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Profilen

Anders Lundberg

Omslagsfoto: BIS Kibblidalens Arrac, ägare Ulf
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Brändström och domare Eva Jönsson
Foto: Mattias Kähäri
Form: formsmedjan.se
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LEDARE

kommer i tryck, påbörjat de arbeten styrelsen
blev ålagda på riksfullmäktige. Däribland
undersöka möjligheten att få till en stambokförd
titel för Skallkungsvinnaren, kravställa en
sökfunktion i vårt Rasdata samt att få en
arbetsgrupp för Skallkungen på plats.
Jobbet med att uppdatera Rasdata med de
ändringar som
måste göras med
anledning av våra
nya jaktprovsregler
är redan startat så
Rasdata kommer
vara redo då
jaktproven drar
i gång i augusti.
Utbildning av
provledare och domare är även det planlagt.
Vi fortsätter även jobbet med förberedelserna
för exteriördomarkonferensen 2023 och
därmed förknippade uppdateringar av
domarkompendierna.
Jag hoppas att om ni känner för att hjälpa till
med något arbete i vår förening, inte tvekar utan
hör av er till någon i styrelsen! Och kom ihåg att
det även behövs arbetskraft i våra lokalklubbar.
Det finns alltid plats för fler och ju fler vi är som
hjälps åt, desto bättre.
Påsken har i år bjudit på fantastiskt väder i
stort sett över hela vårt land. Jag har haft en
lugn och skön påsk med vänner och familj, god
mat och dryck och många skratt. Det har varit
ett välkommet avbrott i en ovanligt hektisk
vårvinter på fler än ett sätt. Fullt upp på jobbet
och SSF samtidigt som diverse renoveringar på
hemmaplan pockar på uppmärksamhet. Fast vila
det kan man ju göra sen har jag hört.
För att återknyta till min förra ledare så har

jag nu i påsk hunnit med att laborera lite med
laddningar till min nya kärlek, en Brno 527 i
kaliber 7,63x39. Och jag är väldigt nöjd! En
smidig, välskjutande och överlag mycket trevlig
bössa. Min gamla Sako i 22 Hornet börjar
ligga risigt till i vapengarderoben men jag har
inte övergett den helt ännu. 527:an kommer få
bekänna färg på
riktigt nu i höst så
får vi se vilken som
blir favoriten sen.
Nu hänger förstås
inte allt på vilken
bössa man har utan
den bakom kolven
ska ju också göra
sitt.
Hoppas vi får en bra vår och sommar och att
kycklingarna får en fin tid att växa. Och glöm
inte att träna era hundar så de är redo till hösten.
Personligen tror jag att det är jag som behöver
tränas snarare än hundarna, coronatjockis som
man blivit…

“ kom ihåg att det även behövs
arbetskraft i våra lokalklubbar. Det
finns alltid plats för fler och ju fler vi
är som hjälps åt, desto bättre.”

S

om nyvald ordförande vill jag börja med att tacka
alla för förtroendet! Efter att ha arbetat för SSF
sedan 2006 med diverse sysslor, så tycker jag mig
ha en bra insikt i vår verksamhet. En insikt vilken
jag tror mig ha nytta av i mitt ordförandeskap.
Vilket är ett ordförandeskap jag inte eftersträvat
men som nu blivit verklighet så vi kunde få en
styrelse på plats i Västerås. Och som jag sa, har ni
nu baxat mig ända hit så får ni skylla er själva.
Verksamhetsåret är redan i gång. Vi har, då detta
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Predator’s Jäger och Herröskogens
Moltas

Ha det bra alla!
Med vänliga hälsningar,
Anders Lundberg, Ordförande SSF
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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.

ARBETSKOMMITTÉN FÖR STÅNDSK ALL HAR ORDET

Författare är Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren. Illustratör: Leif Holmqvist

NU HAR DET VARIT SÄSONGSVÄXLING IGEN NÄR VÅREN HAR GJORT SITT
INTÅG RUNT OM I LANDET OCH FÖRHOPPNINGSVIS ÄR DET SNÖFRITT
VID TIDEN DÅ VI HÅLLER TIDNINGEN I HANDEN. VÅREN HAR BJUDIT PÅ
FLERTALET GLIMTAR AV SKOGSFÅGLAR OCH DET TILLSAMMANS MED
VINTERNS PREDATORJAKT HÅLLER FÖRHOPPNINGARNA UPPE FÖR EN
BRA FÖRYNGRING.
foto | ÅSA FJÄLLBORG

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

SSF HAR
FÖLJANDE
TILL SALU:
FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WEBBEN ELLER
KÖPA HOS LOKALKLUBBARNAS KASSÖRER
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Injagningskompendium
Medlem - 100 kr, Icke medlem - 250 kr

Raskompendium
Medlem - 150 kr, Icke medlem - 300 kr

PORTO TILLKOMMER!

Med den annalkande barmarkssäsongen börjar
också nedräkningen mot den efterlängtade
jaktsäsongen och allt spännande som den för
med sig. Lite tips och inspiration på hur vi kan
förbereda oss och våra fyrbenta för denna blir
ledstjärnan i detta nummer. Lokalklubbarnas
jaktprovsannonser finns att läsa och möjliggör för
oss att planera in jaktprovssäsongen.
Under våren har klubbens Riksfullmäktige och
Riksutställning gått av stapeln och arrangerande
lokalklubb, SSF Syd, låter oss ta del av detta. Det
har tillkommit ett flertal nya i Riksstyrelsen som
vi får stifta bekantskap med och vår nye Riksordförande får traditionsenligt presentera sig i
ledaren.
Vidare är det som bekant Ulf Lindroth som
berikar med sin ”Krönika” och vi får stifta

bekantskap med ytterligare en medlem i ”Profilen” samtidigt som en ny ”Panel” får svara på
en fråga.
Vi fortsätter med mantrat att alla medlemmar
utgör grunden för vår medlemstidning och vi
ser gärna att just Du vill vara med och bidra
till kommande nummer. Målet är givetvis att
innehållet i tidningen ska vara spännande och
informativt. Kanske har Du något intressant att
berätta eller har tips på något eller någon. Tveka
inte att kontakta oss i arbetsgruppen!
Vi önskar alla trevlig läsning och en härlig
sommar!
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KRÖNIK AN

Inte nog med att grusvägarna i närområdet är
mer eller mindre framtinade, jag har dessutom
fått veta att temat för detta nummer av Ståndskall
är hur vi förbereder hundarna för säsongen.
Jag vet inte riktigt. Förbereder jag någon hund?
Det kan kanske diskuteras. Förberedelserna var
definitivt mer fokuserade tidigare i den jaktliga
karriären.
När min första finnspetstik Purri var inne på
sin andra sommar cyklade jag två mil med henne
varannan kväll från maj till augusti. Jag minns
inte exakt vilket datum jag började släppa henne
i skogen, men jag har en känsla av att det är lika
bra att inte gräva alltför djupt i de minnena. Lydig
blev hon aldrig, kanske inte ens helt tam. Men
uthållig var hon.
Ett antal år senare hittade jag en perfekt
träningssyssla för nästa tik, Ria. Hon hade hamnat med mig nere i Småland och från 1 augusti
jagade vi grävling titt som tätt.
Den allra första kvällen jag släppte henne drev
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hon allt möjligt i mörkret, inklusive rådjur och
älg, tills hon snubblade över en unggrävling
ute på en klövervall. Men efter den första torra
knallen av en .22lr var injagningen över. Därefter
ignorerade hon allt annat vilt så länge det var
mörkt och jag tog på en pannlampa. Det är inte
för mycket sagt att tala om en grävlingspassion.
Det började bra. På ett par säsonger sköt jag ett
tjugotal grävlingar för henne och då fick vi ändå
bara de som inte var alltför nära ett gryt då hon
hittade dem. Efter en timme på grävlingjakt och
ett kort ståndskall var hon helt slut, så ett tiotal
sådana jakter inför fågelpremiären var en lysande
förberedelse.
Men allt roligt har ett slut. Ria lärde sig att ta
relativt kalla spår och började hitta grävlingar
långt utom hörhåll. Vad värre var, hon började
följa dem ner under jord och kunde ligga och
skälla i timmar.
En kväll gav jag upp letandet och gick hem.
Jag lämnade bakluckan på bilen öppen och gick

foto | ULF LINDROTH

Inte för mycket
och inte för lite

Att bo i tält kan kräva lite träning, inte minst om två trötta
hanhundar ska samsas.
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Jag brukar hitta tillfällen att låta hundarna sträcka ut även vintertid. Skidor, skoter, plogade skogsbilvägar, det brukar finnas möjligheter på jaktmarkerna. Därmed är de inte helt förslappade när
vägarna tinar fram.

foto | ULF LINDROTH

– Ulf Lindroth

Cykelträning, aldrig fel. Åtminstone så länge det inte är för
varmt.

och la mig. Nästa morgon hittade jag en jordig
finnspets med delvis söndertuggad nos i bilen och
därmed fick det vara slut på det roliga. Sådant
kan man inte riskera med dagar kvar till fågelpremiären. Nu är den träningsmöjligheten till
råga på allt senarelagd till 21 augusti.
Frågan är vad jag gör idag. Min första tanke är
faktiskt inget, men lyckligtvis inser jag ganska
snabbt att det inte stämmer.
Det går visserligen att jaga igång konditionen
10

på en frisk hund i sina bästa år, men det betyder
oundvikligen att man har minst hund att köra
med i början av säsongen. Då är dagarna långa,
samtidigt som värmen kan göra arbetet tuffare
för hunden och jaktsuget kan vara stort. Att träna
kondition under jakt, kanske från premiären fram
till älgjaktsstarten, blir därför en felprioritering
av rang.
Däremot ligger mer av dagens träning inbäddad
i vardagen. Först och främst har jag hägnat in

tomten och låter Rapp tillbringa många timmar därute, året om. Det i sig är kanske ingen
träning, men när man tillsätter en vorsteh bränns
det mer energi.
Jag brukar hitta tillfällen att låta hundarna
sträcka ut även vintertid. Skidor, skoter, plogade
skogsbilvägar, det brukar finnas möjligheter på
jaktmarkerna. Därmed är de inte helt förslappade
när vägarna tinar fram.
Från maj cyklar jag med dem, var för sig. Mina
hundar är olika stora och olika gamla, så ingen av
dem tycker det är roligt att anpassa sig efter den
andra. Det kan diskuteras hur mycket träning det
ger en finnspets att trava ett antal kilometer, men
en sak är säker – det ger mer än att ligga hemma.
I praktiken är husses flås en flaskhals av minst
lika trånga dimensioner som någonsin hundarnas
kondition. Därför lufsar jag också runt med hundarna i koppel. Därmed tränar jag även tålamod,
både deras och mitt.
Lydnad ägnar jag mig inte åt, åtminstone inte
annat än som punktinsatser med vorstehn. Hundarna är med mig mest hela tiden och jag förväntar
mig att de ska begripa en del själva. De känner

mig tillräckligt väl för att läsa mig. Vid behov är
jag tydlig, men viktigast är att de litar på mig. I
praktiken formas de snarare än dresseras och det
passar mig bra.
Under somrarna är hundarna med på diverse fisketurer. Det är mycket värt att de är vana att bo i
tält och vet precis vem som ska ligga var. På så vis
undviks onödiga slagsmål mellan trötta och blöta
hundar under jaktturerna. De får också träna på
att gå långa sträckor i koppel längs stigar och i
terräng. Det underlättar definitivt senare.
Det är inga massiva träningsdoser det handlar
om, men en hyfsad underhållsträning året runt.
Längre cykelturer under sensommaren och några
släpp i mitten av augusti ger en lagom upptrappning. Jag förväntar mig inte att ha fulltränade
hundar till premiären, men tillräckligt för en
vettig jakt. Resten får faktiskt ge sig självt under
följande veckor.
Ulf Lindroth
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Vilken relation har du till SSF?
- Sitter i styrelsen för Övre Norrbotten och i
jaktprovskommittén för riks.
Vad är det som har gjort att du har fastnat för
den här jaktformen?
- Friheten att kunna jaga precis så som du vill
utan att ta hänsyn till tider och andra människor.
Prövningen att smyga på ett ståndskall och försöka upptäcka fågeln.
Att se och uppleva en hund som söker av ett område och helt plötsligt skäller där du inte trodde
hunden var. Det är en sån skön känsla. Pigga i
sinnet är våra hundar som kan förvåna en gång på
gång både positivt och negativt!
Hur förbereder du dig inför jakt?
- Motionera både mig själv och min hund året
runt. Kontrollerar bössan och försöker komma
ihåg var jag lagt alla grejer när jag slutade ifjol.
Sen har man ju analyserat fågeltillgången typ på
allt som kan analyseras och lika fel har man varje
år…

Från ett jaktprov när det var flera minusgrader och det
blev lite för skarpt. Jag var tvungen att hämta hunden som
vägrade gå när provet var slut. Nå, lite får vi skämma bort
dem.

Profilen
Hund: Finska spetsen Siri

Bor: Kiruna

Favoritmat: Köttsoppa och älskar glass.

Lokalklubb: Övre Norrbotten

Intressen: Längdskidåkning, snickra och skogen

Sysselsättning: Snöröjning på vintern, skogstjänster på sommaren.
Familj: Sambo och 2 utflugna vuxna tjejer.
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Vilket är ditt bästa minne med
skällande fågelhund?
- Pratade med min kompis Kent Barsk om jakten
en höst för typ 15 år sedan och kom in på det här
med ekorre. Jag sa att här i byn finns inga ekorrar
alls. “Ska vi slå vad om att det finns” sa Kent.
Hans tik var då väldigt intresserad av dem den
hösten. Sagt och gjort, han kom och vi gick en
sväng bort mot en större sjö. Jo du, de fanns där.
På 3 km hade vi 18 ekorrskall!
Ett nytt skall kom och vi smög lite oförsiktigt fram och vad sitter i toppen på en 2 m hög
myrtall? En tupp! Helt plötsligt hoppar den
ner på backen och börjar promenera iväg med
hunden efter sig. Vi smyger iväg efter och när den
kommer ut ur en skogsdunge med hunden ett par
meter efter sig så får jag skjuta den på gångstånd.
En sista reflektion som du vill
dela med dig av?
- Var inte rädd att starta din hund på jaktprov om
du vet att din hund söker bra och kan skälla på
fågel minst 10 minuter. Rörligt prov är ett bra sätt
att börja.
Mats Thorneus

-Termos med hett vatten så jag kan välja olika
drycker under dagen.

Namn: Mats Thorneus

Medlem sedan: 1986

Vilken utrustning tycker du är viktigast att
ha med på jakt utöver hunden och geväret?
- Kompass och karta såklart! Är övertygad om
att många tappar tjusningen med denna underbara ursprungsjakt genom att gå titta i den där
pejlen. Sett alltför många gånger på prov när
hundföraren stirrar blint på skärmen istället för
att titta och lyssna. Har pejl själv så helt omodern
är jag inte. Fick jag bestämma så skulle alla gå
utan pejl i skogen minst 5 gånger/år. Allt för att
komma ihåg hur det skall vara.

–

Detta visste du inte om mig: Hållit på med
viltmålsskytte i 30 år. Åkt 14 Vasalopp, varav 3
gånger med mina barn.

Finns det något tips du vill skicka med
till nybörjare inom jaktformen?
- Gå inte för långa turer när hunden är ung. Lätt
att vara för ivrig och “bränna” hunden.
Skjut aldrig om hunden inte gör rätt.
Försök variera områdena så hunden får lära sig
att söka nytt hela tiden. Mycket tid i skogen och
sunt förnuft kommer man långt med.
13
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Vilka förväntningar
har du inför kommande
jaktsäsong?

Min huvudsakliga jaktmark är belägen 3 mil norr
om Hällefors inom Hällefors Jaktskytteklubb.
Har jagat sedan tidigt 70-tal, i huvudsak fågel
med trädskällare, och älg som passkytt samt en
period som hundförare med gråhund.
Idag, 21 april, får jag väl inse att jaktsäsongen
2021 är över för mig och Björkåslandets Aiko (3
år). Visserligen har jag en björntest vid Almunge
hundcenter att se fram emot. Fjolårets träning
gick bra, och han var aktiv och vågade arbeta
med björnarna, men nu är det en test som ska
genomföras. Men, jaktsäsongen är över, så nu
blickar vi framåt jag och Aiko.
I ”mina” skogar i bergslagens ” blå berg” har
det varit en hygglig tillgång av fågel i år. Min
tro är också att ökning ska fortsätta kommande
jaktsäsong 2022, om bara de första kycklingveckorna går bra. Fler tjäderhönor än 2020 har
noterats, så förutsättningarna verkar goda. Aiko
har utvecklats bra, och har en jaktprovsetta kvar
för att bli jaktchampion. Det är min fromma
förhoppning att så sker. Fromma och fromma
är väl att ta i av en ateist som jag, men jag tror
och hoppas det ska gå vägen. Vi planerar redan
kommande säsong, och det är snart dags att boka
säsongskort någonstans i Västerbotten. Det län
jag föddes i för väldig länge sedan.
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Förväntningarna är som vanligt stora på hösten
som kommer, en god föryngring och en hund vid
sin sida som fortsätter att utvecklas. Kraxande
tuppar i gammelskogen under fjället eller kuttrande orrar i hyggeskanten går lika bra för mig så
länge hunden får jobba och husse får smyga mot
ståndskallet.
För min del kommer även hösten handla om
jaktprov. Min tik Tjäderbrännans Pirri ska få
göra jaktsprovsdebut. Hon är inne på sitt tredje år
och förväntningarna är skyhöga även om jag vis
av egna erfarenheter vet att det kan gå hur som
helst på ett jaktprov.
Jag har denna höst även lovat hjälpa till att jaga
in en nybliven trädskällarjägare med hans första
hund och det ser jag väldigt mycket fram emot.

Jag hoppas naturligtvis att fågeltillgången också
ökar där såsom jag tror det gör här hemma. Vill
gärna också se att älgjakten går snabbare kommande år så trädskällarjakten får det utrymme
den förtjänar. En ytterligare förhoppning är att
någon uppfödare ser det som intressant att använda Aiko som täckhund för någon av sina tikar. En
så klok hund, med ett så stabilt psyke förtjänar
att bidra till rasens utveckling. Men min främsta
förhoppning är på det jaktliga planet, med många
fina jakter, och få bomskott. Bomskotten var
för många denna säsong, och det grämer mig.
Träning av skyttet är jag skyldig Aiko, och det ska
bli av i sommar. Så sammantaget önskar jag mig
fina jaktdagar och inga bomskott. Det önskar jag
mig er också, trädskällarvänner.
Roger Jävegård
SSF Sydsverige

–

Erik Skoglund
SSF Västerbottens Kustland

Mina förväntningar på årets jakt är att Furuhedens Nalle fortsätter utvecklas som han gjort
hittills.
Förra hösten gick väldigt bra trots att han
bara var drygt 1,5 år. Han tog ett andra pris (65
poäng) på jaktprov redan i September.
I år när han hunnit bli äldre och klokare, ökar
så klart förväntningarna på jakten och jaktprovsresultaten, men det gäller att inte ha för höga krav
på honom.
Han är ju trots allt en unghund ännu, så man
får räkna med att det blir fel ibland, om det ska
bli rätt i slutändan.
En förutsättning för detta är förstås att det finns
fågel och att fågelföryngringen går framåt, så att
vi har något att jobba med.

Tommy Johansson
SSF Nedre Norrbotten
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Förberedelser

Förberedelserna
NÄR detta skrivs befinner vi oss i en tid fylld av
frågetecken, för oss som älskar skogshöns.
Hur blir föryngringen i år?
Kommer spelet få fortgå ostört?
Kommer de flesta hönorna få ruva i fred?

Mitt intresse för skogsfågel gör även att jakten på
markpredatorer och kråkfåglar prioriteras högt.
En av fördelarna med att vara statsanställd är
mina sju veckors semester som noga planeras i
början av året till jaktsäsongens fördel.
Jag har just nu ynnesten att ha en unghund,
Röjbackens Ike, som nyligen fyllt ett år. Därför
ser jag extra mycket fram emot denna spännande
sensommar och höst.
I norra Hälsinglands kustområden finns förvisso
skogsfågel, ibland stora kullar MEN av en anledning, –De är, och har alltid varit överlevare
från tidig ålder, principen är enkel: -Flyg direkt,
stanna inte upp, och landa långt bort, minst
fyrahundra meter!

Kommer de flesta reden klara sig från plundring?
Kommer våren och försommaren vara varm och
gynnsam åt de kycklingar som överlevt äggstadiet?
Kommer de hinna äta sig proppmätta dygn efter
dygn på mätarlarver som hänger likt klasar i det
skyddande blåbärsriset innan de går ned i backen
för att sedan bli fjärilar?
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Att försöka jaga in en unghund på dessa individer
är dömt att misslyckas. Därför jagar jag sedan
några år tillbaka i Härjedalen där oddsen är
betydligt jämnare.
Injagningen. I början av säsongen går jag med
hagelbocken, ofta i händerna med en offensiv

–

taktik, -när hunden reser kullen (vilket inte
brukar vara så långt bort) så är det snabbt in på
skallet, skjut fågeln och överös direkt med beröm
och jaktlycka. Lättare sagt än gjort givetvis, men
ifjol lyckades vi faktiskt, och fick en tjäder med
oss hem. Nu ska kravet på markeringen ökas och
så småningom även skalltiden.
Valpmentaliteten är ju kvar olika länge och en av
de större utmaningarna under premiären är att
försöka hålla sitt blodtryck nere när det plötsligt
blir roligare att hoppa efter pipande möss i riset
än att skälla ut tjädertuppen som nyss lättat och
satt sig femtio meter bort i en ungtall så halva
stammen böjs samtidigt som han skär näbb för
fullt!
Slutligen så har jag i alla fall ambitionen att under
året äntligen bli färdig jaktprovsdomare, sent
omsider.
Ta hand om er där ute!
Henrik Wiström
SSF Gävleborg

Tuppar på “hemskogen” i de finare områdena utmed
Hälsingekusten

Kommer kycklingarna som klarat sig fram tills
dess även få uppleva sin första flygtur?
Kanske, kanske inte? svaret är alltid detsamma...
naturen hanterar det som vanligt, och praktiserar
det enklaste och effektivaste sättet för att säkra
artens fortlevnad.
”Kronår” inom ett visst område kan innebära
”bottenår” 30 km bort med samma typ av mark
med tillsynes identiska förutsättningar, och när
alla avgörande faktorer tycks samverka får vi
ibland (inte ofta) uppleva dessa ”bra fågelår” på
många olika, och ibland förbryllande platser i
landet.
Vi kan ju också hoppas på att räven har tonvis
med sork, lämmel och skogsmöss att mata sin
avkomma med, och att tanken på den eventuella
fågel och kycklingdieten oftast glöms bort under
ständig gnagarjakt.
16

Inte alltid helt lätt att se fåglarna i träden,
här satt nio tupper totalt.

Första fågeln för en unghund är obeskrivlig jaktlycka!
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Förberedelser

Pika

foto | JONNA ERICSSON

av en nyligen tagen fågel tog vi tillfället i akt
och lilla Pika fick nosa och smaka på fjädrarna.
Utöver skogsträning, lydnad och motion (och
skytte för egen del då), så är det inte så mycket
annat vi har jobbat på. Tar det liksom lite bitvis,
som det kommer. Förutsättningslöst.

Så hur förbereder man sig i något man inte
vet särskilt mycket om då? Läser på, lyssnar på
andra… absolut! Men framförallt har det för
min del varit viktigt att bara vara ute i skogen. Ta lärdom av det som sker.
– Jonna Ericsson

Nu är längtan efter kommande höst enorm och
jag känner mig otroligt taggad och förväntansfull. Vi, Pika och jag, kommer nyfiket kasta oss
ut och prova oss fram. Jag är övertygad om att vi
kommer att göra misstag, men jag är också redo
att ta lärdom av dom misstagen för att så sakteliga
skaffa erfarenheter som i slutändan gynnar oss
båda.

Jonna Ericsson
SSF Jämtland/Härjedalen

Nyfiken
nybörjare
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Jonna & Pika

foto |JONNA ERICSSON

Så hur förbereder man sig i något man inte
vet särskilt mycket om då? Läser på, lyssnar på
andra… absolut! Men framförallt har det för
min del varit viktigt att bara vara ute i skogen.
Ta lärdom av det som sker. Ge Pika skogsvana
redan från början. Lära känna dofter och ljud och
att hitta tillbaka till mig. Tillfällen till träning
kommer av sig själv bara man är ute. Det är min
filosofi. Till exempel när vi i höstas hittade rester

foto | JONNA ERICSSON

Det här med att vistas i skogen med jakt som
aktivitet är inte något nytt för mig. Jag är uppväxt
i en älgjägarfamilj med jämthundar, så älgjakten var ett naturligt val från början. Där är jag
passkytt och är helt nöjd med det. Men så fick jag
följa med en kompis och hennes duktiga norrbottenspets på trädskällarjakt, som hon hade pratat
sig så varm om, och ett nytt jaktintresse föddes.
Jag skaffade mig en finnspetstik som fick namnet
Pika och tillsammans ska vi nu som två nybörjare
kasta oss ut i fågelskogen och se om vi kan åstadkomma något där.

19

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022

–

–

ÖVRE NORRBOTTEN

ÖVRE NORRBOTTEN

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022

Jaktprov 2022/2023
SSF Övre Norrbotten
Turordning vid utlysta och rörliga prov.

En skog att längta till

Utlysta prov:
20-21 augusti, Jokkmokk nationellt, KM för klubbens hundar
Anmälan: Lennart Nilsson, Wolfsgatan 2, 962 32 Jokkmokk, e: lelle1@mail.se
27-28 augusti, Kiruna/Vittangi nationellt
Anmälan: Pl Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna, e: mats.thorneus@
hotmail.com
22-23 oktober, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Lennart Nilsson, Wolfsgatan 2, 962 32 Jokkmokk, e: lelle1@mail.se
5-6 november, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Jörgen Estholm, Killinge 32, 982 04 Skaulo, e: estholmjorgen@
gmail.com
Skriftlig anmälan (eller via e-post), ska vara poststämplad eller inkommit till
anmälningsmottagaren senast 14 dagar före första provdag!
Rörliga jaktprov:
Lennart Nilsson och Irene Lundmark är koordinatorer och anmälningsmottagare för de rörliga proven 2022. Anmälan via e-post: jaktprov.ssfon@gmail.
com alt traditionell post till Iréne Lundmark, Mattisudden 143, 96203 Mattisudden.
20

foto | ÅSA FJÄLLBORG

Provledare för de rörliga proven i Malmfälten är
Jörgen Estholm och Kent Renlund. Provledare för
de rörliga proven i Jokkmokksområdet är Lennart
Nilsson.
För samtliga prov – utlysta som rörliga – gäller
följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på
utlysta prov. I samband med anmälan betalas
samtidigt in 300 kr på bg 5937-0841, dock senast
14 dagar före första provdag. Resterande anmälningsavgift betalas på plats. Startavgiften är 350 kr
för ett rörligt prov. Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937-0841. Rörliga prov:
anmälan och betalning (250 kr) senast tre dagar
före avsedd provdag. Resterande anmälningsavgift betalas på plats. OBS Vid rörliga jaktprov vill
vi påminna hundförare om att det är brukligt att
betala bränsleersättning till domaren. Det är upp
till aktuell domare och hundförare att komma
överens om skälig bränsleersättning.
OBS! Vid inbetalning skall det framgå vilket
sorts prov det gäller, samt vilken hund som ska
gå prov. Rörliga och utlysta prov hålls åtskilda, så
anmäl rätt.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas
eller att hunden blivit sjuk, där veterinärintyg
erfordras. Vid ej utnyttjande av erbjuden start vid
rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på
100 kr/ prov. För att få innestående avgift återbetald ska kontakt tas med kassören före 13 dec
2022, annars tillfaller startavgiften lokalklubben.

1.

Lokalklubbens egna hundar

2.

Hundar från andra lokalklubbar i mån
av plats. Lokalklubbens egna hundar har
företräde och går i första hand vid eventuell ”överanmälan” (domarbrist). Aktiv
jaktprovsdomare inom vår lokalklubb som
anmält starthund, garanteras en start per
dag.

OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller
att ha löst träningskort inom provområdet och på
provdatumet.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3
timmar/prov om arrangören finner det lämpligt
på grund av för kort dagslängd. OBS! KM har 3
tim/prov.
Brukande av vapen vid jaktprov
Vapen får medföras oladdat på SSF ÖN:s jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller efter
provet. Provledaren och domaren kan ge tillstånd
att använda (bruka) vapnet om hundföraren har
jakträtt på området – gäller mård, mink, räv
eller mårdhund. Hund skall kopplas upp efter
provtidens slut och hållas kopplad tills domaren
avlämnats vid samlingsplatsen för provet.
Vid höga eller låga temperaturer kan all provverksamhet ställas in!

Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare ska i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer så att
arrangören kan bekräfta om start eller ej.
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Utlysta jaktprov

Bankgiro: 393-7711, Swish: 123 527 64 72

20-21 augusti i Boden/Sörbyn
Anmälningsmottagare: Palle Andersson, Sörbyn
233, Gunnarsbyn, t: 070- 317 92 29, e: palle@
formsmedjan.se
20-21 augusti i Arvidsjaur/Reivo
Anmälningsmottagare: Ken Hjerpe, Relingsvägen 30, 945 33 Rosvik, t: 070-621 11 19, e: ken@
norrbottensgarden.se

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

10-11 september i Arvidsjaur/Reivo
Anmälningsmottagare: Robin Holmgren,
Trundövägen 763, 945 34 Rosvik,
t: 070-274 67 98, e: robin-holmgren@hotmail.
com
5-6 november i Pålkem/Sörbyn
Anmälningsmottagare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, t: 070-575 93 90, e:
amorin@live.se
17-18 september i Arvidsjaur: Nordiska mästerskapen.
Anmälan & betalning Utlysta prov
För samtliga utlysta jaktprov gäller följande: Anmälan ska vara anmälningsmottagaren tillhanda
senast 14 dagar före start. Använd blanketten
eller formuläret på webbplatsen www.ssf-riks.se.
Mejla gärna korrekt ifylld anmälningsblankett
i PDF-format till anmälningsmottagaren för
jaktprovet.

foto |PALLE ANDERSSON

Jaktprov 2022
SSF Nedre Norrbotten

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

Rörliga jaktprov

Rutiner rörande betalning för jaktprov
Efter bekräftad start från provledaren så ska jaktprovet betalas antingen via bankgiro eller swish.
Betalningen måste märkas med namn, hund och
datum för att vara giltig. Kvitto på genomförd
betalning visas upp för provledare på plats innan
start. Bekräftelse om start sker per telefon eller
22 e-post.

foto | PALLE ANDERSSON

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

Östra området – norr om Luleå älv.
Anmälningsmottagare: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, t: 070-533 44 21,
e: tordisak@gmail.com

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.

Västra området – söder om Luleå älv.
Anmälningsmottagare: Marcus Fougstedt, Nybyn
94, 942 92 Älvsbyn, t: 070-682 03 31, e: mar77fo@gmail.com

Vid rörliga prov har klubbens egna hundar
företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån
av plats.

Rutiner rörande rörliga jaktprov
För rörliga jaktprov ska anmälan vara anmälningsmottagaren tillhanda senast 3 dagar före
provdagen. Använd blanketten eller formuläret
på SSF:s hemsida, www.ssf-riks.se. Skriv gärna
i e-postadress på anmälningsblanketten. Provledaren utser alltid domare. Provdag fastställs
senast dagen före start vilket meddelas provledare.
Observera vaccinationsreglerna för era hundar.
Uppfyller man ej kraven kommer provresultatet
att strykas.

Medlem i SSF/NN vars hund gör sitt första
jaktprov betalar ingen avgift, men milersättning
till domare.
Startavgift rörliga prover:
Medlem i SSF/NN betalar 400 kr och övriga 500
kr på klubbens bankgiro 393-7711 eller Swish
123 527 64 72 efter det att provledare tilldelat
domare. Kvitto på betalning ska uppvisas till
domaren före start. Startande ekipage är även
skyldig att till domare betala reseersättning med
18,50 kr/mil, vilket erläggs vid jaktprovsstarten.

Deltagande hundar ska vara vaccinerade mot
valpsjuka enligt följande - Hund under ett (1) års
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Jaktprov 2022/2023
SSF Västerbottens Kustland
Vilhelminaprovet 18-19/8 (Länskampen)
Samarrangemang med SSF VL.
Botsmarkprovet 8/9 och 15/9 (eftermiddagsprov, klubbmästerskap)
Jörnprovet 1-2/10
Anmälan till samtliga prov skickas till:
Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar, e:
mats_256@hotmail.com, t: 070-579 71 05.
För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren
senast 14 dagar före start och skall vara poststämplad. Vid händelse av överanmälan ges klubbens
egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, dvs startavgift tas ut om
inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden har insjuknat, styrks
med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
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Rapport - Utställning 2022
SSF Västerbottens Kustland

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

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND
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Rörliga prov
Anmälan: Erik Lindberg, Flurkmark 632, 905
94 Umeå, e: knaveln@hotmail.com, t: 070-369
62 56
Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet
starter kommer att delas mellan lappmarken och
kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment
kommer vi att ha för dessa två dagar för att kunna
utse en klubb som länsmästare.
Välkomna!

Efter flera inställda tillfällen till följd av pandemin fick vi äntligen chansen att bjuda in till
utställning i Vännäsby den 7 maj.
Och nog märktes det att det var fler än vi som
längtat!
79 hundar var anmälda och alla kom till start, extra glädjande med den stora andelen som startade
i jaktklass - hela 17 hundar.
Fördelningen mellan raserna var 34 norrbottenspetsar där junioren Morgonmyrens Rex tog hem
BIR på sin allra första utställning och Junikullens
Märta blev BIM.
Finsk spets hade 45 representanter i ringen och
där var det Kibblidalens Arrac som blev BIR
medan Klöseforsens Ixi blev BIM.
I finalen blev det tillslut Kibblidalens Arrac som
kammade hem BIS.
Kibblidalens Arrac tillsammans med ägaren Ulf
Brändström gick även segrande ur kampen om
bästa avelsgrupp. Ulf fick med sin Klöseforsens
dessutom pris för bästa uppfödargrupp. I båda
grupperna ställdes han mot Daniel Wiklund och

hans Runner up som också fick hederspris för
utmärkta avels och uppfödningsresultat.
Domarens ord om dagen:
“Ett trevligt och välordnat arrangemang med
trevliga utställare och hundar.
Det blåsiga vädret och den långa dagen påverkade
till viss del hundarna, men på det stora hela höll
de en god standard.
Bland norrbottenspetsarna var det som vanligt
lite spretigt i juniorklassen men där fanns även
några väldigt fina exemplar. Hos de finska spetsarna höll hanarna en mycket hög klass medan
tikarna upplevdes som små i storleken.”
Stort tack till alla som deltog eller kom och tittade, till våra funktionärer och sponsorer. Ett extra
tack också till Domaren Thomas Eriksson samt
våra fantastiska ringsekreterare.
Ses snart igen!
/ Nina Nilsson

BIS 2 Morgonmyrens Rex med ägaren Henrik Molin (till vänster) och BIS1 Kibblidalens
Arrac med ägaren Ulf Brändström (till höger)
24
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Jaktprov 2022/2023
SSF Västerbottens Lappmark
Vilhelmina 18-19 augusti (länskampen)
Anmälan: Richard Svärd, Gångarstigen 8, 92332
Storuman, t: 070-578 88 94, e: richard3911@
gmail.com
Barsele 20-21 augusti
Anmälan: Björn Jonsson, Kantarellvägen 3, 921
41 Lycksele, t: 072-147 09 77, e: barsbjorn@
gmail.com
Barsele 1-2 oktober
Obs! Begränsad provtid till 3 timmar.
Anmälan: Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923
96 Barsele, t: 070-379 57 80, e: kurt.sivertsson@
it4unet.se
Vilhelmina 8-9 oktober (Klubbmästerskap och
kval till skallkungen)
Obs! Begränsad provtid till 3 timmar.
Anmälan: Fredrik Jonsson, Mor Britasväg 4L,
910 88 Marsfjäll, t: 070-321 21 56, e: skogfj78@
gmail.com
För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagare
senast 14 dagar före start. Gärna genom e-post.
Använd blanketten på SSF’s hemsida, www.
ssf-riks.se. Bekräftelse från anmälningsmottagare
kommer att ske vid anmälan genom e-post. Ring
om ingen bekräftelse kommer.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens
egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs
vid utebliven deltagare, om inte
giltigt skäl föreligger:
- Att hunden har insjuknat, styrks
med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett
för bekräftelse av start och info.
Startavgift: medlem i lappmarken 400 kr övriga
600 kr. inbetalas på klubbens BG 164 - 0739 före
start.
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Vi har även swish: 123 269 438 8
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan:
A-K Persson, Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina, t:
073-035 88 23, e: akpersson@live.se. De som ska
gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea.
Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina, t: 0940-129 97 eller 070-266 30 68, e: roger.
eriksson@vilhelmina.se. De som ska gå prov
inom Vilhelmina, Storuman, Sorsele och Malå.
Anmälan senast 3 dagar före provet. Använd
blanketten på SSF,s hemsida,
www.ssf-riks.se, som kan skickas direkt. Anmälan
är giltig när man fått svar från A-K eller Roger
genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den
ni skickade anmälan.
Rörliga prov: medlem i lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens BG 164-0739 före start, 200
kr betalas direkt till domaren. Övriga betalar 300
kr till klubben före start och 200 kr till domaren.
Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga 18,50 kr/mil.
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar
företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån
av plats.
Observera att behörig provledare utser domare
vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta
Provledaren för att fastställa provdag och domare.
Anmälan till provledaren skall sedan göras per
telefon senast dagen före avsedd provdag. Blir
provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag
göras omgående per telefon. Domarlista finns på
klubbens hemsida på www.ssflappmarken.se
Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där lappmarkens och kustlandets hundar har företräde.
Antalet starter kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet.
Ett tävlingsmoment kommer vi att ha för dessa
dagar för att kunna utse en klubb och hund som
länsmästare. Välkomna!

–

Rapport - Årsmöte 2022
SSF Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmarks årsmöte för 2020 och 2021 hölls i Barsele Byagård den 2 april. Mötet blev
välbesökt och bland deltagarna syntes flera nya ansikten. Med Kurt Sivertsson som mötesordförande flöt
förhandlingarna lugnt och sakligt. Samtliga redovisningar godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ersättningar och avgifter för 2022 behålls på det stora hela oförändrat och enligt styrelsens förslag.

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK
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Utställning i samband med Utemässan i Lycksele i slutet av maj kommer att genomföras liksom fyra
utlysta jaktprovsomgångar. En trivseldag vid lämpligt tillfälle under sommaren finns även planerad. Det
blev det omval på de flesta poster. På två poster blev det nyval, vi välkomnar Marcus Helletun som ledamot i styrelsen och Carina Didi som styrelsesuppleant. Arton förstaprisdiplom delades ut under applåder,
Sörlidbäckens Noor utmärkte sig med tre av dem.
Per Sjögren avtackades med present för sina fleråriga insatser i styrelsen. Utöver den uppgiften har Per
varit navet för Lyckseleutställningen, vilket han glädjande nog tänker fortsätta med. Efter avslutade
förhandlingar blev tillfälle till diverse småprat skällande fågelhundsfolk emellan, under det vi gjorde
kalas på de sedvanligt delikata smörgåstårtorna.
Styrelsen tackar alla medlemmar och hoppas på fortsatt gott klubbarbete.

Per Sjögren avtackning
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Rapport - Årsmöte 2022
SSF Västerbottens Lappmark
Verksamheten 2021

Jaktprov 2022/2023
SSF Ångermanland
Ångermanland anordnar jaktprov i höst enligt
nedanstående planering.

Utställning och övrig verksamhet

Styrelsens sammansättning:
Tore Löfgren
Björn Jonsson
Richard Svärd
Per Sjögren
Fredrik Jonsson
Thorgny Hedman
Mats Byström

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Den planerade vårutställningen i Storuman ställdes
redan i januari in på grund av corona. Lyckseleutställningen så småningom och äntligen genomföras sen den flyttats till slutet av november. Den
blev trots bister kyla en av de större utställningar
klubben haft på senare år med 80 bedömda av
närmare 100 anmälda hundar.

För medlemmar i SSF Ångermanland är startavgiften 100 kronor, för klubbhundar som gör
jaktprovsdebut utgår startavgiften. Vi välkomnar
givetvis medlemmar från andra lokalklubbar
i mån av plats, startavgiften är då 200 kronor.
Domararvodet är alltid 200 kronor.

I övrigt har verksamheten under 2021 liksom året
innan påverkats av osäkerhet kring coronan och
sociala aktiviteter som ringträning och liknande
har fått bero.

Ordinarie/Utlysta prov
Tängsta 19 – 20 augusti
Anmälan till provet görs via formulär på www.
ssf-riks.se eller via mejlad anmälningsblankett till:
Staffan Jönsson, Tängsta 310, 881 97 Resele, t:
070-622 31 77, e: rovdjursjakt@gmail.com

Priser
Styrelsens arbete

Klubbmästerskapet

Styrelsen beslutade i december 2020 att pga.
corona helt ställa in årsmötet 2021. SKK´s föreningskommitté beslöt även att automatiskt förlänga
mandattiderna med ett år och årsmötet 2022 får
behandla båda verksamhetsåren 2020 och 2021.
Den så inrättade styrelsen har haft sex protokollförda möten, samtliga telefonmöten.
Jaktprov

Poäng Hund

Ägare

1:a

83

Poju

Miranda Frings

2:a

81

Skarnäbbens Livli

Mattias Åkerstedt

3:a

80

Sörlidbäckens Noor

Göran Hellström

Västerbottenspriset

Vi har kunnat genomföra jaktprov i någotsånär
vanlig ordning och totalt 100 hundar har provats i klubbens regi. I länskampen, där båda lag
gjorde fina resultat, segrade Kustlandet med 255
poäng. Peter Jonssons Tuulikki skällde med sitt
skallkungssilver in sig i laget som ska delta på nordiska mästerskapet 2022. Den nya klubbmästaren
Poju följer med sin Miranda till årets skallkungstävling där Skarnäbbens Livli för andra året blir
reserv.

Poäng Hund

Ägare

1:a

167

Sörlidbäckens Noor

Göran Hellström

2:a

156

Viterlidens Vittra

Bertil Johansson

3:a

148

Tjäderlekens Kaksi

Lars Lindgren

Styrelsen för SSF Västerbottens Lappmark

Statistik Jaktprov 2021
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1:a

%

2:a

%

3:e

%

0:a

%

Tot.

Utlysta prov

13

18

13

18

22

30

25

34

73

Rörliga prov

5

19

10

37

7

26

5

19

27

Totalt

18

18

23

23

29

29

30

30

100

ÅNGERMANLAND

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK
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som utser domaren.
Vid rörliga prov ska startavgiften vara insatt på
SSF Ångermanlands BG 263-4749 före provstart.
Ange jaktprov samt hundens registreringsnummer på inbetalningen.
Anmälan görs via formulär på www.ssf-riks.se
eller via mejlad anmälningsblankett till: Örjan
Mattsson, Binböle 115, 873 98 Nordingrå, t: 070686 76 80, e: mattsson.binbole@telia.com
Välkommen att starta din hund i höst!

Tängsta 8–9 oktober
Anmälan till provet görs via formulär på www.
ssf-riks.se eller via mejlad anmälningsblankett till:
Alexander Melander, Åsmon 210, 881 98 Näsåker, t: 073–819 59 85, e: melanderalex@gmail.com
Anmälan ska vara anmälningsmottagaren tillhanda senast två veckor före provet. Har bekräftelse
inte kommit via telefon eller e-post inom tre
dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren. Vid vissa prov kan provtiden begränsas
till 3 timmar om arrangören finner det befogat.
Startavgift och domararvodet vid ordinarie/
utlysta prov betalas till provledaren på plats vid
provtillfället. Gällande boende, kontakta Staffan
Jönsson, se tidigare info.
Rörliga prov
Vill du starta din hund på egna marker vid en
tidpunkt som passar dig? Skriftlig anmälan
krävs senast 3 dagar före beräknad provdag. Har
bekräftelse inte kommit via e-post eller telefon
inom 3 dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren. När provdag och domare är
fastställd ska anmälan göras till provledare senast
3 dagar före provdagen. Det är alltid provledaren
29

–

Rapport - Utställning 2022
SSF Ångermanland

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

ÅNGERMANLAND

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022
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Jaktprov 2022/2023
SSF Jämtland/Härjedalen

Nya tag för utställning efter pandemin!
En kall men härlig lördag den 19 februari 2022 arrangerade SSF Ångermanland utställning i Resele.
Totalt 43 fina hundar deltog och domare var Anna Fors Ward som gjorde ett mycket bra arbete! Bland
nobsarna så tog Odensala skogens Tindra hem BIR medan BIM gick till Trollfågelns Jack jr. Efter att
de finska spetsarna fått visa upp sig så gick BIR till Akroyd´s Laika medan BIM gick till Kibblidalens
Arrac. När dagen var slut så var det Akroyd´s Laika som segrade! Hon tog även sitt tredje CK och blev
därmed klar utställningschampion. Stort grattis till er alla!
Ett varmt tack till utställningsgruppen som än en gång ordnat en trevlig utställning!
Ia Olsson Widén
Sekreterare SSF Ångermanland

Vi kommer att ha två samlingar för jaktprov.
Vemdalen 16-17/8
Sista anmälningsdatum 2/8
Startavgift 500 kr betalas på plats till provledaren. Kontant eller swish.
Provledare/anmälan: Roger Hedlund, Sjövägen
152, 834 34 Brunflo,
t: 070-358 12 13, e: pauliden@hotmail.com
Strömsund 3-4/9
Sista anmälnings datum 22/8
Startavgift 500 kr betalas på plats till provledaren. Kontant eller swish.
Provledare/anmälan: Niklas Stöök, Kullsta 452,
840 70 Hammarstrand,
t: 070-222 05 32, e: niklasstook@gmail.com

Övriga jaktprov:
Anmälan: Lars-Åke Åsberg, Näversjön 130, 835
92 Krokom,
t: 070-586 97 26, e: amaroken1958@gmail.com
Anmälan: Skriftlig anmälan till provledare enligt
ovan. Använd blankett som finns på hemsidan
ssf-riks.se.
Startavgiften 400 kr och reseersättning betalas
till domaren på plats.
För jaktprov gäller följande:
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i
händelse av överanmälan.
Löptik får ej startas.
På vissa prov kan provtiden begränsas till 3
timmar.

Rapport Jaktprov 2021
SSF Jämtland/Härjedalen
Odensala skogens Tindra, BIR, till vänster och Trollfågelns Jack jr, BIM, till höger.

Utbildning för provdomaraspiranter
Lördagen den 13/8 kl. 9:00 håller SSF Ångermanland teoriutbildning i våra jaktprovsregler för nya domaraspiranter i Resele (lokal är ännu inte bestämd). Föranmälan krävs senast den 31/7 för vår planering.
Anmäl ert deltagande till Örjan Mattsson e: mattsson.binbole@telia.com, t: 070-686 76 80.
Även intresserade från andra lokalklubbar är välkomna i mån av plats.

Strömsundsprovet avgjordes helgen 4-5 september i trakterna runt Strömsund. Jaktlagen på de
aktuella markerna ställde upp med att låna ut sina
jaktmarker trots pågående björnjakt, stor eloge
för det!
6 hundar startade bägge dagarna, med bra resultat
överlag. 4 st första pris och bäst lyckades Viterlidens Mulle med högsta poäng 85st, och därmed
första inteckningen i det för provet skänkta
Strömsundspokalen sponsrad av Engcon Nordic
AB.

Välkomna!
Vitterlidens Mulle med
ägaren Stefan Åkesson
30
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Akroyd´s Laika, ägare Leif Hedlund, blev under denna
utställning BIS.
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Jaktprov 2022/2023
SSF Medelpad
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i
höst/vinter enligt nedanstående planering. För
medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100
kronor (har Din hund aldrig startat ett jaktprov
är startavgiften 0 kronor). Domararvodet uppgår
till 100 kronor. Vi välkomnar självklart också
medlemmar från andra lokalklubbar i mån av
plats – startavgift: 250 kronor.

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

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022

Rapport - Utställning &
Årsmöte 2022
SSF Medelpad
I år kunde vi i SSF Medelpad arrangera ännu en
utställning och det känns helt fantastiskt att vi
verkar kunna få arrangera utställningar/sammankomster igen. För detta är något som de flesta av
oss verkligen har saknat.

Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.

Den här gången var det 42 hundar anmälda till
arrangemanget i Borgsjö. Endast en hund hade
lämnat återbud så det fanns 41 hundar i startfältet.

19-21/8 Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå.
Anmälan till Egon Rongdén.

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

Domaren för dagen var Margareta Carlsson, Margareta är en ny domare på våra raser. Margareta
tackade för förtroendet, hon tyckte det var roligt
att se så många fina hundar. Ringsekreterarna
Britt-Inger Wallin och Eva Löwenstein var såklart
också på plats, de sviker aldrig.

8-9/10 Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå,
Anmälan till Matti Torvela. Förlängning av
provtiden kommer inte att erbjudas vid detta
prov.

Egon Rongdén Gimåfors 185,
841 76 TORPSHAMMAR
e: egon.rongden@facipen.se,
t: 070-513 14 33

Bästa Nobstik blev Odensala Skogens Tindra och
bästa Nobshane vart Kattistjärns Affe som även
vart BIR.

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

Ordinarie prov

Matti Torvela Båthamnsgatan 19,
861 51 SÖRÅKER
e: matti.torvela@telia.com
t: 070-267 20 20

–

MEDELPAD

MEDELPAD
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På finnspets blev Tallskallets Aijko bästa hane och
han kammade även hem BIR, BIM blev Klöseforsens Ixi.
BIS-finalen blev rafflande mellan Tallskallets Aijko och Kattistjärns Affe och det blev Aijko med
matte Malin som drog det längre strået.
Ni som önskar se en massa bilder från dagen gå in
på https://ssf-medelpad.se/utstallning-2022-0424-borgsjo/
Efter utställningen så åkte vi mer eller mindre
raka vägen till Hussborg i Ljungaverk för att ha
årsmöte för de senaste två åren, dvs också prisutdelning för 2020 och 2021. Efter årsmöte och
prisutdelning så avnjöts en trevlig middag i goda
vänners sällskap precis så som vi är vana efter ett
årsmöte.
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Adam Pettersson tar emot vandringspriset Årets
Rookie 2021, Adams tik Koppelos Tuva fick 80p på
sin första provstart endast 10 månader gammal.
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GÄVLEBORG

GÄVLEBORG

Jaktprov 2022/2023
SSF Gävleborg
Utlysta jaktprov:
Hamra 19–20 Augusti (Fredag–Lördag)
Anmälningsmottagare: Henrik Jonsson, Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen, t: 073-067 88 72, e:
henke.jonsson89@hotmail.se
För ordinarie prov gäller följande:
Anmälan gör på blankett från SSF Riks webbplats. Blanketten ska vara komplett ifylld (bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter godtas inte
som anmälan).
Anmälan till respektive mottagare ska vara
inkommen senast 14 dagar före start (för sent
inkommen anmälan beaktas inte).
Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid
utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
Har hunden insjuknat eller om tik har börjat löpa
styrks detta med veterinärintyg.
Avgiften återbetalas om plats inte kan beredas.
Medlem SSF Gävleborg 300 kronor, övriga
medlemmar 400 kronor per dag sätts in på BG
339-9110 eller Swish via 123 025 35 75 vid
bekräftelse av start. Ange namn och provplats vid
inbetalning.
Vi kommer att ha förläggningen vid Svartåvallen
där boende och plats för husvagn kommer att
erbjudas i mån om plats.
Vid färre hundar anmälda än 3 kommer provet
att utebli, och återbetalning av avgift kommer att
ske.
Läs mer på: https://ssfgavleborg.webnode.se/
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Rörliga jaktprov (16 augusti 2022–28
februari 2023)
Anmälan: Anmälan görs på blankett från SSF
Riks webbplats.
Provledare:
Martin Karlsson, Skindravägen 14, 822 91 Alfta,
t: 070-6246077, e: gammeltuppen@outlook.com
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad
domare och gör upp med denne om lämplig tid
och plats (minst 3 dagar före provet)
Medlem SSF Gävleborg 300 kronor, övriga
medlemmar 400 kronor kronor per dag sätts in
på BG 339-9110 eller Swish via 123 025 35 75
när domare och hundägare fastställt provdatum.
Domaren betalas med ev. reseersättning vid
jaktprovet. Avgift för outnyttjad start återbetalas
endast mot veterinärintyg.

I väntan på full tid

Fullt jobb och skallet ekar!

Turordning ordinarie och rörliga prov
Lokalklubbens hundar har förtur, därefter
hundar från andra lokalklubbar och slutligen från
övriga nordiska länder.
Vandringspris för medlemmar i SSF Gävleborg
De hundägare som vill tävla om klubbens
vandringspris ”Årets trädskällare Gävleborg” ska
skriftligen meddela klubben de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse
tillsammans med kopior på provprotokollen till
klubbens sekreterare före den sista december
2022.
Kvalificering till Skallkungen 2022 startar enligt
gällande reglemente och rutin 12 dagar före den
Skallkung som nu utgår. Kvalificeringsperiodens
första dag blir alltså den 21 september 2021. I
övrigt se regelpärmen.

Hamra 2020
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Rapport - Utställning 2022
SSF Gävleborg
Den 26 februari var det återigen dags för vår
årliga hundutställning i Bollnäs som normalt
brukar gå av stapeln den sista lördagen i februari. Fjolårets Bollnäs utställning blev likt många
andra inställd pga Covid men i år så fick vi ta en
nystart på en ny plats och med ett fint väder.
Vädret hade vi med oss med solen som värmde
hela dagen, och våra fina hundraser fick visa sig
från sin bästa sida.
Dagens tjänstgörande domare var Petra Högberg,
som hälsade välkommen och informerade lite
om sig samt de två Aspiranter vi hade på plats för
dagen. Sekreterare som tjänstgjorde Eve Norell
och Eva Bryntse.
Till dagen var 32 hundar anmälda för bedömning.
Fördelningen mellan raserna var 9 Norrbottenspetsar och 23 Finsk spetsar. Vi är så glada och
tacksamma över att så många av er kommer tillbaka varje år och även för alla nya utställare med
familjer som kommer till vår utställning.
Först ut på dagen var norrbottenspetsarna,
bästa Valp med HP vart Junikullens Svea, ägare
Sven-Inge Brolin. Och BIR (Bäst I Ras) för norrbottenspetsarna blev ingen då inget CK delades
ut under dagen. Sen var det finsk spetsarnas tur
och där blev bästa valp Timmerbergets Menja
ägare Simon Nordin tilldelad HP. BIR (Bäst I
RAS) blev Kibblidalens Arrac ägare Ulf Brändström. BIM (Bäst I Motsatt kön) blev Tallskallets
Kalla ägare Robin Boija.
När bästa hund inom respektive ras var utsedd så
var det dags att utse dagens bästa hund, BEST IN
SHOW.
Segrare ur den striden och vinnare av titeln årets
trädskällare för Bollnäs utställningen blev Kibblidalens Arrac ägare Ulf Brändström.
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GÄVLEBORG

GÄVLEBORG
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Ett stort grattis till er!
Jag vill även gratulera Tiurbakkens Vide ägare
Anna Jönsson, som blev utställningschampion
dagen till ära!

Bollnäs utställning 2022.

Under dagen hade vi även ett lotteri med massor
av fina priser. Foder från Hill’s, Kaffemuggar från
My Hansson, knivar från Holmen, termosar från
Rundvirkeskog mm
Jag vill avsluta med att tacka alla funktionärer, utställare, sponsorer för att ni varit med och återigen
gjort detta till en fantastisk dag!
Emelie Nordin
Utställningsansvarig
SSF Gävleborg

BIR Kibblidalens Arrac, ägare Ulf Brändström och BIM Tallskallets Kalla, ägare Robin Boija.

Tiurbakkens Vide, ägare Anna Jönsson.
Junikullens Svea, ägare Sven-Inge Brolin och Timmerbergets Menja, ägare Simon Nordin.
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Jaktprov 2022/2023
SSF Mellansverige
Noppikoski 16 -17 augusti (tis-ons)
Anmälan och upplysning:
Hans Jemth, Lillebovägen 10, 792 97 Mora, t:
070-242 78 04, e: hans.jemth58@gmail.com
Skallkungen Idre 1-2 oktober (kvalificerade
hundar)
Anmälan och upplysning:
Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, t:
070-314 01 72, e: ronney@skoog.biz
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan och upplysning:
Anders Albinsson, Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm, t: 070-205 35 14, e: anders.albinsson@
valmet.com. Övriga upplysningar under ”Rörliga
jaktprov”.

Utlysta jaktprov
Anmälan är bindande och görs senast 14 dagar
före prov. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare
med mera på anmälan. Använd blankett som
finns att hämta för utskrift på SSF riks hemsida,
www.ssf-riks.se
Vid anmälan av hund som har utländsk fader
eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Startavgift
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/
provdag till BG 5261-2942. Därutöver ska 200
kr/provdag (domararvode) erläggas till provledare
vid ankomst till provplats. Deltagare från annan
lokalklubb 250 kr/provdag till BG 5261-2942.
Därutöver 200 kr/provdag (domararvode) som
erläggs till provledare vid ankomst till provplats.
Gratis Förstastart
För dig som startar din hund första gången på
jaktprov. Detta gäller både utlysta och rörliga
prov. Reseersättning för domare vid rörliga prov
ingår inte utan regleras direkt till domaren.
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Vid eventuell domarbrist
SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna
medlemmars hundar.
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Jaktprov 2022/2023
SSF Mellansverige
Anders Albinsson, Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm, t: 070-205 35 14, e: anders.albinsson@valmet.com
Anmälningsblankett, kan hämtas på www.ssf-riks.se
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.

Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse
om start samt tid för lottning.
Betalning av jaktprov.
Betalning sker då anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl
kan påvisas.
Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.
ID Märkning
Obligatorisk

Rörliga jaktprov
SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen räknas ordinarie och rörliga
prov tagna i den egna lokalklubben. Kvalificeringstiden räknas till och med helgen 14 dagar
före Skallkungstävlingen. Prov som går därefter
är kvalificerande till nästa års Skallkung.
Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga marker kanske domaren har?
Startavgift
Domararvode 300 kr + ev. reseersättning 18:50
kr/mil som betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på BG 5261-2942,
därutöver samt domararvode enligt ovan.
Anmälan
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga
jaktprov anmäler sig senast 3 dagar före tänkt
provdag. Detta görs skriftligen till provansvarig
för rörliga jaktprov:

Har domare kontaktats, ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen före
avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir prov inte genomfört skall anmälan om ny provdag
göras omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.
Välkommen att starta din hund i höst!

Rapport - Utställning 2022
SSF Mellansverige
Vid vårutställningen i Svärdsjö den 26 mars kom
33 Finsk spetsar och 23 Norrbottenspetsar till
start!
Vi lyckades tajma in årets blåsigaste dag, men
solen lyste på oss i stort sett hela dagen, och
utställningen rullade på!
Dagens domare var Arild Berget som hade
aspirant Ted Karlsson vid sin sida. Sekreterare var
Anna-Carin Rydstedt och Zussi Hamrin, även
en ringsekreterarelev, Linnèa Hedvall, fanns på
plats.
Hela gänget gjorde ett proffsigt jobb, trots
blåsvädret med kalla vindar.
Först in i ringen var valparna, där blev Finsk spetsen Mustanlammi Turo, BIS valp. Grattis!
Efter valpbedömningen var det dags för Norrbottenspetsarna att visa upp sig i ringen. Morgonmyrens Reisa, som startade i juniorklass blev
bästa tik och blev BIM! Brännlands skogens
Björne, som startade i unghundsklass, blev bästa

hane och blev BIR, han fick då tävla vidare.
Finsk spetsen, Klöseforsens Maddox startade i
jaktklass för hanar, blev dagen till ära utställningschampion och bästa Finsk spetshane, och
BIM! Grattis, grattis! Jahititajgans Nätti, startade
i jaktklass för tikar, blev bästa Finsk spetstik och
BIR - hon fick då tävla vidare.
Slutligen var det dax att fightas om BIS1 och
BIS2! Där segrade Finsk spetstiken, Jahititajgans
Nätti som idag blev BIS1 och Norrbottenspetshanen, Brännlands skogens Björne blev BIS2.
Grattis!
Storvinsten - en Ultra com R10-pejl, sponsrad av
Interjakt Borlänge, som lottades ut på startnumret, vanns av Joakim Gustafsson. Grattis!
Henrik Eriksson, hade en bra dag i Svärdsjö!
Han hade turen att vinna en Jaktdag, som Stora
Enso, sponsrade med samt att hans hund blev
BIS2! Grattis!
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Rapport - Utställning 2022
SSF Mellansverige
Vi tackar hjärtligt alla fina sponsorer som sponsrat med många fina priser!
Interjakt Borlänge - vår Guldsponsor
Stora Enso
Royal Canin
Agria
Mellanskog
Pinewood
Sannas jaktkläder
AB Karl Hedin
Essential Foods
Svärdsjö järn
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Jaktprov
2022/2023
SSF Sydsverige
Grängesberg 10:e och 11:e September
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson, Gamla
Kronvägen 137, 772 90 Grängesberg, t: 076-104
86 40, e: styggberget@hotmail.com

BIS1 - Jahititajgans Nätti med husse Anders Lundmark, domare
Arild Berget. Bis2 - Brännlands skogens Björne med husse
Henrik Eriksson

Björsjö 10:e och 11:e December
Anmälningsmottagare: Tomas Salander, Gärdets väg 7, 771 90 Ludvika, t: 070-658 73 05, e:
tomas.salander@kopparfors.se
Saxdalen 25:e och 26:e Mars 2022
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson, Gamla
Kronvägen 137, 772 90 Grängesberg, t: 076-104
86 40, e: styggberget@hotmail.com

Vi Tackar alla utställare med sina fina hundar,
besökare och ALLA som hjälpt till på ena eller
andra sättet!
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Riksutställningen, 230423, som då kommer att hållas
i Mora!

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

Tack å hej!
// Anna Norberg, utställningsansvarig, SSF
Mellansverige

–

SYDSVERIGE
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Rapport Jaktprov 2022
De först fyra jaktproven är rörliga prov.
Det började med att Josefin Wallberg startade
Meduza som fick 46 poäng på detta prov.
Därefter startade Göran Eriksson Aufgeveckt
Herkko på två jaktprov inom en vecka. Det
första provet blev ett tredjepris på 56 poäng. På
det andra provet lyckades Herkko utmärkt och
fick ihop 79 poäng och ett första pris. Det var
Herkkos tredje första pris så han blev då Svensk
Jaktchampion.
Några dagar senare startade Josefin Medusa igen
som också gick ett utmärkt jaktprov. Meduza fick
ett första pris på 82 poäng.
Till det ordinarie jaktprovet i Saxdalen kom
endast en hund för att starta både lördag och
söndag. Det var Roger Jävegård med Björkåslandets Aiko som på lördagen fick ihop 47 poäng. På
söndagen fick undertecknad bedöma Aiko som
hade flera ståndskall. Ståndskallen var långt från
provgruppen och varade bara några minuter. Jag
hann aldrig fram på ståndskallen för att konstatera något arbete med fågel. Det fanns ingen
samarbetsvillig fågel denna dag.

Klöseforsens Maddox med matte Victoria Hoffman.

Rörliga prov 2022-08-16 t.o.m. 2023-03-31
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller
e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson, Gamla
Kronvägen 137, 772 90 Grängesberg, t: 076-104
86 40, e: styggberget@hotmail.com, 350 kr inkl.
reseersättning för domare betalas på plats. Första
start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift.
Gäller både ordinarie och rörliga prov.

Göran Eriksson

Samtliga jaktprov är av lika värde för kval till
skallkungen och även andra tävlingar. Samtliga
ordinarie jaktprov kan bli flyttade till annan ort
på grund av vargförekomst.
SSF Sydsverige hälsar alla välkomna till jaktprov.
BIS valp, Mustanlammin Turo med husse
Zacharias Wahlund
40

BIR och BIS 2 Brännlands skogens Björne,
BIM Morgonmyrens Reisa

Göran Eriksson med Aufgeweckt Herkko och Josefin Wallberg med Meduza
41

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022

–

–

SYDSVERIGE

SYDSVERIGE

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022

Rapport - Årsmöte 2022
SSF Sydsverige

Rapport - Utställning 2022
SSF Sydsverige

SSF Sydsverige började lördagen den 19:e februari med hundutställning.
Ställdalen den 19 februari
Upptakten till utställningen var den bästa i modern tid med 47 hundar anmälda och slutligen 43
starter på vår utställning i Ställdalen. Domaren
Bo Paulsson gjorde sin första domarinsats på våra
raser. Tidigare hade han varit domaraspirant
och elev på Ställdalenutställningen, så vi kände
honom sen tidigare och han gjorde ett bra arbete
med en konsekvent bedömning genom utställningen.
Finsk spets, juniorklass hanhundar: här delades
två CK ut Tajgans Santu (Pontus Bäckström) och
Urho (Tina Hagnäs).
De finska spetsarnas jaktklass för hanhundarna
var imponerande med hela sju hundar. Vann med
CK gjorde Tajgans Rejtu (Markku Mansikkala).
CK gick även till jaktmeriterade Sobol-R (P-G
Johansson) och Vehkavaaran Haka (Heikki
Ruuska). Tajgans Rejtu blev även bästa hanhund
före Sobol-R, junioren Tajgans Santu och Vehkavaaran Haka.

fick CK. Bäst i rasen bland norrbottenspetsarna,
BIR, blev Utvängs Andora.
Efter en mycket fin dag med strålande solsken korades BIS för dagen, finska spetsen Koppelos Irja.
Vi som arrangerade utställningen tackar alla
utställare, hundar, sponsorer, domare och ringsekreterare och passar på att skjuta ut bröstet en
aning över att ha fått till ett bra arrangemang med
så pass få inblandade funktionärer. SSF Sydsverige
vill även passa på att hälsa alla som vill vara med
driva framtidens SSF Sydsverige att steget ut och
anmäla sitt intresse.
Nu siktar vi mot en riktigt bra jaktsäsong 2022!
Tomas Salander för SSF Sydsverige

Vanligtvis har vi årsmötet direkt efter hundutställningen på samma plats men på begäran av flera
medlemmar så hade vi årsmötet digitalt senare på eftermiddagen. Det blev då lite flera medlemmar än
vanligt som deltog.
Nu hoppas jag verkligen att denna pandemi tar slut snart så att vi kan göra som vanligt igen och träffas
på våra möten.
Mötet gick att genomföra på ett utmärkt sätt. Efter genomgång av ekonomi, revision, verksamhet och
verksamhetsplan mm. Fick den sittande styrelsen ansvarsfrihet.
Styrelsens sammansättning 2022 blev följande.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleanter:

Göran Eriksson
Torsten Karlsson
Liselott Lindqvist
Börje Neva-Juoni
Mattias Kähäri
Per Gustavsson

Vi gick också igenom vad som behövde göras innan Riksfullmäktige, Riksutställningen med ledamöter,
funktionärer på fullmäktige, utställning och att få dit en veterinär som kan göra ögonlysning och kontrollera patella på de hundar som ägarna ville få undersökta.
SSF Sydsverige genom Göran Eriksson

Bästa finsk spetstik jaktklass med Cert blev
Koppelos Irja (Hans Norberg) före modern och
championtiken Saga med CK (Mats Karlsson).
Även två juniortikar fick CK – Johan Nilssons
Arya och Siirka. Koppelos Irja blev även BIR
bland finsk spetsarna.
Ett CK delades ut bland norrbottenspetsarnas
hanhundar och det gick Zack (Karl Hilmersson).
Bland norrbottenspetsarnas tikar var konkurrensen hårdare: öppenklasstiken Utvängs Adora
(Björn Åkesson-Björling) vann före jaktmeriterade Fight for it Concetta (Camilla Andersson)
på tredje plats Morgonmyrens Reisa (Anna &
Stefan Norberg) och fjärde plats Åskbergets Maya
(Anna & Stefan Norberg). Samtliga dessa tikar
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BIS och BIR Koppelos Irja
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RIKSFULLMÄKTIGE 2022 I
VÄSTERÅS DEN 9 APRIL

Fullmäktigemöte
Inför mötets start är det som brukligt idag lite
pyssel med tekniken men med Anders Lundberg
i spetsen så kunde mötet starta på utsatt tid. Det
var många som deltog digitalt, vilket är glädjande.
Arrangörsklubbens ordförande, Göran Eriksson,
hälsade välkomna till fullmäktigemötet och
lämnade över ordet till riksklubbens Egon Rondén
som öppnade mötet. Som mötesordförande
för fullmäktige valdes Moa Persson och
protokollförare var riks Cecilia Sjölund. Mötet
avhandlades på ett professionellt sätt med
tydlighet och med stor vana att leda möten.
Cecilia skrev så tangenterna glödde och hade ett
färdigt protokoll klart strax efter klubban slagits i
bordet.

Utdelning av priser
Årets skällande fågelhund 2021
1.
2.
3.

Föreläsning- Vad är avel ?
På lördag morgon serverades frukost i hotellets matsal och redan där var det många handskakningar
och hejande på gamla bekanta. Direkt efter så startade det en föreläsning av Moa Persson om hundar
anatomi, avel och lite tänkvärda saker i samband med avel. Det märktes att hon var en van föreläsare och
genomförde sin presentation på ett berömvärt sätt. Vår egen representant från avelsrådet, Jonas Carlsson,
tog över stafettpinnen efter en kort bensträckare och lite påfyllning av kaffe i förmiddagsdåsiga kroppar.
Jonas redogjorde för mer riktad information hur det ser ut inom avel för våra raser. En del frågor ställdes
av åhörarna och blev besvarade. Man inser, som novis i ämnet, att avel inte är en lätt sak att syssla med.
Moa, som föreläste innan Jonas, berömde vår klubb för att vi har avelsråd som försöker göra sitt allra bästa
att hjälpa till med avelsfrågor. Samt att det finns en hel del krav, regler och önskemål uppsatta för att få
para sin tik. ”ta vara på det” var hennes uppmaning. Sen hur vi ska bredda avelsbasen och nå alla duktiga
hundar som ”bara jagar” det finns det nog ingen enkel lösning på det.

Från och med fullmäktigemötet har vi en ny
ordförande i riks och det är Anders Lundberg.
Anders är gammal i gården och kommer fortsätta
leda klubben på ett fint ödmjukt sätt. Han tar över
efter Jeanette Börjesson som avtackades av Anders
och en lite rörd Cecilia Sjölund. Tyvärr så var inte
Jeanette med fysiskt på mötet men hon kommer
att få en gåva vid senare tillfälle. Även Matilda
Hansson, Therese Hampus och Göran Eriksson
avtackades och fick varsin tavla av konstnären
Göran Boström.

Moa Persson

Fullmäktigemötet gick av stapeln lördagen 9 april och förlades till Hotell Lövudden. Eftersom landet
är långt så hade det redan kommit gäster redan på fredagen. Säkerligen var det en trevlig kväll redan på
fredagen. Det brukar bli så när likasinnade träffas återigen. Hundar, jakten och livsstilen förenar oss på ett
fantastiskt sätt.

Sörlidbäckens Noor, ägare Göran Hellström
Rinkkavaaran Akita, ägare Henrik Sjödin
Viterlidens Vittra, ägare Bertil Johansson

Kennel Rahans Vandringspris 2021
1.
2.
3.

Sörlidbäckens Noor, ägare Göran Hellström
Rinkkavaaran Akita, ägare Henrik Sjödin
Tallaskallets Aijon, ägare Ia Olsson Widen

Röjans vandringspris 2021
1.

Vi var 16 närvarande delegater från de olika
lokalklubbarna men många hade fullmakter och
röstade som sin lokalklubb bestämt. Samtliga,
ca 30 talet personer, som var närvarande hade
yttranderätt under mötets gång.
Det enda som egentligen blev en diskussion
var motionen om möjligheten att kunna ta
ett svenskt viltspårschampionat för finsk spets
och norrbottenspets. Delegaterna röstade och
motionen avslogs.
Ekonomin ser bra ut i klubben och styrelsen
beviljade ansvarsfrihet för det gångna året.

–

2.
3.

Elisabeth Laestander, hund Skarjaks GuldStina 86 p
Moa Hermansson, hund Styggbäckens Tjikko
85 p
Miranda Frings, hund Poju 83p

Unos minne 2021
1.
2.

Tallskallets kennel, Robin Boija
Häggingåsens, Daniel Byqvist

Flest dömda prov under säsongen 2021-22
1. Richard Svärd
2. Kid-Benny Eriksson
3. Göran Eriksson
4. Mats Larsson
5. Lars Lindgren
Alexander Melander
Lars Stighall

VL
ÖN
S
VK
VL
Å
VL

13 st
12 st
8 st
8 st
8 st
8 st
8 st

Utförligare resultat återfinns i protokollet från
fullmäktigemötet.
// Syd genom Mattias Kähäri

Så hade vi kommit till lunchtid och det serverades en god måltid och pratet runt borden kretsade förstås
om hundar och därtillhörande frågor.
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RIKSUTSTÄLLNINGEN 2022 I
VÄSTERÅS DEN 10 APRIL

–

På plats var också veterinären Berit Wallin, som utförde ögonlysningar och patellaundersökningar. Några
hundägare tog tillfället i akt och totalt blev det sex ögonlysningar och sju patellakontroller – samtliga utan
anmärkning. Initiativet sponsrades genom SSF Riks som backade upp som garant med ett bidrag som SSF
Sydsverige tackar stort för.

Ett upplägg med hundarna i centrum
Efter ett två år långt uppehåll på grund av coronapandemin var det äntligen dags för SSF Sydsverige att
arrangera Riksutställningen, den inofficiella uppgörelsen om titeln ”Sveriges vackraste hund” som har
arrangerats sedan 1968. Ja, bortsett från avbrottet 1980, då en parvoepedemi förhindrade att tävlingen
hölls. Dramatiken kring utställningen hade spätts på ytterligare då flertalet av de fyra mest nordliga
klubbarnas delegater hade kastat in handduken på grund av ett besvärligt snöoväder, som lyckligtvis inte
drabbade Västerås värre än att det fantastiska västmanländska vädret gjorde en tvärvändning och bjöd på
en riktigt skön dag med någon plusgrad och lite vind. Till utställningen var det 43 anmälda hundar och av
dessa blev det 40 startande i sällskap med förväntansfulla ägare/förare.

Utställningen inleddes genom att samtliga valpklasser betades av, och det är nog inte sista gången de är
med i ringen, att döma av domaren Eva Jönssons kritik. Bland valparna var det särskilt finsk spetsvalpen
Styggbergets Jari som föll domaren på läppen och han blev också bästa valp.

Som vanligt var det en blandning av rutinerade utställare och färska nyingar som var på plats för att
göra upp om titeln ”Riksutställningsvinnare 2022”. En av de deltagande hundarna var finsk spetstiken
Lappskansens Kirpi (Peter Stiernman) som vann 2018 och 2019. Peter hade dock aviserat att denna
gång fick bli en avslutning på Riksutställningsdeltaganden (det gick ju bra till slut!). Ett annan hund var
Sortivaara’s Elda (Marcus Johansson och Ellenor Ramnell) från Anneth Granbergh i Norrbotten och det
unga ägarparet berättade att de efter många nej äntligen hade fått göra resan Skövde-Kalix ToR för att
bli med finnspets. Förhoppningarna var måttligt högt ställda, men glädjen över att vara på plats och bara
vara där, var inte att ta miste på. Kanske kan det vara en målsättning för framtiden – att få folk att välja
antingen en finnspets eller en norrbottenspets istället för en drever eller en wachtel? Att få ut hundar
till intresserade ägare, oavsett var i landet de bor, och därigenom få in helt nya medlemmar är ett bra
långsiktigt mål för vår klubb.

Bästa valp Styggbergets Jari

Klass efter klass avhandlades av domare Eva Jönsson som för dagen hade med en aspirant, Johnny
Andersson, och två rutinerade ringsekreterare som tillsammans bildade ett samkört gäng. Domaren tog sig
tid och redogjorde för varje hunds förtjänster och brister på ett utförligt och noggrant sätt. Det är alltid
intressant för hundägaren och åhörarna runt utställningsringen.

Finska spetsar
Utställningens största klass var de finska spetsarnas jaktklass hanar, där det delades ut fyra Excellent bland
totalt sex startande hundar. Det är alltid roligt att se att jakthundar även kan vara fina hundar. Ett stort
grattis till hanen Aufgeweckt Herko, med ägaren Göran Eriksson, som tog sitt tredje Ck och därmed är SE
UCH. Stort grattis!

Sortivaara’s Elda med ägarna Marcus Johansson och Ellenor Ramnell
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Även vinnarna på lotteriet drogs. Högsta vinsten har var ett presentkort på 1 000 kr från Wasa-Åkarn AB
samt några blandade småvinster. Grattis till er som hade turen med er och tack till alla som köpte lotter!
Det vi fick se i öppen klass var en ståtlig hane, Kibblidalens Arrac (Ulf Brändström). Jag som stod vid
sidan av och tittade på hundarna förstod att denna hund skulle bli svårslagen denna dag, och jag förstod
att jag inte var ensam om att tycka likadant; eftersom jag stod ganska nära bordet där ringsekreterarna satt
hörde jag superlativen hagla över hanhunden. Följaktligen blev Arrac också bästa hanhund bland de finska
spetsarna. Och efter att tikarna hade bedömts så stod Ulf sensationellt nog med två hundar i BIR-finalen
(storslam), då Klöseforsens Minja var bästa tik. BIR blev Arrac och Minja blev BIM.

Norrbottenspetsar
Efter ett kort avbrott var det norrbottenspetsarnas tur att äntra ringen. Domaren fortsatte sin noggranna
bedömning. Ett återkommande omdöme bland nobsarna var att hon för dagen tyckte att många
hundar var något tunna. Hon sade ”det är inte fel att ge lite mer mat” och ”fläskpannkaka äter de väl?”
med ett leende på läpparna. Kanske var det därför det inte delades ut lika många Excellent som bland
finnspetsarna. Sen om just pannkaka är det bästa för en jakthund låter jag vara osagt…
Bland nobsarna var det tiken, Odensala Skogens Tindra (Kennet Holmlund), som tävlade i jaktklassen
som blev BIR. Roligt var att tikarna som deltog jaktklassen höll hög kvalité och att även Grasbekkåsens
Dimma (Staffan Jönsson) tilldelades Excellent och Ck. Även här var det glädjande att se att aveln på
jakthundar har slagit väl ut exteriört.

Best in Show
Så är det dags för ”le grand final”, uppgörelsen om BIS. Den ståtliga finska spetshanen Kibblidalens
Arrac ställdes mot den vackra norrbottenspetstiken Odensala Skogens Tindra. Efter lite funderande så
bestämmer sig domaren att utse Arrac till Best in Show. Vinnaren presenterades med att Arrac för henne
är en rastypisk hund med enorm utstrålning och vacker hållning och en värdig representant för den finska
spetsen. Hon berömde även hundägaren Ulf Brändström för en väldigt fin presentation av sina hundar i
ringen med orden ”det är helt enkelt en fröjd att se hundar som hanteras på detta vis”.

BIR och BIM final

Lotteripaus
I pausen lottades det ut priser på hundarna startnummer och en Tracker hundpejl, skänkt av Tracker,
blev norrbottenspetsuppfödaren Helena Hanssons och en jaktradio från Nora Jakt & Sportskytte gick till
Göran Eriksson.

Pejlvinnare Helena Hansson
48

Jaktradiovinnare Göran Eriksson

BIS-final Kibblidalens Arrac och Odensala Skogens Tindra
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Det var två otroligt fina hundar i finalen som framfördes på ett proffsigt sätt. Men i år var det Ulf som fick
ta hem trähunden som är skänkt av finska spetshundklubben SPJ som Tommy Svevar överlämnade som
pris vid Riksutställningen i Piteå 2016. Hunden ett vandringspris för BIS-hunden på Riksutställningen
och är ett evigt vandringspris, som förhoppningsvis ska få hävda revir i många, många stugor framöver.
Stort grattis till Ulf, som också bedriver uppfödning med kennel Klöseforsens!
Stort tack till alla!
Så slutligen vill jag passa på att tacka alla inblandade, arrangörer och deltagare för genomförandet av
utställningen, samt sponsorerna som skänkt fina priserna till oss. Ett extra tack vill jag passa på att ge
Kaj Ekroos som hjälpt oss i Sydsverige att ro iland detta arrangemang, fast han numera är medlem i SSF
Medelpad. Det visar på ett gott hjärta för verksamheten.
// Mattias Kähäri för SSF Syd
Sponsorer Riksutställningen 2022:
Sveaskog | Vattenfall |Vasa-Åkarn AB | Jägarförbundet Västmanland | Skogsällskapet | Nora Jakt &
Sportskytte | MM Hunt |

Kibblidalens Arrac och Klöseforsens Minja, ägare Ulf Brändström
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Camilla
Andersson

Hej på er!
Jag heter Anders Tanse och är en mas från
Borlänge som flyttat upp till en liten by utanför
Åsele. Att jag hamnade i just Västerbottens inland
var för kärleken och såklart för jakten! Min jaktliga karriär är nog i sammanhanget ganska kort.
När jag fick äran och förtroendet att bli bäste vän
med min första Norrbottenspets Degelbergets
Aijko, så hade jag aldrig jagat fågel med hund
tidigare. Ändå hade jag fått för mig att det var
just trädskällarjakten som jag främst skulle hålla
på med!
Kanske drömde jag om att få smyga på
ståndskall för en älghund, men jag sökte enkelheten med småviltsjakten. Att ta en timme efter jobbet och få ett fullgott jaktpass med full spänning
och samtidigt lättillgängligheten ger mycket för
livet. Jag visste inte då vad jag skulle förvänta mig,
men jag visste att jag hade ett brinnande intresse
och han skulle få mycket tid i skogen. Jag har lärt
Aijko mycket, men i slutändan så är det nog han
som har lärt mig mest. 2021 utökade vi familjen
med en till familjemedlem, Saxälvens Aro och
huset känns nu komplett. Jag ser väldigt mycket
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fram emot att få fortsätta med Aros injagning i
höst, det ska bli spännande att se hur han utvecklas och vad han kommer att bli för hund.
Jag är relativt ny inom SSF och var medlem lite
till och från i början av jaktkarriären, men med
stigande ålder så har medlemskapet vuxit sig fast
och nu känns medlemskapet som en självklarhet. Anledningen till varför jag sökt mig till
SSF-riks är att få en delaktighet i att bevara och
utveckla våra raser och jaktformen. Att få träffa
alla likasinnade och att lära! Men även för att
försvara vårat kulturarv med löshundsjakten, så
att kommande generationer kan få jaga med en
trädskällare. Jag har inte engagerat mig i SSF-riks
tidigare, så mitt uppdrag som suppleant i Riksstyrelsen är mitt första. En av mina hjärtefrågor är
hur vi säkerställer att det finns jägare för framtiden. Det är lätt att nyrekryteringen av unga och
intresserade jägare glöms bort och faller mellan
stolarna till förmån för andra frågor. Utan nya
jägare så har vi ingen framtid att arbeta för.
Anders Tanse, Västerbottens Lappmark
Suppleant SSF Riks

Jag heter Camilla Andersson och blev invald som
SSF:s kassör på Riksfullmäktige i Västerås. Jag
bor i Nykvarn utanför Stockholm och är medlem
samt revisor i SSF Mellansverige.
Jag tog jägarexamen 1990 och skaffade direkt en
hagelbössa för småviltsjakt. Jag hade på den tiden
stående fågelhundar och har genom åren jagat
mycket fågel tillsammans med mina hundar. I
början av 2000-talet skaffade jag min första studsare och började därmed även att jaga högvilt.
Min resa inom SSF påbörjades i början av 2015
när jag och min särbo Dahn Ahlström skaffade
vår första norrbottenspets. Vi importerade en tik
från Finland, Koivunevan Madde. Vi fastnade
för rasen direkt och har sedan dess även fött upp
5 norrbottenspetskullar under prefixet Fight For
It. Vi har såklart sparat 2 valpar och har därmed
numera 3 norrbottenspetsar och 2 borderterrier.
De är våra ständiga följeslagare både under jakt
och i vardagen.
Det är en självklarhet för mig att ställa ut och att
starta mina hundar på jaktprov, även om jag sätter
själva jakten i första hand. Jaktproven är en mycket viktig del i avelsarbetet. Dels för att kunna
bedöma hundens egenskaper på ett enhetligt och

jämförbart sätt, dels för att dessa egenskaper ska
dokumenteras och därmed finnas tillgängliga för
andra jägare som är intresserade av rasen.
Intresset för mina hundar och jakten är enormt
stort och det tar upp den största delen av min
fritid. Nere i Sörmland jagar jag främst vildsvin,
dovhjort och kronhjort men även älg. Skogsfågel
jagar jag oftast i Dalarna, men jag och Dahn reser
även runt en hel del i norra Sverige för att jaga
fågel på lite olika marker.
Dagligdags arbetar jag som auktoriserad redovisningskonsult och gillar såklart siffror samt
ordning och reda. Tillsammans med en kollega
driver jag en egen byrå i Stockholm. Utöver mitt
arbete sitter jag även som ledamot i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté.
Min förhoppning är givetvis att min relativt
breda erfarenhet och kunskap inom hundägande,
hundavel, företagande och som jägare ska komma
till stor nytta inom SSF.
Skitjakt!
Camilla Andersson
Kassör SSF Riks
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Jag heter Ulla Lindvall. Är 55 år och bor i
byn Holmträsk, 1 mil utanför Kalix i Norrbotten.
Jag har varit medlem i SSF Nedre Norrbotten
sedan 2018 och fick nu förtroendet är bli
suppleant i riksstyrelsen.
Jag ser fram emot detta uppdrag och att lära
mig mer om allt runt våra hundar för jag
brinner för våra spetsar.

Ulla
Lindvall

Jag köpte min första egna finska spets år 2000
och sen dess har det alltid bott en röding med
mig. Just nu har jag tre stycken finska spetsar.
Barbarerna Sini och Barbarens Pyy som är
systrar. De är 4 år och Pyys pojke Brandryggens Pirre som föddes förra sommaren. Jag
har precis fått ett eget kennelnamn och vill
fortsätta ta fram några kullar för nu har jag
verkligen chansen med de fina tikarna jag fått
glädjen att bo med. Sen har det ju bott andra
hundar med oss genom åren. Någon blandras,
Hamiltonstövare, Östsibirisk lajka men det
har alltid funnits finsk spets.
Ulla Lindvall
Suppleant SSF Riks
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Som nyvald ledamot i SSF riksstyrelse så
vill jag lite kort presentera mig själv inför
kommande mandatperiod. Åke Bäckström,
51 år gammal boende ett par mil väster om
Umeå, tillsammans med min sambo, har
2 vuxna utflugna döttrar. Medlem i SSF
sedan 2002 och blev invald i styrelsen i SSF
Västerbottens Kustland 2008 där jag under
senare år haft rollen som vice ordförande.
Jobbat föreningsaktivt under många år:
bland annat inom Svenska jägareförbundet
i lite olika roller, är ordförande och jaktledare inom ett större VVO och är engagerad
inom jaktskyttet. Så har genom åren byggt
på mig bra erfarenhet med olika styrelseuppdrag som jag hoppas kan ge ett tillskott
i vår förening inför kommande förtroendeuppdrag inom SSF.
Hade länge haft tankarna om att skaffa
en hund och börja med jaktformen som
kändes utan att provat på mer än vid något
enstaka tillfälle att det skulle vara min
”grej”. Då jag fick möjligheten att köpa min
första finsk spets i början av 2000 av Stefan
Eriksson och hans kennel Tjäderfjäderns
så var beslutet enkelt. Har sedan dess blivit
mer och mer inbiten i jaktformen samt att hela
tiden försöka att bli bättre jägare och att få ut det
bästa av mina hundar. Är nu inne på min 3 & 4
hund av samma ras, och ser fram emot hösten mer
än vanligt då jag har en 15 månader gammal tik
som man hoppas ska bli en bra jakthund och en
uppskattad familjemedlem som tidigare hundar.
Utöver jakt med mina egna hundar så är jakten på
älg och kronhjort också högt prioriterad.

Åke
Bäckström

Då uppdraget i skrivande stund är i sin uppstart
med den nya styrelsen, så får det över tid visa sig
vad mina primära uppgifter blir och vart jag kan
bidra på bästa sätt utöver de prioriterade uppdragen vi åtagit oss från er medlemmar inom riksstyrelsen. Men klart är att jag kommer att jobba
tillsammans med en utsedd arbetsgrupp som ansvarar för stöttning, riktlinjer, nationella sponsorer,
marknadsföring och så vidare för genomförandet
av skallkungen. Vi behöver stärka statusen på det
jaktprov som vi kan se som vårt SM. Som de flesta
54

–

av föreningar verksamma inom jakten behöver
man jobba aktivt med att attrahera in nya jägare.
Där är skallkungen en av våra bästa skyltfönster
för både jaktformen i sig och för våra hundraser.
Så en liten kort sammanfattning av mig. Ser nu
fram emot det arbete vi skall ta oss an tillsammans i styrelsen med er medlemmar under
kommande år.
Åke Bäckström
Ledamot SSF Riks
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Solveig Nilsson med Lakansjöbäckens Liisa & Lakansjöbäckens Petter

SSF i
sociala
medier
I dagens samhälle är det väldigt enkelt att snabbt
lyfta sina idéer. Att samtala och diskutera på
Sociala medier i ett forum för likasinnade är en
utmärkt och lättillgänglig plattform som aldrig
tidigare skådats i människans historia! Facebookgrupper med hundratals eller till och med
tusentals medlemmar med ett gemensamt intresse
för gruppens satta kärnämne ger en tillhörighet
och bäddar för både frågor och diskussion.
Alla föreningar och organisationer har en sak gemensamt, oavsett om det handlar om jakthundar,
idrott eller skedtäljning. Det är medlemmarna
som gör föreningen. Fler medlemmar ger större
56

– STÅ NDSK A LL | NR 2 2022

–

geografisk spridning. Spridning och olikhet ger
olika förutsättningar. Exempelvis för hur jakten
kan bedrivas, förutsättningarna i vardagslivet och
medlemmens individuella behov av rasens egenskaper. Behovet göder tanken och tanken föder
idéer. Idéer bjuder till samtal och diskussion och
diskussionen leder förhoppningsvis till utveckling
och tekniksprång.
Problematiken i sociala medier kan vara att
tanken utvecklas till en diskussion men stannar
där i en hätsk Facebook tråd. Ska vi ha viltspårchampionat eller inte? Ska vi ha svarta fläckar
eller bara bruna? Är det okej med slips? Vildsvinsjaktens vara eller icke vara? Heta ämnen som
väcker känslor, men det sätter också ljus på det
viktigaste som finns i en förening. Våra olikheter.
Det gemensamma som knyter oss samman är att
vi alla har samma mål i sikte. Att utveckla våra
fantastiska raser till ännu bättre jakthundar.
Våra olikheter är vår mest värdefulla tillgång i
SSF. Att några vill ha finnspets och några vill ha
nobs, det skapar rastävling och engagemang att

foto |KARL JOHANSSON
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driva raserna till nya nivåer. Även olikheternas
tänkande inom raserna driver arbetet framåt.
Några vill använda sin hund till viltspår och
några vill bara jaga fågel. Några skjuter mård för
sina hundar och några skjuter älg eller vildsvin.
Den ständiga debatten bidrar till utveckling
trots att känslor och ton kan verka hård. Tonen
får vara hård, ämnen får och ska diskuteras men
debatten ska samtidigt vara saklig och respektfull.
Olikheter i tänkandet är utvecklingens motor,
men för att förändringar ska kunna ske krävs det
att ord går till handling. Om du har en idé som
du brinner för, eller om du känner att arbetet
borde ta en annan riktning, låt inte det engagemanget slockna i en Facebook tråd som ingen
kommer att minnas om tre dagar när aviseringarna i telefonen har slocknat, eller det där timmeslånga samtalet över telefonen med kompisen
där ni diskuterade hur andelen nya jaktprovsstarter kunde höjas.
Ta din idé vidare! Som medlem i SSF så ligger
ansvaret i dina händer att föra fram din idé och
se till så att diskussionen inte stannar i Facebooktråden utan tar sig hela vägen fram till handling!
Att ha åsikter och diskutera saker och ting på
sociala medier är bra, givande och ofta utbildande. Tyvärr urartar det alltför ofta i pajkastning,
påhopp och konspirationer.

–

men kom ihåg att värna om våra funktionärer
som lägger ner sin själ i att arbeta för oss medlemmar och för våra hundar.
Är det något ni undrar över eller tycker är konstigt, kontakta oss! Alla funktionärer inom SSF
kan och ska svara på frågor som medlemmarna
har. Det finns inga hemliga agendor eller kompisklubbar som agerar utifrån egna syften även om
det ibland påstås så på sociala medier.
Alla vi funktionärer och medlemmar har att följa
SKKs grundregler och policy för sociala medier
då vi de facto är en del av SKK. Läs gärna igenom
dom igen även om du har läst dom tidigare. Brott
mot dessa regler kan innebära anmälan till SKKs
disciplinnämnd.
SKKs grundregler kan ni ta del av på denna länk:
https://skk.se/globalassets/dokument/om-skk/
grundregler-for-skk-s7.pdf
SKKs policy för sociala medier kan du ta del av
på denna länk:
https://www.skk.se/contentassets/9e99e4677f70422397ebf2662f2a408b/svenska-kennelklubbens-policy-for-sociala-medier.pdf
Styrelsen, SSF

SSF kommer aldrig att acceptera spridning av
falsk information eller information som är tillrättalagd för att passa ett visst syfte. Om information av det senare slaget resulterar i personliga
påhopp och trakasserier av våra funktionärer så är
det absolut inte ok. Dessa påhopp kommer dessutom ofta från tredje person som många gånger
inte ens är insatt i frågan det gäller.
Fortsätt gärna att diskutera engagerat och sakligt,
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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.
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Den som väntar
på något gott

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.

AVELSRÅDSKOMMITTÉER
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NORRBOTTENSPETS:

FINSK SPETS:

Göran Hofling, 073 - 802 38 43
goran.hofling@gmail.com

Tony Björklund, 076 - 841 44 31
ssfavelsrad.finskspets@gmail.
com

Kvarnmyrlidens Annie & Johan Halvarsson

Johan Halvarsson heter jag och här är historien
om min första höst med Annie, min nuvarande
ettåriga finsk spets. Kort om mig själv först dock.
Min passion har alltid varit skogsfågeljakt. Som
ung tonåring var min dröm att en gång ha en
egen trädskällare men omständigheterna gjorde
detta tyvärr omöjligt för mig. Jag kunde dock
låna en trädskällare i byn av en kompis far. Det
var en blandning mellan norrbottenspets och
finsk spets, 50/50. Alla tillfällen jag fick gick till
detta och jag lärde mig mycket av honom.
Nu är jag inne på min tredje egna hund även om
jag efter förra hanens bortgång lovade mig själv

att sluta jaga då jag helt ärligt blev för berörd.
Han var ingen stjärna i skogen men han var den
där hunden man vill ta med sig in i himlen.
Några månader gick in på vintern och jag insåg
att nu har det varit för tyst här hemma alldeles
för länge. Jämthunden är snäll och fin men det är
inte ett substitut för en finsk spets så är det bara!
Började titta på diverse trädskällarfilmer, i och
med det så var sprinten till granaten dragen! Jag
måste ha en finsk spets igen!
Så jag ringde och skickade sms till några välbekanta fantaster angående parningar. Fick napp
och hjälp direkt av min gamle handledare på
arbetsförmedlingen, vilket jag är oerhört tacksam
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för. Dessvärre tog inte den parningen. Det var
verkligen ett slag under bältet då vi båda varit så
inställd på valpar. Dessutom bor vi relativt nära
varandra.
I paniken skummade jag igenom annonserna på
SSF’s hemsida där jag hittade en annons som såg
riktigt spännande ut. En parning mellan tiken
Sörlidbäckens Mitzi och hanen Börknäs Kippis.
Trodde inte jag hade en chans då det var så sent
påkommet men jag testade att ringa. Jag och
uppfödaren Gustav Nilsson pratade länge och väl.
Efter samtalet kändes det hoppfullt och då började väntans tider. Emellanåt skickade jag något
sms för att inte bli en bortglömd spekulant.
Tillslut kom beskedet att Mitzi lyckats pressa
ut 6st småtroll och att jag/vi fick välja oss en tik.
Det var viktigt att det skulle vara en tik då det
främst var familjens önskan så även min eftersom
jag bara haft hanar tidigare. Jag kan inte sätta
fingret på det men någonting kändes otroligt bra
med detta. Vi tyckte alla valparna var jättefina men som alltid finns någon favorit och det
var 2st vi föll för. Valp röd och valp grön. Den
sistnämnda fick sitt nya hem hos oss vid namn
Kvarnmyrlidens Annie. Min kära Annie som är
döpt efter låten Annies song av John Denver. En
väldigt lugn och harmonisk låt till skillnad mot
vår vildpanna – där råder sällan lugn.
Annie har tillbringat en liten stund i skogen
varje dag sedan hon flyttade hem till oss. Vid 11
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veckors ålder gjorde hon sitt första förföljande
på en ung tjädertupp där hon stannade till och
lyssnade för att sen fortsätta förföljandet. Det var
nu jag förstod att detta skulle bli en riktigt rolig
injagning och jag sa kaxigt till övriga familjen
att jag är säker på att första fågeln faller under
premiären, det var min känsla.
Premiärveckans första dagar innehöll dåligt
väder men Annie pillade runt riktigt bra och
stötte en del fåglar som flög kors och tvärs ända
tills den 27e. Det blev hyggligt bra väder och
ett snabbsläpp uppåt backen. Annie stötte då
en yngre tjädertupp som satte sig perfekt i mitt
synfält. Nu var det bara att vänta på att hon nu
skulle bjäbba till! Hon fann trädet och det hann
komma cirka 2 sekunders skällande innan tuppen
åkte i backen!
Få saker är mera tillfredsställande än att få skjuta den första fågeln. En överlycklig husse kunde
stoltsera kaxigt med sin ögonsten. Annie min
käre Annie – då 3,5 månad, fick sin första fågel
på premiärveckan.

–

En sak är i alla fall säker och det är att Annie är den hunden jag drömde om i unga år. En frisk livlig
finsk spets med god jaktlust och skärpa. Mamma Mitzi kom ju trots allt på 3e plats i Nordiska mästerskapen så nog finns det något av det i min krutdurk också!
Johan & Annie

I skrivande stund har det rullat på riktigt bra
med ett gäng fällda fåglar på samvetet. Denna
prestation av en dryga 6 månaders valp/unghund
kunde man ju knappast tro att man skulle få vara
med om! Hennes starkaste sida verkar vara att
använda hörseln. Annie har en förmåga att lyssna
på tillslag och har bland annat tagit förnyat på
fågel upp till 200 meter. Vi har minst sagt haft en
drömstart med rejäl medvind och massor av tur
under hösten 2021.
Råttjakten är väl det enda jag kan anmärka på
för det har fullkomligt varit invasion av gnagare
och det är ju tacksamma byten naturligtvis.
I övrigt har hon skällt allt från lavskrika till
huskatten som jag trodde jag skulle få hjälpa ned
ur tallen uppåt backen. Ibland ska bara saker ha
sin plats och vi har verkligen haft en otroligt rolig
höst med utveckling hos oss båda. För varje hund
är ju olika individer och man får anpassa sig själv
också.
Hösten 2022 kommer bli riktigt spännande eftersom Annie kommer vara mogen nog att startas på
jaktprov. Då får jag som ägare verkligen ett kvitto
på hennes prestation, vilket medför underlättnad
vid eventuell kommande avel.
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Information

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

Varför genomför vi jaktprov?
Provets ändamål är att under jägarmässiga former bedöma hundarnas
jaktegenskaper till gagn för avel och
rasernas utveckling som skällande
fågelhundar.
Jaktproven genomförs som ordinarie
prov eller rörligt prov. Vid ordinarie prov
så är tid och plats tidigare fastställd,
flera hundar startar samma dag.
Rörliga prov genomförs på enskilda
platser med endast en startande hund.
Provtidens längd är tre timmar om inte
hunden har haft tre finnandemöjligheter
så förlängs provtiden med max en och en
halv timme.
Hundpejl får användas på prov. Hundförare tar före provets start beslut om
användandet av pejl kan användas som
stöd för bedömning, eller om pejl används
för eget bruk (ej av domaren).
Vad krävs för att deltaga:
Hundägaren ska vara medlem i Specialklubben för skällande fågelhundar
(SSF) eller motsvarande utländsk klubb.
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Deltagande hundar ska vara vaccinerade
mot valpsjuka enligt följande:
• Hund under ett (1) års ålder:
vid lägst tio (10) veckors ålder.
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska
vara vaccinerad vid lägst tio (10)
månaders ålder och inte vara utförd
för mer än fyra (4) år sedan.
Hunden ska vara minst nio månader för
att få starta/delta
Tik som löper får ej starta på jaktprov.
Dräktig tik får inte delta i prov 30 dagar
före valpning, beräknat från 63 dagar
efter första parningen, och får inte heller
delta förrän 75 dagar efter valpning,
oavsett resultatet av valpningen.
Hundägaren anmäler hunden med
anmälningsblanketten som finns på klubbens hemsida, var noga med att ange
datum på vaccinationen.
Information till domare
och provledare:
Domare och provledare ska inför
varje ny jaktprovssäsong läsa igenom
gällande tolkningsanvisningar och mall
för ifyllande av jaktprovsprotokoll, samt
sammanfattning av föregående års granskning av proven.
Vi hoppas att det kommer många nya
hundar till start på höstens alla jaktprov.
Provregelkommittén önskar alla en
strålande sommar.

Ettåriga Klöseforsens Kaiku

Alex och Santo

foto | LINDA ARVIDSSON

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.

Hundens träning
inför jakten och
livet!
Jag blev tillfrågad att skriva ett bidrag till Ståndskall angående jakthundens träning. Jag skrev ett inlägg
i detta ämne för något år sedan under min utbildning till Friskvårdsinstruktör för hund och kände mig
därför lite tveksam men eftersom jag verkligen brinner för detta så hoppas jag att det även gläder andra.
Det man tränar blir man bra på…
Hur man tränar hunden inför jakten ser nog lite olika ut, en del håller igång sina hundar året runt med
olika aktiviteter medan andra kanske tar promenader under lågsäsongen för att sedan starta igång konditionsträningen när jakten närmar sig. Oavsett vilken strategi man använder sig av är mitt bästa tips att
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tänka på variation. Varför? Jo därför att det man tränar blir man bra på.
När hunden går/springer på slät mark använder den vissa muskler men varierar man och går/springer
efter stigar eller ännu bättre, i skogen så blir det direkt andra muskler som får jobba. Går du ofta på
promenad med hunden i koppel och halsband, ta en sele med lina och midjebälte och låt hunden dra
framför dig. Det blir en helt annan styrketräning för hunden. Brukar du cykla med hunden bredvid
dig, ta på dig ett midjebälte, lina och så sele på hunden och låt den dra framför dig efter en stig eller
skogsbilväg.

foto | LINDA ARVIDSSON

Styrke-/balans- och rörelseträning
Om du inte tycker om att träna annat än konditionsträning med hunden kanske du har en partner eller
barn som kan hjälpa dig med det. Genom att lägga lite extra tid på korta träningspass kan ni stärka upp
hundens lednära muskulatur, rygg- och bålmuskulatur m.m. Det minskar i sin tur risken för skador
under jakten då en stark muskulatur bättre klarar av exempelvis feltramp och halkning istället för att
ligament, senor och skelett får ta alla smällar.
En välmusklad kropp ger hunden en stoltare och bättre hållning vilket är ett plus om du skall visa upp
din hund på hundutställning. Man kan förändra en hunds kropp mycket genom träning och fastän din
hund är vuxen kan lite träning göra underverk på din hunds fysik och utseende(Se bild 1). Som exempel
kan hundar med svankrygg behöva stärka upp sin rygg- och bålmuskulatur. En hund som kutar ryggen
kan ha besvär med höftböjar-musklerna och behöver kanske behandling eller träningsprogram för detta.
Misstänker man att hunden har problem med rörelseapparaten så skall man givetvis ta hjälp av en veterinär eller fysioterapeut för att få rätt hjälp och specialanpassade träningsprogram. Fysioterapeuter och
friskvårdsinstruktörer kan även hjälpa att ta fram träningsprogram i friskvårdssyfte.
Hundar som får träna olika saker i olika miljöer stärks även mentalt och klarar bättre av utmaningar den
ställs inför som till exempel att stå på veterinärens undersökningsbord eller ett utställningsbord. Med
positiv träning blir det roligt och spännande för hunden med nya utmaningar.

Santo vid 2 års ålder respektive 4 års ålder

Exempel på enkel träning:
- Låt hunden gå sakta över en stege och lyfta ett ben i taget.
- Lär hunden att backa. Håll en godis i handen lågt ner så hunden inte behöver kolla upp, gå mot hunden så att den tvingas backa bakåt för att sedan lära hunden backa på kommando. Här använder dom
muskler i bakbenen på ett helt annat sätt än när dom går framåt.
- Träna hunden att ändra position mellan ligg och stå på kommando och upprepa några gånger.
- När hunden står upp, lyft en tass i taget och låt den balansera på tre ben. Tränar ben, bål- och ryggmuskulatur.
- Locka hunden att gå runt ett föremål, först åt ena hållet och sedan andra. Hunden kan gå i en åtta runt
två föremål. Detta ökar rörlighet och styrka i ryggen, ena sidan sträcks ut medan den andra sidan av
ryggen drar ihop sig.

foto | LINDA ARVIDSSON

- Låt hunden stå och balansera på ett mjukt underlag som t.ex. soffdyna, fotpall eller liknande. Här tränar hunden de stabiliserande musklerna, samma som den använder när den rör sig ute i skog och mark.

Skidåkning i lössnö. Bra träning för hundarna.
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- Bygg en hinderbana inne av soffkuddar, låga pallar, fotpallar, balansplattor m.m. Locka hunden i ett
lugnt tempo runt banan, hunden skall kunna kliva mellan föremålen, inte hoppa. Tänk på säkerheten.
- Låt hunden klättra i snöhögar, plumsa i snö, gå i vatten, klättra upp och ner i branta backar.
Det är bara fantasin som sätter gränser för träningsalternativ men får ni in variation i träningen så är det
guld värt. Ha roligt tillsammans med din hund när ni tränar, det har ni glädje och nytta av både under
jakten och i vardagen.
Lycka till!
/Linda Arvidsson
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DIN JAKTKOMPIS

CHAMPIONATDIPLOM

När du som är hundägare ansöker om ett

• Ägare: förnamn efternamn

svenskt utställnings- eller jaktchampionat

* Ägarens adress, postnummer och ort

hos SKK erbjuds du möjligheten att köpa ett
championatdiplom för 350 kr. Diplomet lever-

Dina
Försäkringar

eras i liggande A3-format och har en bakgr-

* Personnummer, 12 siffror

undsbild på stövare tecknat av Bruno Liljefors.

Bifoga besked om godkänt championat från

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

Ring mig eller räkna ut
ditt pris på dina.se
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Michaela Larsson
Säljare djur
0620-77 37 52 | michaela.larsson@dina.se
Växel 0770-160 700

* E-postadress

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

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

• Registreringsnummer: Dvs ”SE12345/2012”
• Titel: svensk utställningseller jaktchampion
• Namn: hundens fullständiga namn
”Kottmossens Christina”
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Championgalleri
SE UCH, AKROYD’S LAIKA
SE19005/2019

FAR: FI30219/15 Kylkisalon Aksu
MOR: SE 57767/2016 Akroyd’s Bellis
UPPFÖDARE: Leif och Christina Hedlund Piteå
ÄGARE:Leif och Christina Hedlund
UTSTÄLLNING:
2022-02-19, Resele, Excellent, CK, BIR, BIS
2021-11-13, Vemdalen, Exellent, CK
2021-08-21, Mora, Exellent, CK, Cert
JAKTPROV:
2021-09-12, Arvidsjaur (utlyst) 71p
2021-08-21, Arvidsjaur (utlyst) 82p
2020-09-13, Arvidsjaur (utlyst) 81p

SE25606/2018

FAR: FIER40556/15 Nuuskulammen Niki
MOR: SE37147/2012 Skarnäbbens Nea
UPPFÖDARE: Mattias Åkerstedt, Storuman, Sverige
ÄGARE: Mattias Åkerstedt, Storuman, Sverige
UTSTÄLLNING:
2021-11-27, Lycksele, Very Good
2019-04-07, Lycksele, Excellent
JAKTPROV:
2021-10-03, Barsele (utlyst) 81p
2020-10-10, Storuman (utlyst) 77p
2020-09-15, Olbon (rörligt) 77p
2019-09-14, Tallberget (rörligt) 78p

SE JCH, SE UCH, Aufgeweckt Herkko

SE UCH, Tallskallets Kalla

FAR: SE12455/1012 Styggbergets Rikki

FAR: SE59012/2015 Spetsbackens Rapp

MOR: FI37659/14 Aufgeweckt Carmen

MOR: SE24513/2013 Åbackens Tuffa Tjeijen

UPPFÖDARE: Ilkka Nurmela, Finland

UPPFÖDARE: Robin Boija, Bollstabruk, Sverige

ÄGARE: Göran Eriksson, Ludvika, Sverige

ÄGARE: Robin Boija, Bollstabruk, Sverige

UTSTÄLLNING:
2021-08-01, Mora, Excellent, CK, Cert
2021-09-18, Sandviken, Excellent, CK, Cert, CACIB, BIR
2022-04-10, Västerås, Excellent, CK

UTSTÄLLNING:
2022-04-24, Ånge, Excellent, CK
2022-02-26, Bollnäs, Excellent, CK, Cert, BIM
2021-11-27, Lycksele, Excellent, CK

SE47396/2019

JAKTPROV:
2022-03-19, Silken (rörligt) 79p
2021-12-11, Björsjö (utlyst) 81p
2020-09-05, Grängesberg (rörligt) 77p

SE24568/2019

JAKTPROV:
2020-10-10, Tängsta (utlyst) 76p

SE UCH, SE JCH, Rackelhanen’s Ragge

SE UCH, NO UCH, Tiurbakkens Vide

FAR: Kylkisalon Repe FI30220/15

FAR: NO52267/13 Furukollens Hunting High and Low

MOR: Kalliokosken Tuuli SE26655/2013

MOR: NO38235/15 Tiurbakkens Sisko

UPPFÖDARE: Rolf Lindström, Skellefteå, Sverige

UPPFÖDARE: Kent Stökket, Elverum, Norge

ÄGARE: Rolf Lindström, Skellefteå, Sverige

ÄGARE: Anna Jönsson, Sveg, Sverige

UTSTÄLLNING:
2022-02-19, Resele, Excellent, CK
2021-12-05, Matfors, Excellent, CK, Cert
2021-11-27, Lycksele, Excellent, CK, Cert

UTSTÄLLNING:
2022-02-26, Bollnäs, Excellent, CK
2022-02-19, Reselse, Excellent, CK, Cert
2021-12-05, Matfors, Excellent, CK, R-Cert
2021-08-14 Elverum Norge, Excellent, CK, Cert, BIM

SE46642/2017
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SE JCH, Skarnäbbens Livli

JAKTPROV:
2021-08-22, Vilhelmina (utlyst) 87p
2020-08-24, Högland (rörligt) 77p
2020-08-17, Vilhelmina (utlyst) 80p

SE20904/2020

JAKTPROV:
2021-09-05, Strömsund (utlyst) 73p
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BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588. BIC HANDSESS. Org nr: 894701-2806
Adress: SSF Riks c/o Kjell Welam, Stensbo 12, 786 94 Äppelbo. Webbplats: ssf-riks.se

RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo.

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN | Plusgiro: 13 70 11-3

Finsk spets

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

Ordförande: Lars-Åke Åsberg, Näversjön 130, 835 92 Kro-

Sammankallande: Tony Björklund, Ovansjö 404, 841 91

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

kom. t: 070-586 97 26. e: amaroken1958@gmail.com

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

Sekreterare: Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo.

Vice ordförande

Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall.

e: ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

t: 076-841 44 31. e: jonascarlsson_@hotmail.com
Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.

Sekreterare

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

Cecillia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden.

Norrbottenspets

t: 070-661 59 33. e: ssfcissi@gmail.com
Kassör
Camilla Andersson, Nykvarn.

t: 070-698 71 51. e: ekonomi.ssfriks@gmail.com
Ledamöter

Sammankallande: Göran Hofling, Löransvägen 34, 862 40

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

Rickard Näslund, Granåsvägen 30, 920 64 Tärnaby.
t: 070-590 24 51. e: nobsen.rickard@hotmail.se

Anders Tanse, Västra Gafsele 616, 919 91 Åsele.

Erik Sundström, Luleå.

t: 070-710 95 24 e: anders.tanse@outlook.com

t: 070-377 62 23. e: ssf.medlemskap@gmail.com

PROVREGELKOMMITTÉ

Niklas Stöök, Hammarstrand.

Sammankallande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63

t: 070-222 05 32. e: niklasstook@gmail.com
Åke Bäckström, Gräsmyr.
t: 070-525 96 90. e: akebac@gmail.com
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden. Thore Öhgren, Arvidsjaur.
Kjell Rosberg, Sorsele. Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå. Birger Backebjörk, Hakkas.
Seppo Savola, Finland. Ingrid Frohm, Rönnbäck V.
Staffan Forsslund, Storvik V.
VALBEREDNING (sammankallande)
Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 Umeå.

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

Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar.
t: 070-513 14 33. e: egon.rongden@facipen.se

Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna.

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

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

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

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

Kassör: Ylva Åkesson, Renålandet 305, 833 94 Strömsund.

t: 0910-58 05 20. e: latanjarka@gmail.com

t: 072-589 06 73. e: ylva.akesson305@gmail.com

NEDRE NORRBOTTEN | Bankgiro: 393-7711

MEDELPAD | Bankgiro: 5881-7263

Ordförande: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97

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

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

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

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

Sekreterare: Magnus Olovsson, Mjösundavägen 26, 862

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

34 Kvissleby. t: 070-689 55 64. e: magnus.olovsson@gmail.

Kassör: Ken Hjerpe, Relingsvägen 30, 945 33 Rosvik. t:

com

070-621 11 19. e: ken@norrbottensgarden.se

Kassör: Magnus Höglund, Högsjö 168, 855 92 Kovland. t:
070-215 92 36. e: ekonomi.ssfmedelpad@gmail.com

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND | Plusgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82

GÄVLEBORG | Plusgiro: 17 43 39-2

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

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

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

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

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

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

Kassör: Jonas Westbergh Löfgren, Kvarnfors 117, 922 66

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

Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln.

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

Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 921 73 Kristineberg.

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK | Bankgiro: 164-0739

t: 070-668 05 22. e: thomas.jonsson@brinet.nu

Ordförande: Tore Löfgren Löparstigen 37, 912 33 Vilhelmi-
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na. t: 073-1514355. e: tore_l@hotmail.com
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Sekreterare: Richard Svärd, Gångarstigen 8, 923 32 Storu-

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

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

Erik Sundström, Luleå. t: 070-377 62 23.

Kassör: Frida Hamrebjörk, Hamregatan 24, 827 52 Järvsö.
t: 070-357 90 01. e: fridahamrebjork@hotmail.se
MELLANSVERIGE | Bankgiro: 5261-2942

e: ssf.medlemskap@gmail.com

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

Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora.
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Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele.

SYDSVERIGE | Plusgiro: 91 53 14-9

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

Ordförande: Göran Eriksson, Barkenvägen 27, 771 55
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Ludvika. t: 076-104 86 40, e: styggberget@hotmail.com
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Sekreterare: Torsten Karlsson, Föreningsbacken 12, 772 50
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