskapen) 94p
2021-11-06, Ylivieska, Finland (Nordiska Mästerskapen) 88p 

C.I.B, NORD UCH, Trollfågelns Jonna
SE31655/2015

FAR:  FI25129/09 Pohjanukon Aapo

MOR: SE31725/2011 Trollfågelns Aya

UPPFÖDARE: Göran Hofling, Njurunda, Sverige 

ÄGARE: Göran Hofling, Njurunda, Sverige 

UTSTÄLLNING: 
2021-09-05, Leksand, Excellent, CK, BIR, CACIB 
2018-07-01, Trondheim, CACIB 
2018-05-12 Roskilde, CACIB

JAKTPROV: 
2019-08-17, Lögdö vildmark (utlyst) 76p 
2017-11-18, Lögdö vildmark (rörligt) 80p
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SE JCH, Tålsmarks Miggo
SE29941/2018

FAR: SE55332/2014 Luspnäsets Harry

MOR: SE37145/2012 Skarnäbbens Theia

UPPFÖDARE: Ulf & Britt Grabbe, Umeå, Sverige

ÄGARE: Gunno Hamberg, Köpmanholmen, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-11-13, Vemdalen, Excellent 
2021-08-01, Mora, Excellent

JAKTPROV: 
2021-19-15, Aspeå (rörligt) 83p 
2020-10-10, Tängsta (utlyst) 83p 
2020-08-17, Tängsta (utlyst) 81p

SE JCH, Vackervikens Bina 
SE19787/2019

FAR: SE58485/2015 Kajs Vita Björnens Nikko

MOR: SE24452/2015 Häggingåsens Minna

UPPFÖDARE: Jeanette Börjesson Själevad, Sverige

ÄGARE: Daniel Byqvist, Bollnäs, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-09-18, SANDVIKEN, GOOD

JAKTPROV:
2021-08-31, Storåsen (rörligt) 88p
2021-08-17 Vemdalen (utlyst) 80p
2021-08-16 Vemdalen (utlyst) 79p

SE JCH, Vackeråsens Nilå 
SE32475/2018

FAR: S26326/2006

MOR: SE57601/2012 Korsfjellets Salla

UPPFÖDARE: Per-Ove Bergman, Gnarp, Sverige

ÄGARE: Roger Hedlund, Brunflo, Sverige

UTSTÄLLNING:
2021-11-13, Vemdalen, Very Good

JAKTPROV:  
2021-08-16, Vemdalen (utlyst) 78p 
2020-10-17, Kölvallen (rörligt) 90p 
2020-10-10, Rätan (rörligt) 81p

SE UCH, Vindelådalens Thaara
SE30181/2016

FAR: S34999/2008 Kiepin Kaira

MOR: SE46236/2014 Joikom’s Teeri

UPPFÖDARE: Tommy Jonasson, Vindeln, Sverige

ÄGARE: Ulf Brändström, Hörnefors, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-11-27, Lycksele, Excellent, CK, CERT, BIM 
2021-11-20, Boden, Excellent, CK, CERT, BIM 
2021-11-13, Vemdalen, Excellent, CK, CERT, BIM

JAKTPROV: 
2021-08-17, Tängsta (utlyst) 83p

SE UCH, Vintuvas Molly
SE33549/2015

FAR: S65418/2008 Linadalens Osku

MOR: S22532/2008 Häggingåsens Ronja

UPPFÖDARE: Svante Månsson, Idre, Sverige

ÄGARE: Svante Månsson, Idre, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2021-08-01, Mora, Excellent, CK 
2020-11-07, Vemdalen, Excellent, CK, R-CERT 
2019-11-09, Vemdalen, Excellent, CK, CERT, BIR

JAKTPROV:
2021-08-17, Noppikoski (utlyst) 44p 
2020-10-03, Sälen (utlyst) 46p
2020-09-08, Idre (rörligt) 82p
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