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EEtt förtroende
Efter att ha tackat ja när valberedningen ställde 
frågan så blev jag alltså invald som SSF:s kassör 
på Riksfullmäktige 2022 i Västerås. (Se min 
presentation i Ståndskall nr 2). Att sitta som 
ledamot eller att vara funktionär inom SSF anser 
jag vara ett hedersuppdrag och ett förtroende som 
jag fått av er medlemmar. Det som är viktigt är vad 
du som medlem vill!
 Jag har en relativt bred erfarenhet inom jakt 
och jaktprov som jag har en förhoppning om ska 
komma SSF och dig som medlem till godo på 
något sätt. 
 Många av mina dagar varje år ägnas åt 
löshundsjakt på skogsfågel, vildsvin, hjort och 
grävling. Jag har förutom trädskällare ägt och 
jagat mycket med stående fågelhundar. Dessa har 

LEDARE

raser? Här följer en sammanställning över lite som 
är på gång just nu inom SSF:
 Vi har precis reviderat jaktprovsreglerna. Detta 
görs för att jaktproven ska bli mer rättvisande 
och för att våra raser ska bedömas på ett mer 
enhetligt sätt. Mycket arbete har lagts ned på 
att utvärdera dom gamla samt utforma dom nya 
jaktprovsreglerna samt tolkningsanvisningarna 
som började gälla den 1:a juli i år. I och med 
detta så har vi även utbildat våra jaktprovsdomare 
gällande dom nya jaktprovsreglerna. 
 Under sensommaren har våra lokalavdelningar 
erbjudit domarutbildningar för dig som önskar 
bli jaktprovsdomare och till hösten har vi 
förhoppningsvis ett helt gäng nya domare som 
kanske kommer att döma just din hund på 
jaktprov så småningom. 
 Planeringen av dom Nordiska Mästerskapen 
(NM) som i år går av stapeln i Sverige är i full gång. 
Lagledare är vår ordförande Anders Lundberg och 
vi har ett mycket starkt svenskt lag. Följ gärna 
NM som fått en egen sida: https://ssf-riks.se/
nordiska-masterskapen-2022/. Där kan du kolla in 
laguppställning m.m. Sidan uppdateras löpande. 
 Domarkompendierna avseende exteriören 
för finsk spets och norrbottenspets är 
under omarbetning. En utvald arbetsgrupp 
tillsammans med exteriördomare sitter för 
närvarande och skriver kommentarer till 
våra rasstandarder samt plockar ut bilder på 
excellenta hundar som ska få representera våra 
raser i kompendierna. Omarbetningen sker inför 
den exteriördomarkonferens för våra raser som 
är ett samarrangemang med (SÄK) Svenska 
älghundsklubben och som kommer att gå av 
stapeln i närheten av Arlanda den 17-19 mars 2023. 
Kompendierna utgör underlag för fortbildningen 
av våra exteriördomare under konferensen. Här 
är det viktigt att SSF framför det som vi tycker 
är viktigt med våra raser så att vi framöver kan 
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fortsätta att bedriva en långsiktigt hållbar avel.
 Du har kanske egna förslag eller idéer som du 
skulle vilja framföra? Gör i så fall gärna din röst 
hörd och skicka in en motion till din lokalklubb i 
god tid inför årsskiftet. Tänk på att tydligt beskriva 
vad du tycker är ett problem/vill förändra och vad 
du vill uppnå. Argumentera därefter för detta. 
Avsluta med en tydlig ”att-sats” med vad du vill att 
årsmötet ska ta ställning till. Om din lokalavdelning 
röstar för din motion på årsmötet så tas motionen 
vidare till Förbundsstämman (SSF riks årsmöte) 
Där kommer de av lokalavdelningarna utsedda 
delegaterna att rösta för eller emot din motion, 
beroende på huruvida dom tycker att den kan vara 
till nytta eller inte. Röstar den övervägande delen 
av delegaterna för motionen så kommer styrelsen 
att verka för att yrkan i motionen genomförs.

Funktionär
Vill du vara med och hjälpa till som funktionär? 
Då är du självklart välkommen att kontakta någon 
i styrelsen eller din lokalklubb. Alla är välkomna 
att hjälpa till både med smått och stort. SSFs 
verksamhet är mycket viktig för våra raser och för 
dig som medlem. Våra funktionärer är därmed 
oerhört viktiga eftersom det är dom som gör och 
skapar vår verksamhet. Tveka inte att tacka ja ifall 
du blir tillfrågad av någon inom SSF som tycker 
att du är lämplig för ett uppdrag. Det är roligt 
att kunna bidra till att en ideell verksamhet med 
en så viktig målsättning som SSF har. Det är i 
dagsläget inte helt lätt för en ideell förening att 
hitta funktionärer. 

Avel och RAS (rasspecifik avelsstrategi)
SSF har rasansvar och avelsansvar för båda våra 
raser. Rasansvaret innebär bland annat att det är SSF 
tillsammans med medlemmarna som bestämmer 
dom avelsstrategier som vi ska ha gällande våra två 
raser. Dom strategierna uppdateras var 5:e år och 

även startats på jaktprov. Även grytjakt och prov 
blev naturligt när vi skaffade borderterrier som 
kortdrivande hund. En jämthund och älgjakt tog 
upp en stor del av min tid under 2000-talet. Jag 
har startat mina hundar på prov i Finland, dels på 
fågelprov för trädskällare, dels prov med stående 
fågelhund. För några år sedan startade jag även 
min ena norrbottenspets på provet för mindre 
rovdjur som Finland har. 
 
Medlemsnytta
Jag hoppas att jag tillsammans med styrelsen 
och lokalavdelningarna ska kunna bidraga till 
medlemsnyttan inom SSF. Inom SSF görs mycket 
som vi kanske inte alltid tänker på. Vad får du 
som medlem förutom en tidning och engagerade 
funktionärer som hjälper klubben och främjar våra 

fo
to

 | 
R

IK
A

R
D

 S
T

A
FR

IN

Camilla Andersson tillsammans med Dahn Ahlström och deras hundar. 

Från vänster: Sub Terram Criminal Mind, Fight For It Esmeralda, Fight 

For It Concetta, Koivunevan Princess Piraya, Koivunevan Madde.
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INJAGNINGSKOMPENDIUM
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av valp 

 till de första jaktturerna, har fått lysande recensioner i jakttidningarna. 

”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,  

skriver Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt. 

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

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

SSF HAR 
FÖLJANDE  
TILL SALU:

FINNS ATT BESTÄLLA PÅ WEBBEN ELLER  
KÖPA HOS LOKALKLUBBARNAS KASSÖRER

Injagningskompendium
Medlem - 100  kr, Icke medlem - 250  kr

Raskompendium
Medlem - 150  kr, Icke medlem - 300  kr

PORTO TILLKOMMER!

senaste fastställda RAS (rasspecifik avelsstrategi) 
finner du på SSFs och SKKs hemsidor. 
 RAS har sin bakgrund i FN:s konvention för 
biologiska mångfald som Sverige undertecknade 
1993 och är en handlingsplan för aveln inom 
en specifik ras. Den innebär att varje land ska 
arbeta för att säkerställa en långsiktig och hållbar 
utveckling för allt levande. Några år senare gav 
Jordbruksverket i uppdrag åt SKK att, som en del 
i ett nationellt handlingsprogram, se till att även 
alla rashundar omfattas av konventionen. 2001-
2002 fick sedan SSF i uppdrag av SKK (Svenska 
kennelklubben) att utarbeta RAS för våra två raser. 
RAS ska verka för avel av mentalt och fysiskt sunda 
hundar som är funktionellt och exteriört fullgoda. 
Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av 
nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. 
Stor vikt läggs idag avseende genetisk variation 
för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar avel. 
Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, 
funktion, mentalitet och exteriör. Strategin 
beskriver också vilka målsättningar som finns, hur 
målen ska nås och när.
 Dokumentet är vår handlingsplan och är 
mycket viktigt att ta hänsyn till i vårt avelsarbete. 
För att vi tillsammans ska nå våra uppsatta mål så 

bör självklart alla uppfödare och hanhundsägare 
vara väl insatt i RAS. Om alla uppfödare 
och hanhundsägare följer RAS så arbetar vi 
tillsammans och vi kommer tillsammans att 
uppnå dom gemensamt satta målen.
 Det är aveln som gör våra raser till vad dom är 
och hur dom jagar. Det är du som medlem som 
jagar med din hund som kan påverka SSF och våra 
raser. Vad du vill är mycket viktigt! Vad jag vill är 
underordnat, men jag hoppas att jag tack vare min 
breda bakgrund inom jakt, olika jaktformer, avel 
och intresse för mentalitet kan komma att bidra 
till medlemmarnas bästa även i en framtid där vi 
tänker bredare.

Jag hoppas att vi ses framöver!

Camilla Andersson 
Kassör SSF Riks
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SSF skapar tillsammans med dig, medlemsnytta för dig som medlem och för din hund
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foto | ÅSA FJÄLLBORG

  –  S T Å N D S K A L L  |  N R  3  2 0 2 2   –

Jaktsäsongen innebär mycket tid i skogen på både 
jakt och även jaktprov. Vi får i detta nummer lite 
tips på vad vi kan ha med oss i ryggsäcken när en-
ergidepåerna behöver fyllas på. Vi får också läsa 
om jaktprov, information från lokalklubbarnas 
förhöstprov och spännande artiklar från med-
lemmar. Bland annat en artikel från en nybliven 
trädskällarägare som har en spännande resa fram-
för sig. Som vanligt är det Ulf Lindroth som beri-
kar med sin ”Krönika” och vi får stifta bekantskap 
med ytterligare en medlem i ”Profilen” samtidigt 
som en ny ”Panel” svarar på en fråga.

ÄNTLIGEN HAR HÖSTEN ANLÄNT OCH DEN EFTERLÄNGTADE JAKT-/OCH 
JAKTPROVSSÄSONGEN ÄR I GÅNG. VI HAR MÅNGA TIMMARS SKOGSVAN-
DRING MED VÅRA FYRBENTA HJÄLTAR ATT SE FRAM EMOT. KÄNSLAN 
SOM FYLLER EN NÄR STÅNDSKALLEN EKAR MELLAN TRÄDKRONORNA 
ÄR EUFORISK. NU KOMMER SVAREN PÅ HUR SKOGSFÅGELFÖRYNGRINGEN 
VERKLIGEN BLEV.

ARBETSKOMMITTÉN FÖR STÅNDSKALL HAR ORDET

Vi fortsätter med det idag innötta mantrat att 
alla medlemmar utgör grunden för vår medlem-
stidning och vi ser gärna att just Du vill vara 
med och bidra till kommande nummer. Målet 
är givetvis att innehållet i tidningen ska vara in-
tressant och informativt. Kanske har Du något 
intressant att berätta eller har tips på något eller 
någon. Tveka inte att kontakta oss i arbetsgrup-
pen! 

Väl mött i skogen!

www.tracker.se

TrackerSkandinavien

En app till allt!

•  Följ och styr Ultracom-, Tracker- och 

b-Barksändare.

•  Följ WeHunts grupper och jakter.

•  Följ och styr Ultracom Hybrid och 

Avius (VHF). För detta behövs ingen 

mobiltäckning.

Hundpejlarnas toppmärken  
under samma tak.

Nyhet2022

UC R10i Hybrid

Bästa tiden på året. Glimma (Hammarns Gina)
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Det är nu det händer. Kvicka hundar genom 
blåbärsris och över tallbackar. Långa marscher 
där svetten lackar eller korta kvällsrundor efter 
jobbet, men helst lite av båda. Näbbskärningar, 
tillslag, ståndskall. Närkontakt med mossa och 
barr, försiktig kikarspaning i täta kronor. Dofterna 
av krut och fågel, ljudet av fågelfötter som knastrar 
mellan hundtänder.

Det är en bra tid. Ingen har nog kunnat missa att 
det finns ett jaktprovstema i det här numret, men 
jag kommer inte att djupdyka i det den här gån-
gen. Jag läste igenom min krönika från samma tid 
ifjol och insåg att den sammanfattade det mesta 
jag ville säga.

Men när jag gjorde det råkade jag komma att tänka 
på något annat jaktprovsrelaterat, nämligen fågelns 
flyktberedskap. Inte minst den nyblivna jägaren 
kan kanske ha intresse om en liten utvikning om 
ämnet. Det kan vara trösterikt för den som stött ett 

halvt dussin fåglar i rad för sin unghund.
Är det något som jaktproven visar, så är det att 
skallfåglarnas reaktion på en människa är mer in-
dividuell än man kanske tror. I grova drag är un-
gfåglar relativt oskygga och äldre fåglar varskare. 
Men undantagen finns och de är inte så få.

Vissa ungfåglar är skarpare än väntat och vis-
sa gamla tuppar gör märkliga misstag. Men det 
intressantaste är att fågelstammarna alltid inne-
håller en andel individer som egentligen inte håller 
måttet. Ju tidigare på hösten och ju bättre fågelår, 
desto fler är de. När alla kan överleva hänger en del 
udda individer med länge.

Åtskilliga fågelindivider är med andra ord inga 
födda överlevare. Sådana fåglar tenderar att sitta 
kvar in i det sista. En andel av de vi skjuter under 
jakten faller helt klart i den här kategorin, men vi 
vet inte vilka och de skygga fåglar vi möter tvingar 
oss att utgå från att varje fågel är på sin vakt. 

KRÖNIKAN

Fåglarna som 
hjälper till
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Gry-18 Misströsta inte även om de flesta fåglar flyger, förr eller 
senare kommer fågeln som hjälper till. Den här hönan satt i en 

grantopp och ockade oavbrutet till skott, trots att det var sent i 

september. Andra nyper tag i en gren och sitter tills det smäller.
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De skygga fåglarna gör också att vi är nöjda när 
det faller fågel. Med all rätt – oftast är skjuten fågel 
verkligen ett kvitto på att vi gjort rätt. 
Och om fågeln som just föll inte var ämnad att 
bli en överlevare är den ändå lika god som någon 
annan.

De här fåglarna blir särskilt synliga på jaktprov, 
men i vissa fall avslöjar de sig även på jakt. Jag 
minns en snöig oktoberdag i Vilhelmina för åtskil-
liga år sedan, då jag sköt två tuppar. Årstuppar vis-
serligen, men väl utväxta. Den första reste hunden 
50 meter från mig ute på en öppen myr. Den flög 
30 meter och träade synligt i en myrtall, där den 
satt för hunden.

Samma eftermiddag gick jag över en tallhed när 
jag hörde en näbbskärning ovanför mig. Jag titta-
de upp och mötte blicken från en tjädertupp som 
satt och tittade ner på mig. Jag tror avståndet var 
mindre än fem meter. Tiken hade hört fågeln och 
kom medan jag tog bössan från axeln. Skottet kom 
efter ett par skall. 

Under ett jaktprov skjuter vi som bekant inte 
fåglarna. I stället försöker vi få dem att flyga. Då 
ser vi mer av den här sorten. Jag kan dra mig till 
minnes åtskilliga fåglar som inte flugit förrän do-
mare eller hundförare sparkat i stammen eller bör-
jat komma riktigt nära med kastade pinnar.

Kycklingar på förhöstproven är förstås överrepre-
senterade, men jag minns åtskilliga fåglar senare 
på hösten också. På ett prov på Hössjö för många 
år sedan skällde min finnspetstik fulla jobb på två 
gamla tjädertuppar. Den första flög när domaren 
knäckte en kvist. Den andra flög när vi stod två 

man på 25 meters avstånd och hade klappat händer 
och viftat med armarna en stund. Men så var det 
också rävskabbsår och fågellivet var lätt att leva.
Samtidigt kan det som bekant vara infernaliskt 
svårt att få en fågel. Lagen om alltings jävlighet 
säger att det särskilt ofta drabbar jägaren som ska 
skjuta första fågeln för sin första hund. Den yn-
kligaste kyckling ser jägaren för tidigt och flyger, 
gång på gång.

Då kan det vara en tröst att veta att fåglarna är 
olika. De flesta är skärpta, men en del har inte 
alla hästar hemma. Förr eller senare kommer en 
sådan fågel och då kan det lossna. Det är alltså inte 
nödvändigt att du och hunden ska göra allt rätt. 
Nöt bara på. Man måste inte göra allt rätt. Till sist 
möter ni en fågel som gör allt fel.

Jag vet. Min första fågel för trädskällare var en 
orrtupp på en torrkvist längst ner i en tallkrona, 
skjuten med hagelgevär en oktoberdag då jag gått 
in öppet på skallet. Det var en stormig dag och de 
första nio fåglarna tiken rest hade inte suttit. Men 
den som väl satt skulle helt enkelt inte flyga. Då 
kunde till och med mitt yngre jag lyckas.

En sensmoral av de här funderingarna är att jakt-
prov inte bara är bra för våra hundraser, de är också 
ganska intressanta. Den som gör en insats som 
jaktprovsdomare lär sig inte bara om hundar, utan 
även ett och annat om fågel som är svårare att se 
under jakten.

En annan är att det alltid finns hopp, även när det 
gått troll i jakten. Den som söker skall finna och 
den som nöter får skjuta. Förr eller senare kommer 
fågeln som gärna hjälper till.

Ulf Lindroth

Jag tittade upp och mötte blicken från en tjädertupp som satt och tit-

tade ner på mig. Jag tror avståndet var mindre än fem meter. Tiken 

hade hört fågeln och kom medan jag tog bössan från axeln. Skottet 

kom efter ett par skall. 

– Ulf Lindroth
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Namn: Lars-Åke ”Larsa” Åsberg
Bor: Näversjön

Lokalklubb: Jämtland/Härjedalen

Medlem sedan: 1987, men några år borta på 
2000-talet.

Sysselsättning: Pensionär

Familj: Fru och en utflugen dotter. 

Hund: Viterlidens Kitzi och Näverbergets Kiia

Favoritmat: Allätare, men favoriten är gräsand.

Intressen: Skogsbruk och skogsvård. 
Aktieaffärer.
Detta visste du inte om mig: Gick ett tiotal 
boxningsmatcher i yngre dagar, i lätt Veltervikt.

Den viktklassen är med råge passerad.

Profilen

Larsa Åsberg, Marita Åsberg med valpen Kiia från egen 

uppfödning.

Vilken relation har du till SSF?
- Ordförande i Jämtland/Härjedalen samt jakt-
provsdomare.

Vad är det som har gjort att du har fastnat för 
den här jaktformen?
- Friheten, ensamheten och att inte vara beroende 
av andra.

Hur förbereder du dig inför jakt? 
- Cykling, promenader och skidåkning.

Vilken utrustning tycker du är viktigast att  
ha med på jakt utöver hunden och geväret?
- Telefonen, efter en olycka i skogen. Jag slet av 
hela hälsenan och hade ca 600 meter till bilen. 
Det var en smärtsamt upplevelse och när jag hade 
tagit mig till bilen låg telefonen där.

Finns det något tips du vill skicka med  
till nybörjare inom jaktformen?
- Gå inte för långa turer och gå inte i dåligt väder 
som t.ex. regn eller blåst med unghunden.

Vilket är ditt bästa minne med 
 skällande fågelhund?  
- Det var ett jaktprov i början av 90-talet i
Rönnbäck med Tjäderlekens Kitzi. Många rutine-
rade hundförare var där. Jag var ung, ganska
oerfaren och lite nervös, men när krutröken hade 
lagt sig så hade Kitzi slagit svenskt rekord på 95p.
Hemresan gick otroligt lätt trots snöstormen. 

En sista reflektion som du vill  
dela med dig av? 
- Vi måste ta hand om de unga och nya som
kommer till klubbarna.

Lars-Åke ”Larsa” Åsberg
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Vad jag har i matsäcken varierar beroende vad jag har hemma och på årstid.

Under förhösten blir det ofta korta jaktturer efter jobbet och matsäcken är för det mesta tom. Vid längre 
turer brukar jag packa hårdkokta ägg och kaviar, det är enkelt och jag tycker det passar bra och är även 
lätt att bära med.
 
Senare på hösten blir det längre jaktdagar på helgerna och när jag har tillgång till rökt abborre är det ut-
märkt att lägga den i folie och sedan på en glödbädd. Förutom ståndskallet har man något gott att se fram 
emot och hela jaktturen piggas upp. Men det vanligaste är kokt kaffe i termos så man kan ta en kopp lite 
då och då, och några vanliga smörgåsar.
 
Staffan Öberg
SSF Västerbottens Lappmark
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Vilken mat tar du med dig 

i ryggsäcken vid jakt?

I början av säsongen består matsäcken oftast 
bara av en flaska vatten och eventuellt något gott 
från skogens skafferi, gärna ett par nävar blåbär 
eller skogshallon medan man spänt väntar på att 
få höra skallen eka mellan trädtopparna. Senare 
på säsongen när kylan smyger sig på i de djupa 
hälsingeskogarna så kan det dock vara trevligt att 
anlägga en mysig brasa för att värma sig och vila 
en liten stund. Vad passar då bättre än inmundiga 
en nygräddad kolbulle med hemgjord lingonsylt? 
Denna anrika rätt har ätits av skogsarbetare och 
jägare sedan urminnes tider och innehåller precis 
tillräckligt med kalorier för att ge den energiboost 
som behövs för att orka släpa hem stortuppen utan 
att använda fyrhjuling.

Eric Nordenhjälm
SSF Gävleborg

Ja, när jag tänker efter så beror maten på vad jag 
jagar för dagen. När det jagas älg så är det den 
stora säcken med mycket mat som ska räcka till. 
En del för rent tröstätande då det sällan händer 
något. Mer än att man sitter och stirrar ut över 
några skjutgator. Stilla raspar det i radion när 
hundförarna rapporterar att de funnit ett spår 
eller att jämten dragit in på grannbyns. Någon 
passgranne funderar om inte det hördes en hund 
för en kvart sedan. Då är det viktigt med mackor 
och korvar.  
 Lite rökt fläsk skadar inte. Och självklart så 
måste man ha dubbla termosar med både kaffe och 
varmvatten för varma koppen. Sen när vi bryter då 
ska det grillas korv men jag är ju ofta proppmätt 
jag då. Fixar ni att sitta timtals på ett älgpass utan 
att äta?
 Jag jagar också hare några dagar varje höst. 
Fortfarande är det stora säcken men då följer det 
gärna med stekpanna och fläsk. Kolbullar steks 
och korv grillas. Harjakten är liksom lättsammare 
och i mindre skala. Man fikar tillsammans i 
skogen under jakten och vill man springa efter drevet så är ju det ok. Eller surpassa om man så vill. 
Eller bara sitta vid brasan och fundera och filosofera. När jag jagar fågel. Ja, då jagar jag så i bästa 
fall har jag med en chokladbit och en termos med kaffe.

Andreas Edholm
SSF Medelpad

Eric och Stimma

Staffan med Tjädervinets Taiga t.v och Tikka.
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Min första skällande fågelhund skaffade jag år 
2000, en norrbottenspets som hette Skarbergets 
Dante. Redan när han var ung fick jag höra att jag 
borde gå ett jaktprov. Min uppfattning var att ett 
jaktprov var en bortkastad jaktdag, men trots det 
valde jag ändå att testa. Dante visade sig inte från 
sin bästa sida och det gick riktigt dåligt. Något 
jag ändå tog med mig från provet var domarens 
inställning och de samtal vi hade under provet. 
Jan-Åke Jonsson (Barsele) dömde provet och den 
känsla jag fick med mig var att han verkligen ville 

att det skulle gå bra för hunden. Trots att Dante 
visade upp sina sämre sidor så uppmuntrade Jan-
Åke mig att gå fler prov. Han tyckte till och med 
att jag skulle bli domare, vilket jag då tyckte var 
helt absurt. Jag såg framför mig att fler jaktdagar 
skulle ”gå till spillo”. 

Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess. 
Dante sköt jag rätt mycket fågel för, dock blev 
han aldrig någon riktig kanonhund. Intresset för 
jaktprov och avel ökade med åren och jag blev 

TEMA |  Jaktmeritering

Skarnäbbens Nea och Livli.

jaktprovsdomare samt började med uppfödning. 
Ett jaktprov är inte längre en bortkastad jaktdag 
utan faktiskt mer spännande. Har ofta suttit på en 
stubbe och nervöst väntat medan domaren smy-
ger fram på ståndskallet. Glädjen är stor de gånger 
det går bra och det är ögonblick att ta med sig. 
Som domare är det också väldigt roligt att se andra 
hundar i skogen. Jag har också i högre grad insett 
betydelsen av att vi alla försöker gå jaktprov med 
våra hundar. Man behöver inte vara så inbiten som 
jag blivit, utan det kan räcka med ett prov för att 
få hundens egenskaper bedömda. 

Som uppfödare finns också ett ansvar. Det är my-
cket tid som läggs ner på att hitta en lämplig hane, 
para, ta fram valparna och sälja till personer som 
man tror kommer att ge hunden ett bra liv. Om 
det är en bra parning är det viktigt att i alla fall 
någon i kullen går vidare i avel. Då är jaktprov och 

Jaktprov – roligt,  

spännande och värdefullt 

utställning de verktyg vi har. Om rapporter erhålls 
att någon valp går bra i skogen kan man som up-
pfödare uppmuntra till att meritera hunden.  

De allra flesta domare är också som Jan-Åke. De 
söker inte aktivt efter fel utan i stället efter hun-
dens förtjänster. Även om provet går dåligt så kan 
du få trevliga samtal samt tips att ta med dig. Så 
min önskan är att fler tar tillfället och anmäler sig 
på jaktprov. Min nuvarande hund gick jag de för-
sta jaktproven som ”rörliga prov”, det vill säga att 
du väljer marker själv och en dag med bra väder. 
Det ger störst chans att lyckas. Det finns alltid do-
mare som gärna ställer upp och dömer din hund. 

Mattias Åkerstedt
SSF Västerbottens Lappmark 

Mattias och Skarnäbbens Livli. fo
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nytt av varandra varje dag som vi vistades i skogen. 

Hösten 2020 inleddes lite knackigt, främst av mig. 
Jag hade svårt att få syn på fåglarna Tjikko skällde 
på och stötte därmed en hel del fågel. Jag insåg 
väldigt snabbt att detta är den svåraste jaktformen 
jag någonsin provat på. 

I oktober blev Tjikko attackerad av en kungsörn, 
skadorna blev som tur var lindriga och han hade 
änglavakt. Ett tag efter attacken var han väldigt 
osäker i skogen och jag var övertygad om att hans 
karriär som jakthund var över redan där. Turligt 
nog tog jaktlusten över och vi införskaffade en 
varselväst i tron om att det kommer förhindra fler 
angrepp. 

TEMA |  Jaktmeritering

Moa och Styggbäckens Tjikko

Styggbäckens Tjikko

Jag har alltid varit intresserad av jaktmeritering 
och mitt mål var redan från början att starta Tjik-
ko på jaktprov någon dag. Hösten 2021 inledde 
vi med att anmäla oss till utlyst jaktprov i Lögdö 
vildmark. Jag hade inga som helst förhoppning-
ar. Jag visste att Tjikko, som nu var två år, gjort 
flera fina arbeten med fågel under föregående höst. 
Dock visste jag inte vad jag hade i kopplet. På vä-
gen söderut slog nervositeten till och jag undrade 
vad jag faktiskt gett mig in på. Jag kunde ju ingen-
ting om jaktprov med finsk spets, men tänkte: vad 
har jag att förlora? Vilken helg det blev! Domarna 
var förstående samt stöttande och jag är så tacksam 
för att en nybörjare som jag fick en fantastisk intro 
till jaktprov. Helgen slutade med två förstapris, 78 
poäng respektive 85 poäng. Dessutom nya bekant-
skaper och en hel hög nya erfarenheter. 

Man ska ju smida medan järnet är varmt. Därför 
bokade jag direkt in mig på rörligt jaktprov på 
markerna hemma i Skorped. Aldrig har jag varit 
så nervös som när jag och provdomare Göran, 
gick Tjikkos tredje jaktprov. Morgonen inleddes 
med två fullvärdiga fågelarbeten och jag insåg 
att detta faktiskt kunde gå vägen. När det tredje 
ståndskallet ekade över myren blev jag så nervös 

att benen inte längre bar mig. När provdomaren, 
efter vad som kändes som en evighet, ropar fram 
mig och säger att det är ett tredje godkänt fågelar-
bete, brister jag ut i glädjetårar. Vilken känsla! Da-
gen slutade med ett första pris på 80 poäng och vår 
tredje raka etta var ett faktum. Så himla häftigt! 
Efter en utställning i Vemdalen i november som 
slutade med ett Excellent kunde vi kvittera ut 
Tjikkos jaktchampionat. Den häftigaste känslan 
hittills i mitt jägarliv. 

Jag vill verkligen uppmuntra alla till att våga gå 
jaktprov med sin hund. Om du vet att hunden 
skäller fågel finns det inget att förlora. Du kommer 
dessutom lära dig massor om jaktprov och jakt 
med trädskällare! Kan en nybörjare som jag så kan 
du! Det är även viktigt för rasens utveckling samt 
för att bibehålla de egenskaper som önskas hos ra-
sen. Jag kommer absolut att starta på fler jaktprov 
med Tjikko framöver!

Moa Hermansson
SSF Ångermanland

2019 blev året då jag införskaffade min första egna 
jakthund. Uppväxt med älgjakt och jämthundar 
trodde väl alla, inklusive jag, att den första hunden 
skulle bli just en jämthund. Jag insåg att fågeljakt 
med trädskällare var en ypperligt trivsam jak-
tform efter att ha följt med några kompisar som 
hade finsk spets. När chansen kom att ta en finsk 
spetshane ur en kull på fyra valpar kunde jag inte 
motstå erbjudandet. Tjikko som han fick heta, 
fick följa med hem och där började vår resa. Första 
hösten, när Tjikko var ett halvår tillbringades varje 
ledig minut i skogen och vi lyckades med en hel 
del tur fälla våra första fåglar tillsammans. Mina 
kunskaper kring injagning av finsk spets var noll. 
Dock tänkte jag att vi borde komma långt på att 
lägga tid på att vara i skogen. Vi lärde oss något 

Mina jaktprovsupplevelser 

med Styggbäckens Tjikko
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Utlysta prov:

22-23 oktober, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Lennart Nilsson, Wolfsgatan 2, 962 32 Jokkmokk
E-post: lelle1@mail.se

5-6 november, Porjus/Jokkmokk nationellt
Anmälan: Pl Jörgen Estholm, Killinge 32, 982 04 Skaulo
E-post: 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 anmälningsmot-
tagare för de rörliga proven 2022. Anmälan via e-post: jaktprov.ssfon@gmail.
com alt traditionell post till Iréne Lundmark, Mattisudden 143, 96203 Mat-
tisudden. 

Provledare för de rörliga proven i Malmfälten är Jörgen Estholm och Kent Ren-
lund. Provledare för de rörliga proven i Jokkmokks området är Lennart Nilsson.
För samtliga prov – utlysta som rörliga – gäller följande:

Jaktprov 2022 
SSF Övre Norrbotten
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Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på ut-
lysta prov. I samband med anmälan betalas sam-
tidigt in 300 kr på bg 5937-0841, dock senast 14 
dagar före första provdag. Resterande anmälning-
savgift betalas på plats. Startavgiften är 350 kr 
för ett rörligt prov. Här inbetalas 250 kr vid an-
mälningstillfället 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 bet-
ala 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 er-
fordras. Vid ej utnyttjande av erbjuden start vid 
rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 
100 kr/ prov. För att få innestående avgift återbet-
ald ska kontakt tas med kassören före 13 dec 2022, 
annars tillfaller startavgiften lokalklubben.

Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare ska i samband med an-
mälan till utlyst prov uppge telefonnummer så att 
arrangören kan bekräfta om start eller ej.
Turordning vid utlysta och rörliga prov.
Lokalklubbens egna hundar
Hundar från andra lokalklubbar i mån av plats. 
Lokalklubbens egna hundar har företräde och går 
i första hand vid eventuell ”överanmälan” (domar-
brist). 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 tim-
mar/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 an-
vända (bruka) vapnet om hundföraren har jakträtt 
på området – gäller mård, mink, räv eller mård-
hund. Hund skall kopplas upp efter provtidens 
slut och hållas kopplad tills domaren avlämnats 
vid samlingsplatsen för provet.

Vid höga eller låga temperaturer kan all prov-
verksamhet ställas in!
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Då kom augusti och klubbens årliga klubbmäster-
skap, 21-22 augusti. I år var hela 27 hundar an-
mälda, men pga. sjukdom bland domare så kunde 
14 hundar komma till start. Det blev 9 starter på 
lördag och 7 på söndag eftersom två hundar drog 
sig ur.

Under både lördag och söndag visade väder-
gudarna inte upp sin bästa sida. Envisa regnsku-
rar gjorde att det var fuktiga förhållanden. Vissa 
ekipage blötare än andra. Skogsfågelföryngringen 
var som alltid lokalt varierande. Av 16 genomförda 
prov var det tydligt att det fanns fågel, men däre-
mot ville inte många sitta vilket föranledde många 
ej konstaterade i protokollen. Med andra ord en 
jaktprovs helg med dåliga vädermässiga förutsät-

Rapport - Jaktprov
SSF Övre Norrbotten
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Domaraspirant smyger fram mot primärskall.
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tningar. Allteftersom hundarna kom tillbaka från 
skogen, så visade det sig att man ändå lyckats gan-
ska bra.

Efter proven på lördag hade vi 6 av 9 hundar som 
gått till pris. Varav ett 1:a pris, tre stycken 2:a pris 
och två stycken 3:e pris. I ledning efter lördagen 
var Hammarns Gnistra med 76 poäng, tätt följd 
av Tukkikankaan Kaj på 73 poäng och Tukkikan-
kaan Nikko som hade 68 poäng.

På söndag hade vi 7 hundar till start varav två gick 
till pris. Historien upprepar sig, KM blev inte avg-
jort förrän sista hunden kommit in sent på söndag-
skvällen och vi kunde summera helgen.

1:a Tukkikankaan Kaj blev årets vinnare som fick hela 83 poäng

2:a Hammarns Gnistra kom in på en andra plats med 76 poäng

3:a Tukkikankaan Nikko kom in på en tredje plats med 68 poäng

Grattis till väl genomförda jaktprov! 

Sen till en jätterolig sak som skiljer detta KM från tidigare. Vi hade 6 stycken nya domaraspir-
anter som gick sina första aspirantprov. Trots dåligt väder och prov med många ej konstaterade 
fågelkontakter visade man inga sura miner! Ett jättestort tack till er, ser lovande ut för framtida 
jaktprov inom klubben!

Sen vill jag i första hand tacka alla domare som jobbat från tidig morgon till sen kväll. Tack 
även SCA och Sveaskog som tillhandahållit fina provområden.  

Det var allt för mig, skitjakt på er alla i höst!

Provledaren Lennart Nilsson

Hund Ägare Poäng Lördag Poäng Söndag Placering KM
Tukkikankaan Kaj Kent Renlund 73 83 1
Hammarns Gnistra Roland Saitzkoff 76 2
Tukkikankaan Nikko Kjell Sundvall 68 3
Nautasvardos Ina Kenneth Karlsson 66 4
Tupprikets Riina Roger Heiki 58 5
Linadalens Santo Mattias Arvidsson 57 Avbr 6
Vinterrikets Trolla Vanja Andrén 53 7
Tjäderskallets Dolla Åsa Fjällborg 28 8
Kolholaen Rampe Per-Erik Karlsson 19 9
Blommabergs Ero Peter Holmberg 17 10
Sjuskinnåns Bark Olle Thoors 8 11
Kolgårdens Sigge Bo Bergdahl 7 12
Kettukiven Kaiku Jan Johansson 7 7 13
Raste Irene Lundmark 7 14
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Utlysta jaktprov  
5-6 november i Pålkem/Sörbyn
Anmälningsmottagare: Anders Morin, 
Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, t: 070-575 93 90, 
e: amorin@live.se

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. 

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

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 e-post. 

Bankgiro: 393-7711, Swish: 123 527 64 72   
Vid utebliven start på ett jaktprov ska veterinär/
läkarintyg uppvisas för återbetalning av startavgift. 

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. 

Jaktprov 2022/2023
SSF Nedre Norrbotten
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Rörliga jaktprov 
Östra området – norr om Luleå älv.  
Anmälningsmottagare: Tord Isaksson, 
Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, t: 070-
533 44 21, e: tordisak@gmail.com 

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

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. 

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. 

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

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.  
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N SSF Nedre Norrbotten inbjuder till utställning för 
finsk spets och norrbottenspets lördagen den 19 
november 2022 i Piteå
 
Plats: Grans Naturbruksgymnasiums ridhus, Öje-
byn
Domare: Margaretha Carlsson
Tid: Starttider meddelas närmare utställningen, 
på hemsidan och i PM. 
 
Anmälan: Vi kommer för första gången inom SSF 
prova att använda oss av Svenska Kennelklub-
bens (SKK) internetanmälan för denna utställn-
ing. Anmälningsformuläret är kopplat till SKKs 
medlems- och hundregister och förhoppningen är 
att det ska underlätta vid anmälan. Om du saknar 
e-postadress är det även möjligt att anmäla skrift-
ligt via post. 

Mer information om hur anmälan görs publiceras 
på lokalklubbens hemsida http://ssfnn.se/  och på 
riksklubbens sida https://ssf-riks.se/utstallningar/ 
så snart som möjligt. 

Sista anmälningsdag är den 7 november klockan 
12.00!

Anmälningsavgifter: Valpklass och veteranklass 
100 kronor, övriga klasser 400 kronor. Anmäln-
ingsavgiften betalas i samband med anmälan, in-
formation om hur betalning görs fås vid anmälan. 
 
Kom ihåg att kontrollera att hunden har giltig vac-
cination! Utländska utställare ska bifoga en kopia 
på stamtavlan, och för deltagande i jaktklass, ko-
pia på Working Class Certificate (WCC). 
 
Vid frågor: Kontakta Sandra Laestander sandra.
laestander@gmail.com eller Elisabet Laestander e: 
elisabet.laestander@gmail.com, t: 070-649 17 17 
 
Servering. Ta gärna med något att sitta på!
 
Välkomna till Piteå!

 
 

Utställning 2022
SSF Nedre Norrbotten
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Sörbyn

Det var blött och varmt på förhöstprovet i skog-
arna norr om Sörbyn genomfördes 20 och 21 au-
gusti. Som vanligt var provet förlagt till Sörbyn 
Lodge där det finns tillgång till bekväma stugor 
och där provrutorna finns väl samlade utan alltför 
långa resor.

Åtta hundar kom till start, tre nobsar och fem fins-
ka spetsar. Provet genomfördes med fyra starter på 
morgonen och fyra på eftermiddagen. 

När hundarna så småningom återvände visade det 

sig att hälften av hundarna gått till pris och bäst ly-
ckades Tord Isakssons tik Gaddhällans Tuva som 
nådde 66 poäng som kunde varit mer om skall-
fåglarna velat sitta lite längre, men nu blev skallen 
alltför korta. 

Efter redovisningen av dagens prov vidtog middag 
i restaurangen på Sörbys Lodge där viltskav stod 
på menyn. Efter en god middag och lite hundprat 
i den vackra kvällen tystnade det i stugorna ovan-
ligt tidigt. Det hade varit en jobbig provdag med 
dubbla skogspass för flera av deltagarna. 

Rapport - Jaktprov 2022
SSF Nedre Norrbotten

En blöt men glad Tommy Johansson med sin unga finsk 
spetshane Furuhedens Nalle fo
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På natten kom det utlovade regnet och det visade 
sig att det skulle fortsätta hela dagen om än med 
växlande intensitet.

Bara tre hundar kom till start, övriga fem valde att 
kasta in handduken, i några fall beroende på att 
hundarna var slitna, i andra för att regnet som vän-
tades tillta betydligt på eftermiddagen och spoliera 
alla möjligheter till ett bra resultat.

Regnade gjorde det och blåste en del, men en hund 
som inte lät sig bekommas var Tommy Johanssons 
finsk spetshane Furuhedens Nalle som med tre 
fulla skall och ett förnyat fick ihop 85 poäng. Han 
gjorde det i högsta fart och med fantastiskt sök, 
”den bästa hane jag dömt” konstaterade domaren 
efter provet. Även Joikoms Nasti kämpade till sig 
ett tredje pris i regnet.

Sammanfattningsvis blev ändå resultaten bra trots 
besvärliga förhållanden. Ett första pris, ett andra 
och fyra tredje pris delades ut.

 
Reivo
I rötmånadens självaste epicentrum, med tung fuk-
tig luft, värme och bitvis hällregn anordnade SSF/
Nedre Norrbotten sitt förhöstprov med Reivostu-
gan som centralplats. Den som känner vår klubbs 
och våra rasers svenska historia vet vilka klassiska 
provmarker vi talar om. Här har otaliga legend-
ariska skällande fågelhundar kämpat för sina jakt-
provschampionat samt deltagit i Skallkungtävlin-
gar och landskamper i snart ett halvt århundrade. 
Tanken är i sammanhanget mäktig och det känns 
onekligen fint att kunna föra denna tradition vi-
dare.

Till start denna helg kom totalt 12 hundar och 
förväntningarna var nog ganska högt ställda eft-
er fjolårets goda fågelföryngring och medföljande 
höga prisprocent. Dock anade vi att de vädermäs-
siga förutsättningarna inte skulle komma att bli de 
bästa. En föraning som också kom att bli en kon-
staterad sanning när helgen var över.

Jaktprov 2022
SSF Nedre Norrbotten
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Under Lördagen företogs 11 starter. Temperaturen 
var redan på morgonen långt över det behagliga 
och luften var fuktig och tryckande. När ekipagen 
ett efter ett återvände till Reivostugan var tongån-
garna likartade. Vittringen tycktes obefintlig och 
hundarna hade svårt att hitta de fåglar som fanns. 
Det är alltid besvärande när värmen är svår och 
hundarnas kondition ännu inte kommit i närheten 
av kurvans topp. Dock fanns det fågel och man 
kunde även börja skönja att föryngringen var långt 
ifrån spolierad. 

Efter summering kunde konstateras att 7 hundar 
lyckats gå till tredjepris med 59 som högsta up-
pnådda poäng. Denna slutpoäng skrevs på pro-
tokollen för Kattistjärns Affe, Gaddhällans Tessi 
samt Rönnbäckens Unnie ägda av, i nämnd ord-
ning, Leif Lidman/Vivi-Anne Öhman, Jonny 
Nilsson och Niklas Lundberg. Dock fanns det en 
hund som skiljde sig från mängden och lyckades 
passera den magiska gränsen för förstapriset. Leif 
Hedlunds tik Akroyd’s Laika förvandlade 4 fin-
nandemöjligheter till 3 finnanden och lika många 
primärskall med fulla skalltider. Två av dessa var 
upprepade förnämliga arbeten på fåglar ur kull 
och slutpoängen skrevs till 76. Detta betyder att 
tiken nu tagit sitt tredje förstapris och att Nedre 
Norrbotten begåvats med en ny jaktchampion. Ett 
stort grattis till Leif och Laika!

Söndag morgon bjöd på samma tunga och fuk-
tiga värme. Under natten hade ett kraftigt regn-
väder med hård blåst passerat men nu stod luft-
en absolut stilla. Tongångarna var desamma som 
under föregående dag med skillnaden att både 
antalet finnandemöjligheter och slutpoäng ökade 
något. Prisprocenten var även denna dag hög men 
valören höll sig dock länge i tredjeprisklassen med 
64 poäng som högsta resultat. Detta presterat av 
Gaddhällans Tippa, ägare Markus Fougstedt. Rib-
ban höjdes dock rejält när eftermiddagens näst sis-
ta ekipage återkom från skogen och äntrade Reiv-
ostugan. Skarnäbbens Storm hade presterat tre 
primärskall med fulla skalltider. Han hade även 
för domaren uppvisat en smakfull ståndfasthet in-
för flygande fågel under ett arbete med en tjäder-
höna ur kull. Med ett snabbt och ändamålsenligt 
sök samt fulla förföljanden gjorde han rent hus i 
hällregnet. 

Ägaren gjorde sitt bästa för att öka spänningen 
genom att trampa upp två fåglar i rad när hunden 
befann sig ute på sök men detta kunde inte stoppa 
Storm denna dag. Slutpoängen blev 76 och första-
priset var ett faktum. Stort grattis till Storm och 
hans ägare Fredrik Grahn!

Sammanfattningsvis får man nog beteckna den 
under helgen konstaterade fågeltillgången i Reivo/
Tjadnes-trakten som fortsatt god. Stammen känns 
stabil och föryngring finns om än inte kullarna är 
massiva sett till antal individer. Fullständiga resul-
tatlistor med tillhörande jaktprovsprotokoll hittas 
med några enkla klick på SSF’s rasdata.

Provledarna vill rikta ett stort tack till de tillresta 
domarna. Lars Sundholm vistades hos oss hela hel-
gen och dömde fyra jaktprovsstarter. Roland Lun-
dgren körde 46 mil tur och retur för att döma hela 
söndagen och Anders Olofsson gjorde vad man 
närmast kan likna vid en pilgrimsresa från Tvärån, 
Överkalix. Tur och retur avverkade han nästan 60 
mil för att döma dubbla prov under Lördagen. In-
satser som dessa är ovärderliga för vår verksamhet 
och inför detta bör vi alla uttrycka vår ödmjukaste 
tacksamhet.
 
Väl mött på framtida jaktprov

Markus Fougstedt & Mikael Samuelsson
ProvledareResultat

Furuhedens Nalle SE28416/2020   Tommy Johansson, Överkalix 26/85 poäng
Gaddhällans Tuva SE25638/2019   Tord Isaksson, Kalix- Nyborg 66
Brännlandsskogens Sessan SE19981/2018 Jan Samuelsson, Luleå  63
Vaikijaurskogens Max SE21718/2020  Urban Forsberg, Altersbruk  59/17
Finnälvens Troja SE46208/2019  Conny Brännström, Luleå  58
Joikoms Nasti SE46344/2018  Magnus Törqvist, Boden  54/54
Tallskallets Johaug SE24569/2019  Mattias Enström, Boden  46
Kibblidalens Pekka SE33384/2018  Adam Engman, Boden  20
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VÄSTERBOTTENS LAPPM
ARK 

Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan: A-K Persson, Stornäs 35, 912 99 
Vilhelmina tel. 073-0358823
akpersson@live.se. De som ska gå prov inom 
Lycksele, Åsele, Dorotea

Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina 
tel. 0940-129 97 eller 070-2663068
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

Jaktprov 2022/2023
SSF Västerbottens Lappmark

Barsele 1-2 oktober   Obs! Begränsad provtid till 
3 tim Obs!
Anmälan:  Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 
96 Barsele, t: 070-3795780 e: kurt.sivertsson@
it4unet.se

Vilhelmina 8-9 oktober Klubbmästerskap och 
kval till skallkungen. Obs! Begränsad provtid till 
3 tim Obs!
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 via e-post..
Använd blanketten på SSF’s hemsida, www.ssf-
riks.se  Bekräftelse från anmälningsmottagare 
kommer att ske vid anmälan genom e-post. Får 
man inget svar så RING

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 anmälningsblan-
ketter 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. Vi har även swish nr. 123 269 438 8

VÄSTERBOTTENS LAPPM
ARK 

Rapport - Jaktprov 2022
SSF Västerbottens Lappmark 

SSF Västerbottens Lappmark anordnade ett utlyst 
förhöstprov den 20-21 augusti. Provytorna liknade 
föregående års rutor där vi tack vare Sveaskog och 
deras lokala älgjaktlag samt Jan-Åke Jonsson fått 
till bra förutsättningar för en rättvis tävling. Tyvärr 
inträffade en hel del störningar av pågående björn-
jakt under söndagen vilket vi inom klubben, samt 
Sveaskog beklagar att det inträffade och påverkade 
en del av de medtävlande. 
 
Intresset för att delta var bra med 9 startande hun-
dar under lördagen och 10 på söndagen.

Vädret var snudd på sämsta möjliga under lördagen 
med kraftigt regn, fuktigt och varmt. Lördagen in-
nehöll endast 2 pristagare där båda var 2:a pris. 
Bästa hund under lördagen blev Sörlidbäckens 
Oska med ägare Peter Persson på 69 poäng. Antal 
finnandemöjligheter landade på 2,8 per hund.  

Under söndagen var det uppehållsväder, men 
värmen var fortsatt ett problem med höga tem-

Barseleprovet

peraturer redan från tidig morgon. Totalt gick 6 
hundar till pris denna dag varav ett gick till 1:a 
pris. Kajs Vita Björnens Lilla My med ägare Simon 
Jakobsson jobbade på bra under eftermiddagsvär-
men och kunde summera ihop poängen för dagen 
till 79 poäng. Det innebär att Lilla My stod som 
segrare när helgen sedan summerades. Antal fin-
nandemöjligheter under söndagen låg på 2,7 per 
hund.   

Ett stort tack till alla våra deltagare, domare och 
provledare som ställer upp i ur och skur, tack även 
till Barsele intresseförening för lokaler. Vi vill även 
rikta ett stort tack till Sveaskog, lokala jaktlag 
samt Jan-Åke Jonsson för markupplåtelser. 

Kajs Vita Björnens Lilla My 79p
Ultevis Aijo 70p
Sörlidbäckens Oska 69p

Björn Jonsson
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VÄSTERBOTTENS LAPPM
ARK & KUSTLAND

Länskampen Västerbotten 2022
Lappmarken & Kustlandet

Fjorton peppade hundförare och hundar anlände onsdag kväll till Vilhelmina skidstadion för prov i dagar 
två.  Efter lottning och studerande av kartor och en god natts sömn, drog halva gänget till skogs vid 06.00 
i bra jaktväder men innan eftermiddagen blev det aningen varmt.  Alla var någorlunda nöjda vid dagens 
slut och vid prisutdelningen visade det sig att 11 hundar hade gått till pris. 

Torsdagens förstapristagare: Karlsömarkens Chili 75 poäng.

Efter lottning och prisutdelning avnjöt vi en jättegod buffé på Lilla Hotellet. För dagen 3,2 FM/hund.

Fredagen var mulen och aningen kyligare och alla kom iväg i god tid till provytorna och resultaten lät inte 
vänta på sig, 4 första pris där Karlsömarkens Chili, Rackelhanens Aila kan nu titulera sig jaktchampion. 
Tjäderlekens Kaksi tog även han sitt tredje 1:a pris men saknar utställningsmerit och Miranda Frings unga 
hund Sitka tog även hon ett 1:a pris. I dag 3,1 FM/hund

Vi provledare vill tacka deltagarna och domarna för ett mycket väl genomfört jaktprov med många skratt 
och trevlig samvaro. Ett extra tack till Lars Lindgren och kustlandet som bjöd hela gänget på lunch.

Länskampens resultat: Västerbottens kustland 240 poäng  och Västerbottens lappmark 235 poäng.
Daniel Viklund och Karlsömarkens Chili blev provets bästa hund och tog hem det fina vandringspriset 
målat av My Hansson och Lars Lindgren med Tjäderlekens Kaksi blev lappmarkens bästa hund. 

 Ann-Kristine Persson & Richard Svärd

VÄSTERBOTTENS LAPPM
ARK & KUSTLAND

Lappmarkens bästa hund. Lars Lindgren med Tjäderlekens Kaksi.

Daniel Viklund och Karlsömarkens Chili blev vinnare av länskampen bästa hund. 
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VÄSTERBOTTENS KUSTLAND 1-2/10 Jörn
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. 

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

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

Välkomna! 

Jaktprov 2022/2023
SSF Västerbottens Kustland
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Rapport - Ringträning 2022
SSF Jämtland/Härjedalen

SSF Jämtland/Härjedalen enomförde ringträning med 10 hundar under två tillfällen i maj.

Platsen var Jämtkraft Arena i Östersund.

Handledare var Sara Edin Mårtensson.

Första kvällen var det mycket skäll och stök, andra kvällen flöt allt på jättebra.

Hundarna mättes samt tandkontrollerades. Alla var nöjda med träningen och tydliga framsteg sågs oss 
hundarna. Om tillfälle ges att ringträna din hund så tveka inte att hoppa på, miljöträning skadar aldrig 
även om utställning inte är erat största intresse.
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Anmälningsavgifter ska finnas på SSF Jämtland/
Härjedalens postgiro PG 137011-3 senast sista an-
mälningsdag, eller via swish 1231852482, märk in-
betalningen med hundens fullständiga namn.

Valpklass, Veteran samt championklass 100 kr och 
övriga klasser 350 kr.

Jakthundklass från 15 månader, fylld på utställn-
ingsdagen.

Anmälningsblankett hittar ni på SSF Riks hemsida 
under fliken utställningar. Ni kommer få en bekräf-
telse att er anmälan kommit fram, om ni inte fått 
en bekräftelse inom en vecka, ta kontakt med oss.

Det är upp till anmälaren att kontrollera att hunden 
blir anmäld i rätt klass. Inga valpar under 4 månad-
er för vistas inom utställningsområdet.

PM kommer att skickas ut via mail ca 1 vecka innan 
utställningen.

Information lämnas av Maria Västerlund, t: 070-
607 43 03 och Anna Jönsson, t: 070-532 80 62.

Vi kommer i pausen mellan raserna lotta ut en Ul-
tracom Pejl på startnumret.

Lotter med många fina priser finns att köpa, ett av 
priserna man kan vinna på lotterna är en jakthelg på 
Holmen Skogs marker inklusive boende i jaktstuga.

Stor varm lokal med förtäring och möjlighet att 
värma sig finns i direkt anslutning till utställnings-
ringen.

Varmt Välkomna till Vemdalen!

Jaktprov och utställning 2022
SSF Jämtland/Härjedalen
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Rörliga jaktprov:

Anmälan: Lars-Åke Åsberg, Näversjön 130, 835 92 
Krokom. t: 070-586 97 26,   
e: amaroken1958@gmail.com

Skriftlig anmälan till provledare enligt ovan. An-
vänd blankett som finns på hemsidan ssf-riks.se.

Startavgiften 400 kr och reseersättnig betalas till do-
maren på plats.

För jaktprov gäller följande:

Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i hän-
delse av överanmälan.

Löptik får ej startas. På vissa prov kan provtiden be-
gränsas till 3 timmar.

SSF Jämtland/ Härjedalen bjuder in till utställning 
för Norrbottenspets och Finsk spets lördag den 12 
november i Vemdalen , Lövåsgården.

Plats: Vemdalen, Lövåsgården. Utställningen är 
utomhus. 

Registrering från 09:00, utställningen börjar 10:00. 
Kom ihåg stamtavla, vaccinationsintyg samt säker-
hetsnål till nummerlapp som du får vid ankomst.

Domare: Margaretha Carlsson (rätt till domarän-
dring förbehålles)

Anmälan senast 22 oktober till Maria Västerlund, 
Trollmaxvägen 26, 835 94 Aspås eller via e-post till 
utstallningvemdalen@gmail.com

Inga klassändringar efter sista anmälningsdag!

Vemdalsprovet 2022 blev en varm och blöt historia 
detta år. Hela veckan innan hade det varit tem-
peraturer mellan 20-27 grader varmt och när den 
16 augusti så kom visade termometern 19 grader 
varmt vid uppropet 06:00 på morgonen.  

Vi började morgonen med att hedra en stor profil 
för oss alla – Lennart Jönsson som hastigt avled 
några dagar innan provet. Lennart var länge ett 
ankare i klubben och tomrummet kommer bli 
stort.

12 hundar kom till start dessa dagar och vi hade 
även glädjen att ha Viktoria Hoffman med som 
domarelev och Larsa Åsberg blev klar med sin ut-
bildning till Provledare.

Att vi utbildar fler personer är av största vikt för 
att vi i framtiden ska kunna driva jaktprov och 
utställningar vidare, ingen kan göra allt, men alla 
kan göra något! 

Rapport - Jaktprov 2022
SSF Jämtland/Härjedalen

Efter första stekheta dagen så blev resultatet:

Fort Hjort Metso 68 poäng,  
Gunnar Sundström, Aspås 
Bessie 60 poäng,  
Tomas Skog, Sveg 
Kvickhems Artemis 59 poäng,  
Jonas Myhr, Hedviken 
Dimma 59 poäng, 
Örjan Fjellner, Vemdalen 
Ukkos Maja 58 poäng,  
Johan Mesch, Svenstavik 
Klöseforsens Maddox 50 poäng,  
Viktoria Hoffman, Boggsjö

Natten mot onsdagen så vräker regnet ned, dock 
var temperaturen lite behagligare men alla förstod 
att förutsättningarna även denna dag skulle bli 
svåra. När dagen var slut hade 2 hundar gått till 
pris:

Dimma 68 poäng,  
Örjan Fjellner, Vemdalen
Kvickhems Artemis 62 poäng,  
Jonas Myhr, Hedeviken

I kampen om att bli provets bästa hund vann Dim-
ma med ägare Örjan Fjellner Vemdalen och de 
vann titeln även ifjol så Örjan och Dimma verkar 
svårslagna på hemmaplan.

Dimma får då som första hund sätta sitt namn på 
vårt nyinstiftade vandringspris.

Gemensam middag intogs på lördagkväll, och 
visst är det trevligt att stifta nya bekantskaper och 
umgås med likasinnade, det kan man göra om 
man kommer på någon av våra utställningar och 
anmäler sin hund på ett utlyst prov, så tveka inte! 
Vädrets makter var inte på vår sida i år, men 
provrutorna var helt fantastiska och hundarna fick 
ett fint genrep inför premiären.

Styrelsen SSF J/H 
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Örjan Fjellner och Dimma
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Ångermanland anordnar jaktprov i höst enligt nedanstående planering. 

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

Ordinarie/Utlysta prov
Tängsta 1–2 oktober
Anmälan till provet görs via formulär på www.ssf-riks.se eller via mejlad anmälningsblankett till:
Namn:  Alexander Melander
Adress:    Åsmon 210 
 881 98 Näsåker
E-post: melanderalex@gmail.com
Tel:  073–819 59 85

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 domararvo-
det 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 an-
mälan så kontakta anmälningsmottagaren. När provdag och 
domare är fastställd ska anmälan göras till provledare senast 
3 dagar före provdagen. Det är alltid provledaren som utser 
domaren.

Vid rörliga prov ska startavgiften vara insatt på SSF Ånger-
manlands BG 263-4749 före provstart. Ange jaktprov samt 
hundens registreringsnummer på inbetalningen.

Anmälan görs via formulär på www.ssf-riks.se eller via me-
jlad anmälningsblankett till:

Namn: Örjan Mattsson
Adress: Binböle 115
 873 98 Nordingrå
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Tel: 070-686 76 80

Välkommen att starta din hund i höst!

ÅNGERM
ANLAND

Jaktprov 2022
SSF Ångermanland

ÅNGERM
ANLAND

Utbildning av nya jaktprovsdomare
SSF Ångermanland

Lördagen 13/8 i Tängsta, Ångermanland, så började ett antal personer sin resa mot att bli nya jakt-
provsdomare. Det var provledarna Örjan Mattsson och Ulf Jonsson som utförde en utomordentlig 
föreläsning. Det uppstod både diskussioner, frågor och även insikt och förståelse bland deltagarna. Fler-
talet gick sedan sitt aspirantprov följande helg under Tängstaprovet vilket var både givande och lärorikt! 

Ia Olsson Widén, sekreterare, SSF Ångermanland

Inför årets prov hade vi farhågor om höga temperaturer men när fredagens prov gick av stapeln så stan-
nade ändå temperaturerna på någorlunda nivåer. Inför lördag så sa prognosen regn i stora mängder så de 
flesta hundar drogs tillbaka redan under fredagskvällen. När vi samlades på lördag morgon så regnade 
det också rikligt så även återstående hundar drogs tillbaka. Tvådagarsprovet blev dessvärre därför bara 
ett endagsprov.

Hur gick det då på fredagen? Fågeltillgången var ojämn men i snitt hade vi ändå 3 FM per start. Totalt 
gick 11 hundar vilket resulterade i ett förstapris, 3 andrapris och 5 tredjepris. Ett stort grattis till Tun-
nersjöbäckens Forest och ägaren Ulf Hansson som tog ett förstapris på 76 poäng. Forest kan nu titulera 
sig svensk jaktchampion.
 
Tack till hundar, hundägare, domare samt till Staffan Jönsson för det praktiska arbetet med provet. 
Jättekul också att vi hade flera aspiranter, tack även till er.

Örjan Mattsson, provledare, SSF Ångermanland

Rapport - Jaktprov 2022
SSF Jämtland/Härjedalen

Fokuserade provledare Örjan Matsson  
och Ulf Jonsson

Tunnersjöbäckens Forest, ägare Ulf Hansson. 
Bästa hund med ett förstapris på 76 poäng.
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SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/
vinter enligt nedanstående planering. För med-
lemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100 kro-
nor (har Din hund aldrig startat ett jaktprov är 
startavgiften 0 kronor). Domararvodet uppgår till 
100 kronor. Vi välkomnar självklart också med-
lemmar från andra lokalklubbar i mån av plats – 
startavgift: 250 kronor.

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

Ordinarie prov 
8-9/10 Lögdö Vildmark, Sundsvall/Timrå, An-
mälan till Matti Torvela. Förlängning av provtid-
en kommer inte att erbjudas vid detta prov.
               

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.

Provledare för de rörliga proven är Egon Rongdén.

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

Egon Rongdén  
Gimåfors 185,  
841 76 TORPSHAMMAR  
e: egon.rongden@facipen.se,  
t: 070-513 14 33
Matti Torvela 
Båthamnsgatan 19,  
861 51 SÖRÅKER  
e: matti.torvela@telia.com   
t: 070-267 20 20

Jaktprov 2022/2023
SSF Medelpad
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Utställning 2022
SSF Medelpad

SSF Medelpad inbjuder till utställning för Norrbottenspets och Finsk spets Söndag den 4 december 2022. 

Plats: Timrå brukshundsklubb, Grönuddsvägen 2, Sörberge. Registrering från klockan 8.00 fram till 
utställningen startar. Utställningen startar 9.00 med valparna först. Domare: Petra Högberg (rätt till 
domarändring förbehålles) 

Anmälan senast: 27/11-2022 till Margaretha Carlsson, Åsen 138, 855 99 Liden. Anmäl gärna via e-post: 
fancymore.mc@gmail.com

Information lämnas av Margaretha Carlsson, t: 070-651 00 34, e: fancymore.mc@gmail.com eller av 
Maria Blom, t: 072-504 22 68, e: kennelblumchen@gmail.com

Anmälningsavgiften ska finnas på lokalklubbens bankgiro 5881-7263 senast den 1/12-2022. Skriv hun-
dens namn och registreringsnummer som betalningsmeddelande. 

Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr. 

Anmälningsblanketten hittar du på SSF-RIKS hemsida

Kolåsens Troj och ägaren Andreas Edholm
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Den 19-21 augusti genomförde SSF Medelpad 
sitt första utlysta jaktprov för säsongen i Lögdö 
vildmark. Förutsättningarna var inte optimala 
med åska och rotblöta natten mot lördag och hela 
lördagen. Det blev ett hoppfullt uppehåll under 
lunchen men när vi ätit klart öppnade sig himlen 
på nytt och regnandet fortsatte sedan hela dagen.

18 hundar kom till start. Under fredagen 
genomfördes tio starter varav sju gick till pris. 
Fördelat på ett förstapris, tre andrapriser och tre 
tredjepriser. Antalet finnandemöjligheter var 
under fredag 2,9. Under lördagen genomfördes 
trots regnet 13 starter. Av dessa gick endast två 
hundar till pris. Ett andrapris och ett tredjepris 
lyckades de med. Finnandemöjligheterna stannade 
på 2 per prov under lördagen. Söndagen var varm 
och fuktig med 17 grader redan klockan 05.00. 

Elva starter genomfördes varav fyra gick till pris. 
Ett förstapris, två andrapris och tre tredjepriser. 
Antalet finnandemöjligheter blev 2,2 under 
söndagen. 

Sammanfattningsvis kan vi väl säga att 
fågeltillgången var någorlunda okej. Långt ifrån 
något toppår men det fanns kullar. Att antalet 
finnandemöjligheter blev lågt får delvis tillskrivas 
vädret.

Nämnvärt är att vi har haft tre domaraspiranter 
ute i skogen med våra ekipage för att göra sina 
sista utbildningstillfällen för att kunna döma 
våra eminenta hundar i fortsättningen. Vi önskar 
dem ett stort lycka till i framtiden med deras nya 
utmaning inom SSF.

Rapport - Jaktprov 2022 
SSF Medelpad
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Måste tillägga att något det pratats om är att vi arrangerar jaktprov på den första dagen av björnjakten och 
det i ett björntätt område där det ska arrangeras stora björnjakter. Med en bra kommunikation mellan oss 
inom SSF Medelpad och jaktledare inom björnjakten samt SCA och vindkrafts folket så har det löst sig 
väldigt bra för oss inom SSF Medelpad då vi har haft möjlighet att använda alla våra provrutor trots det 
som många skulle se som hinder.

Vi gratulerar alla till fina prestationer i skogen och tackar domare, aspiranter och hundförare för mycket 
trevlig samvaro. Tur också att vi fick gå i skogen för att motionera bort den superba maten!

Förhöstprovet vid elden

Förhöstprovet i regnoväder. 
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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.

Vid eventuell domarbrist 
SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna 
medlemmars hundar.

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 återbetaln-
ing 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 lämpliga 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: 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

Jaktprov 2022/2023
SSF Mellansverige
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Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.

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!

Jaktprov 2022/2023
SSF Mellansverige

Rapport - Utställning 2022
SSF Mellansverige

Noppikoski 16 – 17 augusti
Ännu ett förhöstprov med stora förväntningar 
om det finns några kullar inför hösten jakter. 
Markerna tillhör Orsa besparingsskog som 
upplåter all mark inkl. reservaten för detta prov 
mycket tack vare Hasse Jemth som har bra relation 
med skogschefen. Vi har bara tiden före 21 aug. 
att disponera markerna eftersom björnjakten och 
älgjakten bestämmer.
 19 st hade anmält sig och vi kunde erbjuda 
samtliga en start. P g a värmen startade vi båda 
proven under förmiddagen, kl. 6.00 och 10.00

 Tisdag 16 aug.
18 resp. 22 grader. 14 startande hundar (en hund 
återbud).
 2 st 1:a pris på morgonen. Linn Nordlund med 
Kaunisjärven Ego 76 poäng och Börje Sundqvist 
med Kaunisjärven Bella 76 poäng. Utöver dessa 
pristagare blev det 1 st 2:a pris och 3 st 3:e pris

Onsdag 17 aug.
17 grader och regn strax före start. 4 startande 
hundar, 1 st 1:a pris. Sandra Johansson med 
Tiurbakkens Sappo 80 poäng och blev provets 
bästa hund. Utöver detta pris blev det 2 st 3:e pris.

Resultat 3 st 1:a pris, 1 st 2:a pris, 5 st 3:e pris, 8 
st 0 pris och 1 avbr.
Totalt 48 FM och 41 F. 

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

Noppikoski 17 aug. Tommy Lannemar, provledare

Sandra Johansson, provets bästa hund, Tiurbakkens 
Sappo 
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Jaktprov 2022
SSF Gävleborg
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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.

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.

I väntan på resultat. 
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Rapport - Jaktprov 2022
SSF Gävleborg

Jaktprov i Hamra  19-20 Augusti 2022
 
Jag vill börja med att tacka Sveaskog för att vi får låna jaktmarker som vi kan ha jaktprov på och att vi får 
ha vår förläggning på Svartåvallen. Sen vill jag tacka våra domare provledare och självklart alla hundar samt 
hundförare som har startat - utan er hade vi inte kunnat ha något jaktprov.

Fredagen var det blött efter nattens regn temperaturen låg på runt +15 grader. Vi träffades på Svartåvallen kl 
06.00 lottade provrutor sen åkte förmiddags ekipagen ut. Det blev blandade resultat efter första dagen, det 
tror jag vi kan skylla på vädret. Snittet på finnande möjlighet på fredagen var 2,6 vilket jag tycker är helt okej 
med tanken på att vädret inte var det bästa.

Dagens bästa resultat stod Ystibackans Thelma för som hade skrapat ihop hela 68 poäng. Det som var extra 
roligt är att det var Charlotte Björkes första jaktprovstart. Och vi kan nog säga att det inte blir den sista.
Vi avslutade dagen med att äta en gemensam middag på Hamra vildmarkscenter vilket ramade in helgen 
väldigt fint med en trevlig kväll på Svartåvallen där blixtarna runt om bergen lyste upp himlen hela natten.
Efter ett riktigt busväder på natten med åska, blixtrar och väldigt mycket regn som fortsatte hela dagen det 
var 7st hundekipage som kom till start.

Ystibackans Thelma med ägare Charlotte Björkes & Stjärnskallets Kira med ägare Tomas Björke
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Snittet på finnande möjligheter var 1,8. Dagens 
bästa resultat hade Röjbackens Esko Ägare Magnus 
Damm med 70 poäng och ett 2´pris. Vi hade även 
2 st domaraspiranter som förhoppningsvis kommer 
att kunna döma nästa år samt en provledare aspirant 
som nu kan titulera sig jaktprovsledare. Det är 
extremt viktigt att vi fyller på med nya domare 
och provledare. Är det något som ni skulle vilja 
utbilda er till så ta chansen kontakta ordförande 
i din lokalklubb och visa intresse. Det anordnas 
kontinuerligt domarutbildningar!

Efter att alla provekipage kommit tillbaka så lades 
alla resultat in direkt via den nya PDF filen som 
finns i ordning gjord för att snabbt och smidigt 
kunna registrera proven direkt via datorn. Vill bara 
avsluta med att berömma provledare och ansvariga 
på riks för väldigt snabbt och smidig registrering. 
Resultaten låg uppe på Rasdata på mindre än ett 
dygn efter att dom hade gåtts. 

Stjärnskallets Kira, ägare Tomas Björke.

Röjbackens Esko, ägare Magnus Damm.

Nu ser vi fram emot en härlig jakthöst med många 
rörliga prov! 

En fråga? Har du en trädskällare som skäller fågel 
och du skjutit för den? Då finns det inget att fundera 
på. Ta kontakt med vår provledare för rörliga prov 
och gå ett prov med en av våra jaktprovsdomare. 
Det ger både dig och din hund mycket, ta chansen! 

Ordf SSF Gävleborg & Provansvarige

Jaktprov 2022/2023
SSF Sydsverige

Björsjö 10:e och 11:e December   
Anmälningsmottagare: Tomas Salander, Gärdets väg 7, 771 90 Ludvika, t: 070-658 73 05, e: tomas.
salander@k opparfors.se 

Saxdalen 25:e och 26:e Mars 2023 
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson, Gamla Kronvägen 137, 772 90 Grängesberg, t: 076-104 86 40, 
e: styggberget@hotmail.com

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. 

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.

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.

Provregelgenomgång

SSF Sydsverige har under sommaren anordnat genomgång av de nya jakt-
provsreglerna med samtliga jaktprovsdomare. Vi har så här långt under hösten 
(slutet av augusti) ännu inte haft någon jaktprovsstart.

SSF Sydsverige
Göran Eriksson
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Hur väcktes ditt jaktintresse?
Jag har haft en bra ledsagare till far 
och fått följt med sittandes i en sele 
på hans rygg som liten. Mycket har 
kretsat kring jakten från tidig ålder: 
barnmaten bestod utav skogsfågel 
och rådjursfilé malt med buljong. 
Jaktintresset väcktes på allvar i 
tonåren efter att ha fått varit med 
och smugit på ståndskall med hans 
jämtar och fått skjuta mina egna 
första vilt. Något som har varit en 
viktig del är att jag varit ut själv 
mycket och på så sätt lärt mig mer 
genom att man som ny gör en 
hel del misstag och blir tvungen 
att reflektera över dem. När väl 
resultatet kommer är glädjen större, 
så upplever jag det.
 
Vad var det som gjorde att du 
fastnade för trädskällarjakt och 
just finsk spets?
Då jag jagat älg med jämthundar sen 
jag var liten så har jag en förkärlek 
för att smyga på ståndskall. Jag ville 
ha en hund med liknande egenskaper men ville ha 
ut mer jakt på en dag. Har du skjutit en fågel så 
hängs den på ryggsäcken och går vidare till nästa 
område. Om en älg skjuts är oftast jaktdagen slut 
där med allt jobb runt omkring. Även att kunna 
sticka ut och jaga några timmar efter jobbet 
gör att fler jaktdagar finns på ett år och även då 
förhoppningsvis fler ståndskall att smyga på.
 
Hur var din resa till din första egna jakthund?
Jag har alltid velat haft en egen jakthund men det 
är först nu jag känt att möjligheten finns. Efter att 
jag bestämt mig för att skaffa en finsk spets gick 
det egentligen ganska fort. Med hjälp utav en 
bekant som har haft finsk spets i många år och 
har mycket känningar kring uppfödare så tipsade 
han om flera parningar. Sen var det bara att ringa 
runt och hoppas uppfödaren blivit övertygad om 
att jag är rätt person att sälja en hund till. Första 
parningen jag stod i kö på så visade det sig att tiken 
var skendräktig. Det var bara att fortsätta leta och 
ringa runt. Då fick jag tag på Jeanette Börjesson där 
jag sattes på kö. I kullen föddes 6 valpar. Lyckan var 

stor när hon ringde och berättade att jag skulle få 
köpa en valp efter hennes tik, Häggingåsens Minna. 
Nu är Vackervikens Koda fem månader gammal 
och det är full fart med mycket bus.
 
Vilka förhoppningar och förväntningar har du?
Mina förväntningar med Koda är ganska enkla 
- många dagar i skogen och att han ska få bra 
förutsättningar att hitta och skälla fågel. Sen hoppas 
jag självklart att det blir championat och till slut 
Skallkungen. Just nu ligger allt fokus på att vi ska 
skaffa ett bra band ihop och att Koda ska få ha 
kul i skogen samt att det blir många jakttillfällen 
nästa höst. Min filosofi med att få till en bra hund 
är att låta den jaga ifred men att den vet att du 
finns där, inte in och störa eller försöka tvinga fram 
någonting. Jag kommer att gå på ställen där jag 
vet att det brukar sitta fågel och inte ha för långa 
jaktdagar, så inte hunden börjar tycka att det blir 
tråkigt. Jag tror att det kommer klaffa till slut om 
tillräckligt med tid läggs i skogen samt att hunden 
ges goda förutsättningar.

Trädskällarjaktens 
begynnelse

Alla har vi varit där: i startgroparna som ägare av en trädskällare. Intresset av jaktformen kan ha väckts 
redan som barn. Lyckan när den fyrbenta flyttar in och relationen kan börja byggas upp. Samspelet 
som träder i kraft tack vare de gemensamma timmarna i skogen. En nybörjare som vi ska få lära känna 
ytterligare är William Nilsson, 23 år från Östersund. 
 
Erika Eklund
Redaktör
SSF Västerbottens Lappmark

William Nilsson och Vackervikens Koda

Vackervikens Koda
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Kommer du att meritera din hund?
Jag tycker att det är viktigt för rasens skull att meritera sin hund så rätt parningar kan utföras och så att rasen 
går framåt. För mig personligen är det viktigast att hunden jagar och mindre viktigt hur den ser ut. Även om 
Häggingåsens Minna är en väldigt fin hund och lämnat väldigt fina valpar efter sig så är första prioriteringen 
jaktmässigt hur duktig föräldrarna är. Sen kan det vara svårt med jaktprov då förutsättningarna inte alltid är 
rätt. Viktigast är väl att gå några prov för att få en helhetsbild av hur hunden är.
 
En sak jag gjorde var att gå en domarutbildningkurs, den ger ganska bra riktlinjer på hur ägaren kan jaga in 
sin hund och samtidigt kunna bedöma sin egen hund. I slutet av dagen erhålls en bra sammanfattning över 
hur hunden betett sig samt vad jag och hunden måste jobba på.

William Nilsson
SSF Jämtland/Härjedalen

Vackervikens Koda

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

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

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

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

Tikblankett, täckhundsblankett, 

tandstatusintyg och anmälan om 

epilepsiliknande anfall finns på SSF-riks:s 
webbplats under fliken “Avelsråd” > “Till 
avelsrådet Norrbottenspets/ Finsk spets”.

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

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

SSF:S AVELSKOMMITTÉ FÖR FINSK SPETS OCH NORRBOTTENSPETS 

ARBETAR MED ATT VÄRNA OM RASERNAS HÄLSA OCH JAKTEGENSKAPER 

SAMT BISTÅ TIK- OCH HANHUNDSÄGARE VID PLANERING AV AVEL.  

KONTAKTA AVELSRÅDET I GOD TID INNAN LÖP OCH ÖNSKAD PARNING. 

 
NORRBOTTENSPETS:  
Göran Hofling, 073 - 802 38 43 

goran.hofling@gmail.com

 

FINSK SPETS:  

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

AVELSRÅDSKOMMITTÉER
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BPH med 

10 Norrbottenspetsar

En lördag mitt i juli genomfördes ett BPH i Nykvarn med 10st hundar.  Det som är unikt med detta är att 
det var bara norrbottenspets som beskrev och det har aldrig skett tidigare. 

BPH, Beteende och Personlighets Beskrivning, har funnits i 10 år och ökar stadigt i popularitet över 
hela landet. Det har funnits mentaltester och beskrivningar för bruksraserna under många år men det 
saknades ett system för hundar av andra raser än de som klassas som bruksraser. Beskrivningen visar på 
”vardagsmentalitet” för hunden. Nykvarns Hundhall arrangerar BPH under hela den snöfria tiden och 
det är varje helg, lördag och söndag och flera veckodagar och under ett normalår som det genomförs BPH 
och det blir 90 BPH dagar!

Lars Larsson med ”Fight For It Göte” efter genomfört BPH

Vi på Kennel Fight For It trodde oss kunna fylla 
en hel dag dvs 10 hundekipage med bara norrbot-
tenspets säger Camilla Andersson. Vi har ett antal 
avkommor ifrån från vår uppfödning och så har vi 
ett antal vänner och jaktkamrater som jagar med 
norrbottenspets.

Det var inte några problem att få in 10 hundar och 
deltagare till beskrivningen kom tillresande från 
Umeå, Falun, Borlänge, Hudiksvall, Norrtälje, 
Östersund, Nyköping och Strängnäs. Ett helt fan-
tastiskt engagemang och deltagande!

Ninni Ottervald, som driver anläggningen och 
som för dagen ska agera som beskrivare är en riktig 
eldsjäl inom BPH. Hon såg fram mot dagen och 
tyckte att det skulle bli spännande att få beskriva 
10 st individer inom en ras som inte är så vanlig på 
BPH banan.

Ninni som länge varit aktiv inom BPH och dess 
uppbyggnad berättar att när 200st BPH genom-
förts så genereras en rapport, ”BPH 200 analys” 
(finns även ett BPH 500 analys). Detta 
är en detaljerad, rasspecifik samman-
ställning som innehåller massor av 
information om rasens BPH-resultat. 
Analysen skickas till rasklubben. Spin-
deldiagrammet förklaras och klubben 
får tips om hur resultaten kan tolkas 
och användas. Men redan innan 200 
beskrivna hundar finns rasens me-
delvärdes resultat tillgängligt som spin-
deldiagram.

Vi har dock rätt många fler BPH att 
göra för att komma dit. Under de sen-
aste 5 åren har det genomförts ca 20 
BPH med norrbottenspets så det är 
en bit kvar men vi är på god väg. Med 
10% genomförda nu får vi se det som 
en utmärkt start. Nämnas bör att re-
sultatet för genomförda BPH med finsk 
spets är långt mycket lägre och det är 
under samma period 3st finsk spets som 
beskrivits.

Men varför ska vi göra BPH? I vårt avelsarbete 
så utvärderar vi jaktliga egenskaper och utseende 
på meriter som är skriftliga och i princip kval-
itetssäkrade genom prov och utställning. Hälsa är 
ett mycket viktigt område också och där lutar vi 
oss mot hälsoundersökningar/hälsoprogram och 
DNA tester. Men tillbaka till prover, utställningar 
och BPH. Om det inte finns ett värde i jaktproven 
och utställningarna så skulle vi kunna skippa den 
delen och bara fråga hundägarna för en tilltänkt 
parning hur de fungerar. Inte kvalitetssäkrat utan 
bara tyckande och egna värderingar. Jaktproven 
och utställningarna är viktiga och fler hundar vill 
vi nog alla se på jaktprov och på utställningar. Men 
för den mentala delen räcker det med att fråga lite 
om hur hunden är med svar som ibland är förklar-
ande om hur hunden beter sig osv. Ett gemensamt 
system med BPH i grunden för vardagsmentalitet-
en skulle absolut fungera som en kvalitetssäkrad 
utvärdering

Men vi kan kanske i framtiden, när vi får mera 
data, använda BPH 200 analysen i arbetet med 

Josefin Linusson väntar på första skottet i slutet på sitt 
BPH med sin tik ”Iriz”
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vårt RAS (Ras Specifik Avelsstrategi) och på så 
sätt fånga upp svagheter och finna möjligheter? 
Visst vore det bra om varje uppfödare kan använda 
underlaget från BPH och få en bättre bild av 
möjligheten med tänkt avelskombination?

Det finns dock ett problem och det är tillgången 
till beskrivningar. Ofta är det fullbokat långt fram 
i tiden och svårt att få plats. Men det finns säkert 
möjlighet att som vi gjorde, i god tid boka en hel 
dag och bjuda in till en fantastisk dag. Diskussion 
med de som arrangerar är nog en god start och 
sedan bara att köra i gång. Kanske det kan vara ett 
tema för en kennelträff? Eller varför inte erbjuda 
möjlighet i samband med en utställning. Locka 
även in hundar som kanske inte är aktuella för 
utställningen? Allt arrangemang runt BPH ’et, 
dvs det där lilla extra som fika och social samvaro, 
är på plats i och med utställningen! Det finns 
dock vissa hänsyn att ta och det är att platsen för 
BPH ska vara avskilt för att inte hundarna som 
genomför BPH’et ska bli störda. För med handen 
på hjärtat så vet vi alla som varit på en utställning 

för norrbottenspets och finsk spets att det kan vara 
”lite” ljudligt.

Men det är viktigt att komma ihåg att alla hundar 
är välkomna och det är inte ett prov utan en 
beskrivning av hundens beteende och personlighet, 
vardags mentalitet. Vi ser hur hunden beter sig 
vid hälsning på främmande person. Vi ser även 
dess undergivenhet, lekintresse, matengagemang, 

förarkontakt, nyfikenhet, rädsla, osäkerhet samt 
ev. aggressivitet. Även de hundar som kanske är 
lite försiktiga och kanske inte bäst på alla moment 
har en funktion att fylla. Statistiken bygger på så 
många individer som möjligt. Hunden måste vara 
minst 12 månader för att genomgå ett BPH. Den 
bästa tiden att genomföra ett BPH är enligt Ninni 
vid ca 14–16 månaders ålder. Då har vi som ägare 
inte hunnit påverka/forma hunden och hunden 
är tillräckligt mogen för att klara av de moment 
som är lite extra påfrestande. Det märks tydligt 
på de hundar som är använda i jakt att skottet är 
intressant då hunden inte allt för sällan tittar efter 
vart det skjutna villebrådet ramlar.

Beskrivarnas kunskap och erfarenhet gav som 
vanligt stöd och trygghet och inte att glömma 
deras proffsiga attityd med gott humör och hög 
energi genom hela dagen. Det är mycket tydligt 
och enkelt att förstå vad som ska göras och när. 
Alla BPH genomförs på samma sätt och blir på 
så sätt jämförbara resultat. Ninni som beskrivit 
hunden återkopplar direkt efter genomfört och 
avslutat BPD till hundägaren om vad hon för 

8 av 10 deltagare efter genomfört BPH

dagen sett i de olika momenten. Det är ganska 
ofta att hundägaren får en liten överraskning om 
hunden reagerar i vissa moment och det är inte 
ovanligt att det faktiskt är åt det positiva hållet.

Hur gick BPH’t i Nykvarns hundhall i juli då? Jo 
det blev 9 genomförda och 1 avbrutet vilket kan 
ses som ett normalt genomförande. 

På kvällen träffades nästan alla för en trevlig middag 
och umgänge, både för fyrbenta och tvåbenta. 
Sällan har väl så många norrbottenspetsar lekt 
tillsammans och det skedde utan gruff.

En fantastisk dag på många sätt och 
förhoppningsvis en start på något nytt som om 
ett antal år är självklart.

Dahn Ahlström
SSF Mellansverige

MEDLEMSARTIKEL | BPH
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Eftersom alla kanske inte känner till hur arbetet 
med våra jaktprovsregler går till tänkte jag försöka 
förklara. Vi har nu påbörjat en provsäsong med 
reviderade regler som kommer att gälla mellan 
20220701-20270630. Det handlar inte om ”nya 
regler” som det ofta felaktigt kallas. 

De regler som vi har idag med moment, 
bedömningsgrunder och tabeller har vi haft sedan 
1997. Justeringar och ändringar kan göras vart 
femte år. 

Först en bakgrund: Från det att specialklubben 
för skällande fågelhundar bildades 1967 och när 
jaktproven började hade vi andra regler med andra 
tabeller. Dessa regler var i princip oförändrade från 
början av 1970-talet och fram till 1996. Våra regler 
användes även av Norge. 

Den kritik mot reglerna som fanns var att de var 
för hårda, åtminstone i vissa moment. Ett arbete 
påbörjades för att införa gemensamma nordiska 
regler som i stort sett var dåvarande finska reglerna. 

De i Sverige som var kritiska till detta tyckte att 

finska reglerna inte ställde tillräckliga krav på 
hundarnas prestationer. På riksårsmötet i Kalix 
1996 antogs de nya reglerna efter många debatter 
för och emot. Emot förslaget var de nordligaste 
lokalklubbarna. De ville behålla befintliga regler 
med vissa justeringar. Norge hade under den tiden 
samma ställning i frågan. Därefter har vi haft fem 
regelrevideringar på 25 år. 

2012 och även 2017 gjordes större justeringar. 
Finland har också gjort ganska stora förändringar 
de senaste åren. Detta har tyvärr medfört att 
reglerna skiljer sig åt ganska mycket.

Förhoppningsvis har vi snart bestämt oss för vilka 
regler vi ska ha i Sverige. För att kunna hålla koll 
på rasernas jaktliga utveckling krävs kontinuitet 
i reglerna. Ytterligare lättnader i reglerna gagnar 
nog inte raserna.

Ett revideringsarbete pågår under hela femårsperi-
oden som reglerna är bundna. Provregelkommit-
tén granskar samtliga prov som har gått till pris 
för att se om det till exempel finns några skillnad-
er i de olika lokalklubbarnas bedömningar. Efter 

två till tre år tar man in eventuella synpunkter 
från lokalklubbarna för att förbereda inför kom-
mande regelperiod. En provregelkonferens med 
deltagare från samtliga lokalklubbar genomförs. 
Därefter tas ett regelförslag fram som behandlas 
på riksårsmötet (år fyra i regelperioden). Om re-
gelförslaget antas skickas det till SKK för godkän-
nande där handläggningstiden kan vara lång.

När godkännandet kommer ska provreglerna 
översättas till engelska och godkännas av FCI 
i Belgien för att SSF ska kunna arrangera 
internationella jaktprov. 

Även små ändringar i reglerna medför arbete 
med nya provböcker, protokoll och ändringar i 
RasData.

Vi som nu sitter i kommittén tillträdde efter 
riksårsmötet 2020, mitt i revideringsperioden och 
mitt i en pandemi. Vi har haft bråda tider med att 
färdigställa reglerna. 

Målsättningen med justeringarna har varit att 
underlätta bedömningarna:

- svårbedömda moment har tagits bort
- extra förtjänstpoäng och förföljandepoäng 
har förenklats
- tabellerna har i princip lämnats orörda 
förutom i tabellen för markeringspoäng 
eftersom momentet ”Svag markering” har 
tagits bort efter många års önskemål

Som komplement till reglerna finns tolkningsan-
visningar som är ett levande dokument där förty-
dliganden av vissa moment och tolkningar av nya 
situationer som faktiskt fortfarande dyker upp kan 
göras.

Provledare och domare ska läsa igenom provregler 
och tolkningsanvisningar inför provsäsongen. 
Den senaste versionen av tolkningsanvisningar ska 
alltid finnas på plats vid jaktprov.

Med förhoppning om en bra jakt och provhöst.

Provregelkommittén / Anders Morin    

Våra jaktprovsregler
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Ettåriga Klöseforsens Kaiku

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

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

Provtidens längd är tre timmar om inte 
hunden har haft tre finnandemöjligheter 
så förlängs provtiden med max en och en 
halv timme. 
 Hundpejl får användas på prov. 
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.  
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 sagolik 

jakthöst.

Information  

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

Championgalleri
SE UCH - BLÜMCHENS JON SNOW  
SE55301/2017
FAR:   SE31729/2011 Trollfågelns Pelle

MOR: SE41390/2013 Simanansärkän Pikkutsirte  

UPPFÖDARE: Maria Blom, Bergeforsen, Sverige 

ÄGARE: Thorbjörn Bengtsson, Lycksele, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2022-05-29, Lycksele. Excellent, CK 

2022-05-07, Vännäs. Excellent, CK, CERT 

2021-11-27, Lycksele. Excellent, CK, CERT, BIR, BIS-1

 JAKTPROV:
2020-10-16, Vägsele (rörligt) 75p

SE UCH - Kattistjärns Affe
SE54842/2018
FAR: SE55335/2014 Luspnäsets Nila  

MOR: SE28762/2013 Tjärbäckens Queen 

UPPFÖDARE: Maria Kristiansen Lindström, Boden, Sverige 

ÄGARE: Vivi-Anne Öhman och Kjell Lidman, Jävrebyn, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2022-05-29, Lycksele. Excellent, CK 
2022-04-24, Ånge. Excellent, CK, CERT, BIR, BIS-2 
2021-11-20, Boden. Excellent, CK, CERT, BIR, BIS-2

JAKTPROV:
2021-08-22, Arvidsjaur (utlyst) 77p

SE UCH - KLÖSEFORSENS MADDOX
SE47444/2017
FAR:  S37483/2009 Pärlskogens Sigge  

MOR: SE35159/2012 Ophera’s Freja 

UPPFÖDARE: Ulf Brändström, Hörnefors, Sverige 

ÄGARE: Victoria Hoffman, Gällö, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2022-03-26, Svärdsjö. Excellent, CK, BIM 
2021-12-05, Matfors. Excellent, CK, R-CERT 
2021-11-13, Vemdalen. Excellent, CK, CERT

JAKTPROV: 
2021-08-28, Boggsjö (rörligt) 76p
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J, SE UCH, FI UCH, N UCH - Raste 
SE24145/2017 

FAR: SE35700/2010 Davvins Ito 

MOR: SE18428/2011 Tjädervingens Eja 

UPPFÖDARE: Christer Norén, Arvidsjaur, Sverige 

ÄGARE: Irene Lundmark, Mattisudden, Sverige 
 
UTSTÄLLNING: 
2022-08-07, Fauske. Excellent, CK, CERT, BIR, BIG-1, BIS-4 
2022-07-16, Torneå. Excellent, CK, CERT 
2022-05-28, Piteå. Excellent, CK, CERT, BIR, BIG-3

JAKTPROV: 
2021-08-22, Jokkmokk (utlyst) 75p 
2020-09-17, Jokkmokk (rörligt) 84p

SE JCH, SE UCH - Styggbergets Wappo
SE26949/2014 

FAR: S29351/2004 Spetsgårdens Riiki

MOR: S67641/2008 Styggbergets Kaaksi

UPPFÖDARE: Göran Eriksson, Saxdalen, Sverige 

ÄGARE: Björn Karlsson, Kvissleby, Sverige

UTSTÄLLNING:
2019-04-2, Ånge. Excellent, CK, BIR, BIS
2018-12-08, Sundsvall. Excellent, CK
2017-12-02, Sundsvall. Excellent, CK
 
JAKTPROV:
2021-08-20, Lögdö vildmark (utlyst) 81p
2019-10-06, Lögdö vildmark (utlyst) 75p
2018-10-07, Lögdö vildmark (utlyst) 79p

SE JCH, SE UCH - Sörlidbäckens Noor 
SE46883/2018

FAR: SE27392/2015 Lappskansens Tex  

MOR: SE26890/2012 Häggingåsens Kiwa  

UPPFÖDARE: Göran Hellström, Storuman, Sverige 

ÄGARE: Göran Hellström, Storuman, Sverige

UTSTÄLLNING: 
2022-06-18, Vännäs. Excellent, CK, NORDC, BIM 
2020-02-15, Bredbyn. Excellent, CK, CERT, BIM 
2020-02-01, Umeå. Excellent, CK, CERT, BIR, BIS 

JAKTPROV: 
2021-10-02, Barsele (utlyst) 80p 
2021-08-22, Vilhelmina (utlyst) 87p 
2021-08-21, Vilhelmina (utlyst) 76p

När du som är hundägare ansöker om ett 

svenskt utställnings- eller jaktchampionat 

hos SKK erbjuds du möjligheten att köpa ett 

championatdiplom för 350 kr. Diplomet lever-

eras i liggande A3-format och har en bakgr-

undsbild på stövare tecknat av Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett championatdiplom särskilt 

utformat för skällande fågelhundar för 300 kr 

inklusive porto i A4-format (se bild). På diplom-

et anges hundens namn och vilken typ av 

championat det avser.

Vi behöver följande information:
• Ras: ange ”finsk spets” eller  
”norrbottenspets”
• Registreringsnummer: Dvs 
”SE12345/2012”
• Titel: svensk utställnings-  
eller jaktchampion

• Namn: hundens fullständiga namn  
”Kottmossens Christina”
• Ägare: förnamn efternamn

* Ägarens adress, postnummer och ort
* E-postadress

* Personnummer, 12 siffror
Bifoga besked om godkänt championat från 

SKK:s registreringsavdelning som du även når 

på e: reg@skk.se eller på t: 08-795 33 11.

Beställningen skickas till: 

e: SSFCissi@gmail.com

Postadress: Cecilia Sjölund, Vallsjövägen 11, 

855 99 Liden. t: 070-661 59 33

CHAMPIONATDIPLOM

SE UCH - Vackeråsens Sisu 
SE32472/2018 

FAR: SE58485/2015 Kajs Vita Björnens Nikko 

MOR: SE40976/2015 Brännbolyckans Aya 

UPPFÖDARE: Per-Ove Bergman, Gnarp, Sverige 

ÄGARE: Matti och Lea Torvela, Söråker, Sverige 
 
UTSTÄLLNING: 
2022-04-24, Ånge. Excellent, CK 
2020-02-01, Umeå. Excellent, CK, R-CERT 
2019-12-08, Matfors. Excellent, CK, CERT, BIM

JAKTPROV: 
2021-10-02, Lögdö Vildmark (utlyst) 78p
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RIKSSTYRELSEN 

Ordförande 

Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo.
t: 076-830 03 17. e: anders.lundberg@bahnhof.se

Vice ordförande 

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

Sekreterare 

Cecillia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden.  
t: 070-661 59 33. e: ssfcissi@gmail.com

Kassör 

Camilla Andersson, Nykvarn.  

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

Ledamöter 

Erik Sundström, Luleå.  

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

Niklas Stöök, Hammarstrand.  

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

PRIS- OCH MARKNADSKOMMITTÉ 

Sammankallande: Anders Lundberg,  

Rossbol 130, 834 97 Brunflo.  
t: 076-830 03 17. e: anders.lundberg@bahnhof.se

UTSTÄLLNINGAR 

Resultatansvarig 

Berith Johansson. Blåviksvägen 32, 919 31 Åsele.   
t: 070-366 44 79. e: tjaderfightens@hotmail.com

Utställningsansvarig & exteriörkommitté 

Christina Hedlund Härdargatan 7, 941 48 Piteå.   
t: 070-303 73 85. e: christina.hedlund@pitea.se

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588. BIC HANDSESS. Org nr: 894701-2806
Adress: SSF Riks c/o Camilla Andersson, Skepparvägen 7, lgh 1102, 155 91 Nykvarn. Webbplats: ssf-riks.se

AVELSRÅDSKOMMITTÉER 

Finsk spets  

Sammankallande: Tony Björklund, Ovansjö 404, 841 91 
Ånge. t: 070-209 01 70.  
e: ssfavelsrad.finskspets@gmail.com 

Jonas Carlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall.  
t: 076-841 44 31. e: jonascarlsson_@hotmail.com 

Niklas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand.  
t: 070-222 05 32. e: niklasstook@gmail.com 

Norrbottenspets  

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

PROVREGELKOMMITTÉ  

Sammankallande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 
Kalix. t: 070-575 93 90. e: amorin@live.se 

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

Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna.   
t: 070-517 46 61. e: mats.thorneus@hotmail.com 

Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln.   
t: 070-226 36 59 e: jotoy56@gmail.com 

Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 921 73 Kristineberg.   
t: 070-668 05 22. e: thomas.jonsson@brinet.nu

MEDLEMSANSVARIG 

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

e: ssf.medlemskap@gmail.com 

 
STÅNDSKALL 

Redaktör 

Erika Eklund, Rökåberg 13, 921 71 Rökå.   
t: 070-568 61 59.  e: standskall.ssf@gmail.com

Arbetskommitté 

Therése Hampus, Skogsgläntan 4, 790 91 Idre.   
t: 073-097 72 07. e: halvarssontherese@gmail.com 

Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden.  
t: 070-202 20 27. e: asa.fjellborg@gmail.com

WEBBANSVARIG  

Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo.   
t: 076-830 03 17. e:  anders.lundberg@bahnhof.se

ÖVRE NORRBOTTEN  |  Bankgiro: 5937-0841

Ordförande: Roland Saitzkoff, Box 43, 962 03 Mattisudden. 
t: 070-294 45 07. e: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekreterare: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden.  
t: 070-202 20 27. e: asa.fjellborg@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg, Ytterv. 56, 936 31 Boliden.  
t: 0910-58 05 20. e: latanjarka@gmail.com

NEDRE NORRBOTTEN  |  Bankgiro: 393-7711

Ordförande: Palle Andersson, Sörbyn 233, 961 97  
Gunnarsbyn. t: 070-317 92 29. e: palle@formsmedjan.se
Sekreterare: Catharina Lundberg, Bjurås 2, 942 92 Älvs-

byn. t: 072-545 38 80. e: catharinaselstrom@hotmail.com 
Kassör: Ken Hjerpe, Relingsvägen 30, 945 33 Rosvik. t: 
070-621 11 19. e: ken@norrbottensgarden.se

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND  |  Plusgiro: 34 65 36-6

Ordförande: Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 
Umeå. t: 073-038 82 03. e: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar.  
t: 070-579 71 05. e: mats_256@hotmail.com
Kassör: Jonas Westbergh Löfgren, Kvarnfors 117, 922 66 
Tavelsjö. t: 070-341 06 64. e: jonaslofgren@hotmail.com

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK  |  Bankgiro: 164-0739

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

man. t: 070-578 88 94. e: richard3911@gmail.com
Kassör: Björn Jonsson Kantarellvägen 3, 921 41 Lycksele.  
t: 072-147 09 77. e: barsbjorn@gmail.com

ÅNGERMANLAND  |  Bankgiro: 263-4749

Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele. 
t: 070-622 31 77. e: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Ia Olsson Widén, Sösjö 450, 843 93 Bräcke. t: 
070-258 25 93. e: ia.olsson@hotmail.com  
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 891 92 Örnskölds-

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

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 
 – LOKALKLUBBARNA

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN  |  Plusgiro: 13 70 11-3

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

kom. t: 070-586 97 26. e: amaroken1958@gmail.com
Sekreterare: Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo. 
t: 070-358 12 13. e: pauliden@hotmail.com
Kassör: Ylva Åkesson, Renålandet 305, 833 94 Strömsund. 
t: 072-589 06 73. e: ylva.akesson305@gmail.com

MEDELPAD  |  Bankgiro: 5881-7263

Ordförande: Cecilia Sjölund, Vallsjövägen 11, 855 99 Liden. 
t: 070-661 59 33. e: ssfcissi@gmail.com
Sekreterare: Magnus Olovsson, Mjösundavägen 26, 862 34 
Kvissleby. t: 070-689 55 64. e: magnus.olovsson70@gmail.
com 

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

GÄVLEBORG  |  Plusgiro: 17 43 39-2

Ordförande: Simon Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs.  
t: 070-249 36 57. e: simon.gg.nordin@hotmail.com
Sekreterare: Henrik Wiström, Ingsta 45, 824 93 Hudiksvall. 
t: 070-319 94 81. e: henrikwistrom@hotmail.com 
Kassör: Frida Hamrebjörk, Hamregatan 24, 827 52 Järvsö.  
t: 070-357 90 01. e: fridahamrebjork@hotmail.se

MELLANSVERIGE  |  Bankgiro: 5261-2942

Ordförande: Kjell Welam, Stensbo 12, 786 54 Äppelbo.  
t: 070-261 95 67. e: kjell.welam@appelbo.net
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora.  
t: 070-314 01 72. e: ronney@skoog.biz  
Kassör: Börje Sundqvist, Sandvisolsvägen 27, 792 77 
Nusnäs. t: 070-567 66 66. e: bs@moradatorer.se

SYDSVERIGE  |  Plusgiro: 91 53 14-9

Ordförande: Göran Eriksson, Gamla Kronvägen 137. 772 90 
Grängesberg. t: 076-104 86 40, e: styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Torsten Karlsson, Föreningsbacken 12, 772 50 

Grängesberg. t: 070-562 47 54. e: jutte08@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist, Irsta Prästgård 7, 725 97 
Västerås. t: 021-221 92. e: lottalindqvist@telia.com



B Posttidning

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

STENSBO 12 
786 54 ÄPPELBO


