
 

Berättelse för verksamhetsåret 2013 
Styrelsen för SVK Södra avdelning får härmed avge följande berättelse för avdelningens 59:e 
verksamhetsår. 
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Verksamhet 
 
Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelsemöten. 
 

Medlemmar 
 2013-12-31 var medlemsantalet i SVK Södra 281 stycken, vilket är en ökning med 11 
från föregående verksamhetsår. I två år på rad har medlemstalet ökat med ca 10 
personer. 
 

Årsmöte 
Onsdagen den 20 mars 2013 hölls årsmöte på Hurva Gästis. Ett trettiotal medlemmar 
slöt upp för möte, trivsel och god mat. Anna Berg dirigerade mötet med van hand. 
Diplom och vandringspriser delades ut och Agneta Ericson och Jarri Sandström 
avtackades efter styrelseuppdrag. 
 

Debattafton 
Den 13 februari diskuterade drygt 30 av lokalavdelningens medlemmar interna och 
externa angelägenheter på Hurva Gästgivaregård. SVK Södra bjöd deltagarna på 
förtäring. Punkter som diskuterades var provgruppers storlek, redaktörskapet, årets 
program och kommande regelrevidering. Tyvärr blev det en rätt tråkig diskussion 
kring nya medlemmars möjlighet till träning och jakt som nog smittade av sig och gav 
ett ovanligt lågt deltagande på årsmötet en månad senare. 
 



 
Klubbmästerskap på Rinkaby 

Åter hade vi, tack vare Lars-Henning Strand, möjlighet att få avgöra vårt 
klubbmästerskap på Rinkaby 17 mars. Rikard Andersson dömde. Småkallt i vinden, 
men en solig och härlig dag, 10-talet fasaner på vingar, ett rapphönspar och här och 
där både hare och rådjur och Pirkko bjöd på en god tårta. 13 hundar till start, men bara 
en unghund.  

Mästerskapet avgjordes genom en kvalomgång med två släpp per hund, därefter för 
"vuxenklassen" två semifinaler och slutligen ett finalsläpp. Till semifinalerna nådde 
Trollängens Ruben - Magnus Bengtsson, Stenbitens Dollar - Christina Jeppsson, 
Pimen´s Wilma - Lennart Möller och Sandemossegaards Diesel - Magnus Möller. Av 
dessa fyra hundar kvalificerade sig sedan Dollar och Wilma till final och slutligen 
avgick Dollar med segern. I unghundsklassen, i ensamt majestät, men fullt värdig 
titeln Ljunbookens Bamse och Christer Malm. 
 

Unghundsträff 
Unghundsträffen hölls den 1 april på Bjärsjölagård. Flera nya ansikten och hundar 
spetsat med några ”gamlingar” gjorde dagen till ett trevligt arrangemang. Hundarna 
fick pröva på allt från behagliga betesmarker till mer obehaglig majsstubb. Rikard 
Andersson agerade samordnare och vägledare. 
 

Ordinarie viltspårprov  
Vårt ordinarie viltspårprov 2013 anordnades den 26 maj i Fulltofta, Hörby, där 
Stiftelsen Skånska Landskap välvilligt upplåter sina marker. Provet var öppet för alla 
raser och 12 hundar deltog. I anlagsklass deltog 7 hundar där 4 hundar blev godkända. 
I öppenklass deltog 5 hundar med 2 1:a pris, ett 2:a pris och ett 3:e pris. Domare vid 
provet var Carina Follstam, Martin Bruck och Ingmar Tykesson. 10 av de startande 
var strävhårig vorsteh, en korthårig vorsteh och en långhårig vorsteh.  
 

Rörliga viltspårprov 
SVK Södra har hållit 123 rörliga viltspårprov mot 146 2012, 164 2011 och 91 prov 
2010. Av proven var 80 i anlagsklass och 43 i öppenklass. Resultat i anlagsklass blev 
56 godkända och 24 ej godkända. I öppenklass fick 24 hundar 1:a pris, 5 hundar 2:a 
pris och 3 hundar 3:e pris. 11 hundar blev ej godkända i öppenklass, De rörliga proven 
har dömts av Ingmar Tykesson, Arne Johansson, Martin Bruck Eva Hörnfelt-Ahlin, 
Carina Follstam-Lundström, Lise-Lott Hagman, Görel Hilborg, Bo Olofsson, Per H 
Jönsson, Jan Egon Nilsson. Fördelning på raser: strävhårig vorsteh 3 och korthårig 
vorsteh 3. Övriga raser 117. 

 
Kurser 

Kurs i apportering och lite grundlydnad hölls av Agneta Ericsson. 
 
En fältkurs har under året arrangerats av Stefan Nilsson i Tomelilla med ca 10 
deltagare. 
  



 
Paul Nilsson & Staffan Persson höll introduktion i viltspår i Mala vid två tillfällen med 
2 + 3 deltagare. Den andra utannonserade introduktionsgruppen i SÖ delen av 
landskapet blev inte av pga uteblivet intresse. 

 
Träningsträffar 

Årets träningsträffar hölls i Mala den 12 respektive 22 maj. Något snedfördelat deltagarantal 
med 25-30 personer vid första träffen och 10-talet vid andra. Trevlig samvaro och finfina 
träningsmöjligheter med omgivningens stöd gör detta evenemang till ett av våra viktigaste 
under året och en utmärkt möjlighet för nya medlemmar att introduceras i föreningens 
verksamhet. 

Vårutställning 
Vårutställningen gick av stapeln den 11 maj på Svedala Brukshundsklubb. I fin miljö 
och med vädergudarna på vår sida blev det en härlig dag. Endast 16 anmälda hundar, 
men desto fler åskådare, var med när domare Carl-Magnus Olofsson dömde våra raser. 
Med resultatet: 

BIS 1 STRÄVHÅRIG VORSTEH GJAEVHUSET´S NELLIE  
 
BIS 2 KORTHÅRIG VORSTEH LILLÖS SIBELLE 
  
BIS 3 KLEINER MÜNSTERLÄNDER MUNSTERHUSETS TIKKA 
  
BIS VETERAN FJÄLLBRISENS D´ÄLVA 
  

Provledarutbildning 

Under ledning av Patrik Sjöström hölls en provledarutbildning under våren. Tre nya 
provledare är klara och ytterligare 3 är på gång. 
 

Fullmäktige 
Vorstehklubben centralt höll fullmäktige på Scandic Hotell i Upplands Väsby den 18-
19 maj. SVK Södra representerades av Cecilia Landén och Agneta Ericsson. Bland 
annat antogs tre motioner kring införande av viltspårchampionat för våra raser. I 
huvudstyrelsen sitter efter mötet två medlemmar från SVK Södra, ordförande Ingmar 
Tykesson och ledamot Anna Berg. 

 
Ordinarie prov i eftersöksgrenar 

Även i år anordnades två ordinarie prov i eftersöksgrenar. Båda proven gick i Mala 
den 27 juli respektive 10 augusti. Prov nummer två flyttades från Kågeröd till Mala 
pga stort intresse. Vid första provet var det 30 startande (5 UKL, 21 ÖKL, 4 EKL) och 
i andra 34 startande (5 UKL,22 ÖKL, 7 EKL). Paul Nilsson agerade förtjänstfullt 
provledare vid båda tillfällena. Dömde gjorde Anders Braide och Rikard Andersson 
vid första tillfället och Patrik Sjöström, Angelica Hammarström samt Fredrik 
Lilliehöök vid det senare. 

 



 
Sammanfattning resultat 27 juli 

EKL: Bästa vatten: Trollängens S Krut Conny Andersson, Bästa spår: Pimen’s Wilma, 
Lennart Möller 

ÖKL: Bästa vatten: Sandmosegaards A Diesel, Magnus Möller, Bästa spår: Basco 
vom Stein Huder, Jonas Edelswärd 

UKL: Bästa vatten: Ljungbokens C Freja, Kristofer Johansson, Bästa spår: 
Trollängens Tilde, Maria Sandström. 

Dubbeltior:  

EKL: Trollängens S Krut, Conny Andersson 

ÖKL: Sandmosegaards A Diesel, Magnus Möller, Teiens M-Carbon, Susanne Gullin, 
Fasantorpedens AA Milla, Cecilia Landén, Ljungbokens Bamse, Christer Malm, 
Trollängens R Lisbeth, Agneta Ericsson 

UKL: Ljungbokens C Freja, Kristofer Johansson Trollängens Tilde, Maria Sandström. 

 

Sammanfattning resultat 10 augusti 

EKL: Bästa vatten: Pimen´s Xantos, Christofer Tinnert, Bästa spår: Kornknarrens Elli, 
Anders Tegner 

ÖKL: Bästa vatten: Five, Ingmar Emgård, Bästa spår: Vilda, Victor Paulsson 

UKL: Bästa vatten: Jazzamarkens Saga Anders Tegner, Bästa spår: Stenbitens B 
Hedda, Bertil Axelsson 

Dubbeltior: 

UKL: Skrämmens A-Molly, Carl Tausen, Jazzamarkens Saga, Anders Tegner. 
Stenbitens B Hedda, Bertil Axelsson 

EKL: Kornknarrens Elli, Anders Tegner, Tess, Carl-Åke Nilsson, Pimens Xanthos, 
Christofer Tinnert 

ÖKL: Vilda, Victor Paulsson, Klosterskovens C Balder, Per-Åke Hellström, Pimen´s 
Xantos, Christofer Tinnert, Pimen’s X-it, Henrik Göransson 
 

 
 



 
Jakt- och fiskemässan Bosjökloster 

Den årliga Jakt- och fiskemässan på Bosjökloster gick av stapeln 24-25 augusti. Karin 
Svensson var återigen den som höll i planeringen och skötte det som vanligt med 
bravur. I år hade klubben anskaffat västar till funktionärerna plus att det fanns 
broschyrer och raskompedier att dela ut och sälja. Vi kunde därmed serva våra 
besökare lite bättre och snyggare. I montern var vi bemannade med strävhårs- och 
korthårsägare, tyvärr hade vi inga experter på münster och vizsla, lite synd, det önskar 
vi nästa år!  

Roligt nog fanns det i år ett ganska bra intresse för våra hundar. Bortsett från de som 
tyckte att de var fina (vilket de också är!) var det flera som ville veta mera om raserna 
och ha namn på uppfödare. 

 
Provveckan med Skåneprovet 

 
10 oktober Ordinarie Fältprov 
Torsdagen var den första provdagen under SVK Södras provvecka i oktober 2013. 
Ordinarie fältprov anordnades i Tryde, Tomelilla och på Halmstadgården, Tågarp. I 
Trydegruppen, där Peter Book dömde, startade 7 hundar i Öppenklass och 5 i elitklass. 
I Tågarp, där Rikard Andersson dömde, var det 3 i unghundsklass och 9 i öppenklass. 
Vid dagens slut kunde ÖKL/EKL-gruppen räkna samman 11 hundar som fick EG och 
en som fick EFF. I ÖKL/UKL var priserna något mera varierade med 4 pristagare, 5 
EG och 3 EFF. 

Jaktlaget på Halmstadgården, genom Anna Berg (dagens skytt och markvisare), Eva 
Björk och Lisbeth Walter, överräckte i Tågarpsgruppen ett pris för dagens bästa 
jakthund, utsedd utifrån dagens bedrifter, av domare Rikard. Vinnare blev Ulsuddens 
Cicka med förare Anders Håkansson.  I denna grupp delades också ett 1:a pris ut för 7 
på fält och 10 på apport till Teijens M Carbon med förare Susanne Gulin. Övriga 
hundar till pris var Stenbitens B Hedda, Bertil Axelsson, Five, Ingmar Emgård och 
Ulsuddens Cicka, Anders Håkansson. 

 
11-12 oktober Skåneprovet 
Provet startade på fredagen i Mala med eftersöksgrenarna för elithundarna, för dagen 9 
till antalet. Ingmar Stöckel domare för dagen, fick se 6 fullträffar i vattnet och 7 på 
släpspåret (räv).  

Förarna fick, till lite förtret, inte reda på sina betyg utan endast om de var godkända 
eller inte. Av 9 hundar gick 8 vidare till lördagens fältarbete. 

Vid dagens slut tackade dagens provledare Paul Nilsson alla deltagare, funktionär och 
domare för en trevlig provdag, med lycka till dagen därpå! 

Lördagen¨var en riktigt blåsig dag. Provet hölls på 4 platser med 2 samlingsplatser. I 
Tomelilla samlades de som skulle gå i Valterslund (Ökl), Virrestad (Ökl) och Tryde 
(Ukl/Ökl) medan elithundarna tillsammans med några öppenklasshundar samlades i 
Tågarp för att gå på Halmstadsgårdens marker. 



 
Dagens resultat blev skiftande men den hund som glänste mest tillsammans med sin 
förare var Fjelsöes Thao och Ingemar Axelsson. De blev 2013 års vinnare av 
Skåneprovet och därmed Jubileumskniven. Hela 190 p med en 9 på fält åstadkom de! 

Bästa hund i de respektive klasserna utsågs. I Ukl blev det således Thao (190 p). I Ökl 
Trollängens R Lisbeth med förare Agneta Ericsson (170 p). I Ekl Trollängens S Krut 
med förare Conny Andersson (180 p). 

Sammanlagt fick 9 hundar ett förstapris och 7 hundar ett andrapris och 1 ett tredjepris. 
Hundmatssäckar från Robur delades ut som pris samt lottades ut bland de startande 
som fanns kvar vid prisutdelningen.  

Vid dagens och provets slut tackade provledare (för lördagen) Martin Bruck alla 
deltagande förare, publik, funktionärer, skyttar, markvisare, markägare och domare; 
Anders Braide, Jöns-Lennart Andersson, Peter Book och Ingmar Stöckel. En blåsig 
men trevlig provdag! 
 
13 oktober Ordinarie fältprov 
Söndagen var proveckans sista provdag. Dagens 34 startande hundar med förare 
samlades på Hushållningssällskapets område vid Borgeby slott arla morgonstund. 
Vädret var något hotande grått men med lite tur skulle vi nog klara oss utan regn. Efter 
upprop fördelades deltagarna på fyra grupper och domare, med Ingmar Stöckel till 
Reslövsgården, med Peter Book till Löddeköpinge, med Jöns-Lennart 
Andersson till Norrviddinge och med Rikard Andersson till Kristineberg & Ö Karaby.  

Utmaningarna var skiftande på de olika markerna, frekventa harar på något ställe och 
lite mindre fågel på ett annat. Trots de regntunga skyarna under dagen hade vi 
uppehåll ända fram till prisutdelningen kl 17. Då öppnade sig himlen men som tur var 
blev vi inhysta i Hushållningssällskapets lokaler.  

Dagens resulterade i 8 pristagare, varav 4 förstapris. Dagens bästa unghund blev 
återigen Feldsöes Thao med förare Ingmar Axelsson (8 på fält). Bästa öppenklasshund 
blev Pimen’s Wilmer med förare Håkan Jönsson (9 på fält) och bästa elithund Lillös 
Sibelle med förare Per Åsheim (8 på fält). Dagens avslutades med att respektive 
domare delade med sig av dagens erfarenheter, framförallt kring de senare hundarna 
och Robursmat lottades ut bland de startande som var på plats vid prisutdelningen. 
Dagens provledare Martin Bruck tackade alla medverkande och engagerade deltagare, 
funktionärer och märkägare och avslutade därmed 2013 års provvecka. 

Fullbruksprovet 
SVK Södra stod som värd för årets Fullbruksprov 19-20 oktober. Fyra kleiner 
münsterländer och fem strävhåriga vorsteh samlades tillsammans med sina 
förväntansfulla förare på lördagsmorgonen vid korvgrillen Hardy´s i Höör för att 
genomföra årets Fullbruksprov. Provledare Susanne Gulin hälsade välkommen och 
gick igenom hur dagen och helgen skulle läggas upp samt presenterade helgens 
domare; Anna Berg och Ingmar Axelsson samt för viltspår Martin Bruck. Även fyra 
domaraspiranter deltog: Anders Braide, Ingmar Roselin och Ola Granat samt för 
viltspår Carina Follstam. Ett stort planeringsjobb hade också gjorts av Agneta 
Ericsson. 



 
Efter alla momenten som avslutades med fältarbetet hade hela 6 av 9 startande hundar 
klarat alla momenten och gått till pris. Det delades ut två tredjepris, tre andrapris och 
ett förstapris, det sistnämnda till Sai-Gah’s Congo, Jens Toft, som nådde upp till 
utmärkta 253 poäng av 272 möjliga. 

Sena elitprovet 
12 hundar och förare startade denna något regniga lördagsmorgon, 2 november, vid 
Svampakorset. Agneta Ericsson, dagens provledare, Patrik Sjöström, dagens domare 
tillika markvisare och dagens skytt Alexander lotsade oss genom dagen som gick i ett. 
Dagen till ära hade vi två danska deltagare samt två deltagare från andra lokalklubbar 
(Västsvenska och Mellansvenska). Alltid lika trevligt med nya bekantskaper! 

Dagens marker bjöd på skiftande underlag, från stubb och raps till mossmark och 
dikesrenar och god tillgång på fågel; både fasaner och rapphöns. Dagen förflöt med 
gott hundarbete och fina fågeltagningar, vid dagens slut tog domare Patrik ett exempel 
på ett mycket gott och kreativt arbete vid en dikesren av Prästgårdens B-Tyra (med 
förare Ingmar Johansson). Vid dagens slut hade tre hundar apporter att utföra, resten 
hade klarat av det tillsammans med fältarbete och fälld fågel.  

Provet avslutades kl 16 då det kunde summeras 10 pristagare av 12 startande. 1:a 
pristagarna var Stormkullens Copy-Caliber, Lillös Siri, Prästgårdens B-approx, Lillös 
Sibelle, Trollängens S Krut och Prästgårdens B-Tyra. Provets bästa hund blev 
Trollängens S Krut med förare Conny Andersson med sammanlagt 180 p och en 8 på 
fält.  

Inte mindre än tre nya Jaktchampions blev det denna dag; Trollängens S Krut, 
Stormkullens Copy-Caliber och Prästgårdens B-Tyra! 

Finalsläppet hölls mellan Trollängens S Krut (Conny Andersson) och Lillös Sibelle 
(Per Åsheim). Sibelle drog det längsta stråt och tilldelades därför ett CACIT. Krut 
tilldelades ett reserv-CACIT. 

Dagen avslutades med att Agneta och Patrik tackade alla för en trevlig dag och att de 
fått se så mycket fint hundarbete. Två säckar Robur hundmat lottades ut bland de 
startande. 
 

Särskilda prov 
20 särskilda prov har arrangerats, 3 fältprov och 17 eftersöksprov. Antal deltagande 
hundar i respektive klass presenteras i tabellerna nedan (2012 års siffror inom 
parentes). 

 

 

 

 

 



 
Antal deltagande hundar 

 UKL ÖKL EKL Summa 

Eftersök 22 (22) 54 (68) 19 (32) 95 (122) 

Fält 3 (3) 9 (12) 4 (8) 16 (23) 

 

 

   Tot: 111 (145) 

 
Höstutställning 

Med doft av glögg och pepparkakor. Julmusik och härlig adventstämning, hade vi vår 
höstutställning i Åstorps Boulehall den 30 november. 37 hundar, fördelat på 4 raser. 
Extra roligt att en strävhårig vizsla var med, samt strävhårig vorsteh, korthårig vorsteh 
och kleiner münsterländer som  visades upp för domare Britt-Marie Dornell.  

Med resultatet: 

BIS 1   KORTHÅRIG VORSTEH  Björnkärrets Hertzogin Aida 

BIS 2  STRÄVHÅRIG VORSTEH   J SE JV-12 Trollängens Turi 

Hemsida 
Vi fick under året förändring på redaktörsposterna och numera ansvar trion Tina 
Bruck, Johan Karén och Carl-Åke Nilsson för arbetet med hemsidan. Vi passar också 
på att tacka Kajsa Braide för många års utmärkt skötsel av hemsidan! 
 

Tack 
Styrelsen vill framföra sitt innerliga och varma tack till alla markägare, funktionärer, 
domare, sponsorer och deltagare. Utan er hjälp och deltagande hade inte detta varit 
genomförbart. 

 
 
För SVK Södra 
 
 
 
Patrik Sjöström   Cecilia Landén   Rikard Andersson  
Ordförande   Vice ordförande   Sekreterare  
  
 
 
Tina Bruck   Christer Malm    Johan Karén   
Ledamot   Ledamot    Ledamot 
 
 
Paul Nilsson 
Ledamot 


