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År 2007 var det åter Sveriges tur att arrangera de skällande fågelhundarnas Nordiska Mäster-
skap och Landskamp. Denna gång stod SSF/Nedre Norrbotten som arrangör och tävlingarna 
gick på klassiska tjädermarker. 
 
Som centralplats med boende, mat samt lokaler för lottning och resultatredovisning användes Camp 
Gielas i centrala Arvidsjaur. De provområden där tävlingarna hölls ligger till största del placerade i 
Reivo– samt Tjadnesreservaten. Det är områden som håller samma klass beståndsmässigt och täv-
lingarna till ära höll de även en väldigt likvärdig klass fågelmässigt.  
Samlingslokal för lottning samt resultatredovisning var Stockstugan på Camp Gielas och där intogs 
även samtliga måltider, lagade av de två tappra kämparna Anita Renberg och Stina Berglund. Dock 
får inte Evert Lindbergs köttsoppa lämnas onämnd. Ej heller Morgan Lundins cateringsupé, som av-
njöts i trevlig samvaro under Lördagkvällen, får falla i glömska. 
 
 

Lördagen 
 
Ett klart och i det närmaste vindstilla väder 
mötte deltagare och domare när de steg upp i 
arla morgonstund på lördagen. Därmed steg 
även förhoppningarna om goda resultat. När 
proven var avrapporterade och samtliga po-
änger ihopräknade kunde konstateras att  
Lamusteen Sara, ägare Kauko & Sanna Hok-
kinen, Finland stod som främsta hund. Med 
fem primärskall på lika många fåglar samt två 
förnyade skall hade hon skrapat ihop inte 
mindre än 85 poäng. Som god tvåa stod Ajo, 
ägare Anders Engström, Sverige med 80 po-
äng. Trean var en norsk hund vid namn Lento 
som skällt ihop 79 poäng. Ägaren heter Roy 
Nilsen. Även en fjärde hund hade passerat 
den magiska gränsen för ett förstapris. Det var 
Tiukka, ägare Tore Björnbet, Norge som skällt 
ihop 75 poäng på tre orrtuppar. Lördagens 
resultat i landskampen stod likvärdigt i förhål-
lande till de tre ledande hundarnas nationali-
tet. Finland hade ledningen med 218 poäng, 
Sverige tvåa med 188 poäng och Norge låg 
trea med 181 poäng. Efter redovisning av des-
sa goda och täta resultat företogs lottning av 
söndagens provomgång och efter en kort vila, 
med tillhörande dusch och bastubad intogs en 
mycket smaklig supé under trevlig samvaro   
och med god stämning. 
 
Söndagen 
 
Om förhoppningarna var goda inför lördagens 
provomgång så grusades de rejält vid uppstig-
ning på söndagmorgonen. En betydligt hårda-
re vind hade dragit in över samhället och ett  
lätt duggregn gjorde deltagarna påminda om 

Ett av Söndagens många provobjekt. 



Hund och ägare Land Resultat Slu-
tres. Plac. 

Lamusteen Sara 
Kauko & Sanna Hokkinen FIN Lördag    85 p 

Söndag   70 p 85 p 1 

Röjmyrens Tanya 
Gunnar Lundberg SVE Lördag    57 p 

Söndag   81 p 81 p 2 

Sörlidbäckens Kita 
Peter Persson SVE Lördag    67 p 

Söndag   80 p 80 p 3 

Ajo 
Anders Engström SVE Lördag    80 p 

Söndag   37 p  80 p 4 

Lento 
Roy Nilsén NOR Lördag    79 p 

Söndag   52 p 79 p 5 

Tiukka 
Tore Björnbet NOR Lördag    75 p 

Söndag   70 p 75 p 6 

Linnustajan Taru 
Arvo Hurskainen FIN Lördag    71 p 

Söndag   62 p 71 p 7 

Raita-Ahon Penni 
Jari Appelgren FIN Lördag    71 p 

Söndag   50 p 71 p 8 

Jaro 
Enge Larsen NOR Lördag    68 p 

Söndag   63 p 68 p 9 

Börknäs Fox 
Ivar Rimul NOR Lördag    27 p 

Söndag   68 p 68 p 10 

Linnustajan Ressi 
Sami Hägglund FIN Lördag    42 p 

Söndag   65 p 65 p 11 

OdensalaSkogens Kasper 
Magnus Lidberg SVE Lördag    64 p 

Söndag   57 p 64 p 12 

Landskampen 
 
1. FINLAND  227 p 
2. SVERIGE  225 p 
3. NORGE     222 p 

I Landskampen deltar re-
spektive nations tre ordina-
rie hundar. Reservhundarna 
tävlar enbart individuellt om 
titeln Nordisk Mästare.  

Kauko Hokkinen med vinnar-
bucklan. 

att vädrets makter inte låter sig manipuleras och att de föraktfullt struntar i företeelser som Nordiskt 
Mästerskap och Landskamp för skällande fågelhundar. När provgupperna återvände från markerna 
var det ändock två hundar som bemästrat de smått besvärliga förhållandena. Dessa var Röjmyrens 
Tanya, ägare Gunnar Lundberg, Sverige samt Sörlidbäckens Kita, ägare Peter Persson, Sverige 
som skällt ihop 81 respektive 80 poäng. Detta gjorde att Sverige förbättrade sitt resultat i landskam-
pen avsevärt, men det räckte ändå inte riktigt ända fram. Man fick se sig slagna i landskampen av de 
finländska hundarna med två poäng. Norrmännens hundar gjorde även de en mycket stark insats i 
landskampen och slutade på en tredjeplats endast tre poäng efter tvåan Sverige. Mycket goda och 
täta resultat. 
 
Nordisk Mästare 2007 
 
I den individuella tävlingen stod sig vinnarresultatet på 85 poäng från lördagens provomgång. Såle-
des blev det Lamusteen Sara, ägare Kauko & Sanna Hokkinen, Finland som tog titeln Nordisk Mäs-
tare 2007. Nämnas bör att Sara gjorde ett bra resultat även under söndagens provomgång med 70 
poäng. Arrangörerna bugar, bockar och gratulerar till mycket goda prestationer i tävlingarna. Vi gra-
tulerar även Finland till segern i Landskampen 2007 samt Norge för en mycket stark insats. Sist men 
inte minst sändes även gratulationer till de svenska ekipage som intog höga placeringar i den indivi-
duella tävlingen.  



Röjmyrens Tanya, ägare Gunnar Lundberg 
placerade sig på en 2:a plats i NM 2007 med 81 
poäng. 
 

Sörlidbäckens Kita, ägare Peter Persson skäll-
de ihop 80 poäng under söndagen och knep 
därmed bronsplatsen i den individuella tävling-
en om Nordisk Mästare 2007. 

Med fem primärskall på lika många fåglar och två förnyade skall, samt därtill ett bra sök och ett upp-
visande av ståndfasthet inför flygande fågel, visade Lamusteen Sara att hon tillhör de skällande få-
gelhundarnas toppskikt och att hon är en värdig innehavare av titeln Nordisk Mästare 2007. 



Finska laget med reservhund. 

Svenska laget med reservhund. 

Norska laget med reservhund. 

Tack till… 
Styrelsen och tävlingskommittén i 
SSF/Nedre Norrbotten vill tacka… 
 
-Provledare Thore Öhgren & 
 Tommy Sjöberg 
-Samtliga jaktprovsdomare som  
 ställt upp och dömt.  
-Markansvarig Evert Lindberg 
-Sveaskog, Östra– samt Västra  
 Kikkejaures samebyar. 
-Anita Renberg & Stina Berglund för 
 god mat och väl genomfört arbete. 
-SSF representativ Tomas Jonsson. 
 
Även ett stort tack till följande 
sponsorer: 
 
Team Sportia Luleå 
Laitis 
Ahsell 
Fritid & Vildmarksliv 
Isenta 
Järnia Arvidsjaur 
Inter Sport Arvidsjaur 
Lindqvist Kläder 
2H Hund & Häst 

Text: Markus Fougstedt 
Bild:  Markus Fougstedt & 
         Tobias Nilsson 


