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Berättelse för verksamhetsåret 2014 
Styrelsen för SVK Södra avdelning får härmed avge följande berättelse för avdelningens  

60:e verksamhetsår. 

 

Organisation  
 

Styrelse 
Ordinarie 

 Cecilia Landén  ordförande 

Paul Nilsson   vice ordförande 

Katarina Bruck  sekreterare 

Johan Karén   ledamot 

Lena Karén   ledamot 

Maria Sandström  ledamot 

Patrik Sjöström  ledamot 

 

Adjungerad kassör 

Agneta Ericsson     

 

Arbetsutskott 

 Cecilia Landén 

Paul Nilsson 

Tina Bruck 
 

Revisorer 
Ordinarie 

Per Åsheim  

Jöns-Lennart Andersson   

 

Suppleanter 

Bodil Ljung 

Lars-Henning Strand  

 

Valberedning 
Jarri Sandström, sammankallande 

Rikard Andersson 

Christer Malm 
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Övriga funktionärer 
 

Provredovisning 

Provredovisare ordinarie prov  Cecilia Landén 

Provredovisare särskilda prov  Patrik Sjöström 

Provredovisare viltspår  Ingmar Tykesson 

 

Information 

Tina Bruck, sammankallande 

Johan Karén 

 

Utställningskommitté  
Maria Sandström, sammankallande 

 

Provkommitté   
Paul Nilsson 

Patrik Sjöström 

Stefan Nilsson 

Rikard Andersson 

Göran Lang, apportvilt 

Angeta Ericsson, pokalfogde 

 

Medlemsvård 

 Lena Karén 

 

 

 

Verksamhet 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelsemöten. 

 

 

Medlemmar 
2014-12-31 var medlemsantalet i SVK Södra 288 stycken, vilket är en ökning med 7 st 

från föregående verksamhetsår. I tre år på rad har medlemsantalet ökat med mellan 7 

till 10 personer. 

 

Nytt för i år är att medlemsansvarig kontaktat alla nya ägare av våra raser bland annat 

med en Välkommenbroschyr. 
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Årsmöte 
Onsdagen den 26 mars 2014 hölls årsmöte på Hurva Gästis. Ett 50-tal medlemmar slöt 

upp för möte, trivsel och god mat. Ingmar Tykesson dirigerade mötet med van hand. 

Diplom och vandringspriser delades ut och Christer Malm och Rikard Andersson 

avtackades efter styrelseuppdrag. Även Valberedningens ledamöter Bengt Edqvist 

samt Martin Bruck avtackades. Ett bidrag till cancerfonden gavs istället för blommor. 

Årets funktionär blev Carina Follstam som avtackades med en senapskål från Vallåkra 

Stenkärlsfabrik. 

 

 

Klubbafton  
Den 13 februari anslöt ca 50 av lokalavdelningens medlemmar till klubbaftonen på 

Jakt och Skytte i Staffanstorp. Styrelsen ville detta år prova ett nytt grepp för 

debattaftonen och göra något mera aktivt och samlande för medlemmarna. Ett grepp 

som föll väl ut. De som önskade kunde skjuta med egna kulvapen i skyttebiografen, 

innan mat och möte tog vid. Något som många tog tillfället i akt till. SVK Södra bjöd 

på tiden i biografen, medan medlemmarna själva tog med vapen och ammunition. 

Punkter som därefter diskuterades var årets program och kommande aktiviteter så som 

stundande jubileumsfirande.  

 

 

Klubbmästerskap på Rinkaby 
Åter hade vi, tack vare Lars-Henning Strand, möjlighet att få avgöra 

klubbmästerskapet på Rinkaby den 22 mars. Anders Braide var årets domare och fick 

en tuff uppgift att plocka fram toppen av de 15 startande hundarna, varav 3 i 

unghundsklass.  

 

Efter att alla hundarna fått chansen under en 10 min period blev det 6 hundar kvar ”i 

leken” till eftermiddagen; Michrima Chili, Pimen’s Wilma, Stenbitens Dollar och 

Avenbokens Nelly bland de ”vuxna” hundarna samt Cita och Stenbitens Hedda bland 

unghundarna. 

 

Unghundarna visade upp ett riktigt bra sök och en mycket god lydnad och följsamhet. 

Kastapporten fick fälla avgörandet där Hedda med husse Bertil Axelsson blev 2014 

års klubbmästare i unghundsklassen. 

 

Bland de vuxna hundarna föll det sig så att fågelsituationer uppkom där båda hundarna 

i respektive släpp stod för samma fågel och för att inte förstöra situationen fick i båda 

fallen bägge hundarna resa samtidigt. Detta löste de alla mycket bra. Högst premierade 

blev de två hundar som bedömdes ha haft bäst direktkontakt med fågeln i respektive 

situation och det var Pimen’s Wilma och Stenbitens Dollar. Även här föll avgörandet i 

kastapporten. Resultatet blev att Dollar, med matte Christina Jeppson försvarade sin 

titel från i fjol och blev årets klubbmästare, vuxna hundar, 2014. 

Vinnarna fick som sig bör med sig varsin keramikfågel hem. 
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Unghundsträff på Bjärsjölagård 

Unghundsträffen hölls den 5 april på Bjärsjölagård, där en skara om ca 20 personer 

och 11 hundar deltog. Rikard Andersson ledde dagens övningar och så stora 

förhoppningar om rikt med fågel hade man inte och dagens fasantupp blev mycket 

riktigt den som råkades trampas upp på väg ut i marken. Harar däremot fanns det flera 

tillfällen att få närkontakt med, vilket många av de ystra unghundarna gärna hade. 

Gruppen var en härlig blandning av våra olika raser där den yngsta hunden var 

halvåret och den äldsta nästan två. Likaså var det en bredd på raserna; strävhårig- 

respektive korthårig vorsteh, kleiner münsterländer, ungersk vizsla, drent och griffon 

korthals. Och bland förarna kunde vi skönja en lika stor spridning (!) där några hade 

sin första hund och andra både har och haft betydligt fler. Vid dagens mitt och vid byte 

av mark, från ängsmark till raps, grillades det korv och byttes historier om både det 

ena och andra. Vid dagens slut var den allmänna meningen att det varit en mycket 

lyckad träning med gott sällskap och många goda tips och råd från både instruktören 

och de övriga i gruppen.  

 

 

Ordinarie viltspårprov i Klåveröd 
Vårt ordinarie viltspårprov 2014 anordnades den 25 maj i Klåveröd utanför Röstånga, 

Provet var öppet för alla raser och 8 hundar deltog, där 3 var Anlagsklass och 5 Öppen 

klass. Domare var Carina Follstam, Martin Bruck och Ingmar Tykesson. Resultaten 

fördelades enligt följande; två stycken 3:e pris och 2st 2:a pris i Öppenklass samt två 

stycken godkända hundar i anlagsklass. 

Efter genomförda spår blev det prisutdelning, där förstapristagarna fick var sitt glas, 

samt sedvanlig korvgrillning i det sköna vårvädret. 

Fyra av de startande var korthårig vorsteh, två strävhårig vorsteh, en långhårig vorsteh 

samt en Kleiner Münsterländer.  

 

 

Rörliga viltspårprov 
I SVK Södra har i år hållits 222 rörliga viltspårprov. Av proven var 107 i anlagsklass 

och 115 i öppenklass. I tabellen nedan ses förändringen över senaste 5 åren. 

 

2014 2013 2012 2011 2010 

222 123 146 164 91 
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I tabellen nedan ses resultaten. 

 

 Godkänd Ej godkänd 1:a pris 2:a pris 3:e pris 

Anlag 84 23    

Öppen klass  27 58 22 8 

 

 

De rörliga proven har dömts av:  

Ingmar Tykesson (84), Görel Hilborg (25), Eva Hörnfelt-Ahlin (24),  

Arne Johansson (20), Carina Follstam (20), Martin Bruck (14), Per H Jönsson (9), 

Lise-Lott Hagman (9), Åke Hjelm (8), Jan Egon Nilsson (5) och Benny Persson (4). 

 

 

Träningsträffar i Mala 
Årets träningsträffar hölls i Mala den 26 april och 18 maj. Nästan 20 hundar deltog per gång 

där åldersspannet och erfarenheten hos hundarna växlade. Trevlig samvaro bland deltagarna 

och fina träningsmöjligheter. Grupperna delades upp utifrån hundarnas erfarenhet och vad 

man önskade träna specifikt. De yngsta hundarna fick börja med ordinär apportering på 

gräsplanen innan spår- och vattenträningen. I pausen i samband med aktivitetsbyte grillades 

det som vanligt korv. 

 

 

Vårutställning i Svedala 
Vårutställningen, under samordning av Maria Sandström, gick av stapeln den 10 maj 

på Svedala Brukshundsklubb. I fin miljö och med vädergudarna på vår sida blev det en 

härlig dag. 20 hundar var anmälda och åskådarna var många. Tove Lööw dömde alla 

klasser bland raserna Strävhårig vorsteh, Korthårig vorsteh, Ungersk Vizsla och 

Kleiner Münsterländer. Resultatet blev: 

 

BIS 1 STRÄVHÅRIG VORSTEH Stenbitens Toppo, Pirkko Sjöström 

BIS 2 KORTHÅRIG VORSTEH Michrima´s Douglas, Elisabeth Hagman 

 

BIS 1 erhöll glaskaraffen. Robur hade skänkt hundmat till både vinnare och pristagare 

i lotteriet. Lotteriet innehöll även en start på jubileumsprovet. 

  
 

Ordinarie prov i eftersöksgrenar i Blekinge och i Mala 
Även i år anordnades två ordinarie prov i eftersöksgrenar. Det första provet gick i 

Gummagölsmåla i Blekinge den 26 juli. Det första provet på länge i den Blekingska 

delen av vår lokalavdelning. Där startade 20 hundar. Det andra provet gick i Mala 

utanför Bjärnum den 9 augusti, med 29 startande. Båda proven hölls i 

högsommarvärme så hundarna och deras förare ska ha en extra eloge för sina resultat.  
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Sammanfattning resultat 26 juli 

20 startande; 3 UKL, 14 ÖKL, 3 EKL.  

Domare var Anders Braide och Rikard Andersson. Provledare Johan & Lena Karén.  

 

EKL: Bästa vatten: Pimen´s Wilma (Bodil Möller)  

Bästa spår: Pimen´s Wilmer (Håkan Jönsson) 

 

ÖKL: Bästa vatten: Ljungbokens C – Freja (Kristofer Johanssson)  

Bästa spår: Haugaardens Enya (Louise Jonsson). 

 

UKL: Bästa vatten: Carnbrings Calippo (Göran Ask)  

Bästa spår: Pimen´s Zorro (Håkan Jönsson).  

 

Dubbeltior: 

EKL: Pimen´s Wilma (Bodil Möller), Pimen´s Wilmer (Håkan Jönsson). 

ÖKL: Incabergets Inca (Carl-Johan Josephsson),  

Ljungbokens C – Freja (Kristofer Johanssson),  

UKL: Pimen´s Zorro (Håkan Jönsson), Carnbrings Calippo (Göran Ask). 

 

 

Sammanfattning resultat 9 augusti 

29 startande fördelade på 4 UKL, 22 ÖKL och 3 EKL.  

Domare var Anders Braide, Fredrik Lilliehöök och Patrik Sjöström. 

Provledare: Paul Nilsson. 

 

EKL: Bästa vatten: Lilleheden´s E Speja (Lena Karén),  

Bästa spår: Carlos v Taubmoos (Anders Borgström). 

 

ÖKL: Bästa vatten: Haugaardens Enya (Louise Jonsson)  

Bästa spår: Trollängens Traj (Johan Karén).  

 

UKL: Bästa vatten: Pimen´s Yambo (Patrik Nilsson)  

Bästa spår: Pimen´s Zalt (L-H Strand) 

 

Dubbeltior:  

ÖKL: Haugaardens Enya (Louise Jonsson), Gjaevehusets Centa (Anders Persson), 

Pimen´s Wera (Björn Ekström), Quarta Schlossturm (Anders Borgström),  

Trollängens Tilde (Maria Sandström), Lilleheden´s E Speja (Lena Karén),  

Trollängens Traj (Johan Karén), Jazzamarkens Seppo (Pia Christiansson),  

Five (Ingmar Emgård). 

UKL: Pimen´s Yambo (Patrik Nilsson), Pimen´s Zalt (L-H Strand). 

 

Dubbeltiorna erhöll varsitt valfritt glas. Robur hade skänkt hundmat till priser. 
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Fältproven under 60-års jubileum kring Tomelilla 
60-årsjubileets höjdpunkt inföll den 26 till 28 september, med inkvartering på 

vandrarhemmet i Skåne Tranås. Ett mycket trevligt ställe med god service. Trots våra 

tidiga morgnar, otaliga lunchpaket och sena kvällar plus hundar ”överallt” var 

personalen idel öra för våra önskningar. Under kvällarna fanns det möjlighet till 

samkväm för de som önskade. På torsdagskvällen en enkel middag för funktionärer 

och för de som kommit tidigt. På fredagskvällen hade vi 3-kamp på Indoor shooting i 

Tomelilla med middag. De segrande herrarna i 3-kampen blev Martin Bruck, Stefan 

Nilsson och Patrik Sjöström. Lördagskvällen ägnades åt en jubileums-jaktprovs-

middag, med trerättersmeny, lotteri, utdelning av vandringspriser samt efterföljande 

musik av Cicci Landén. 

 

Provledare för fredagens prov var Martin Bruck och under lördagens och söndagens 

prov var Agneta Ericsson provledare för ÖKL och Martin Bruck för UKL och EKL. 

En provledarduo som är vana vid större prov som t ex de två Riksproven 2009 och 

2012. Tillsammans med ett fantastiskt arbete från markägare och markupplåtare, med 

Stefan Nilsson i täten, gjorde de att 60-årsjubileet blev mycket lyckat! Att vi därtill 

hade både vädrets och fåglarna makter med oss plus ett glatt och härligt gäng av 

arbetsvilliga funktionärer, så kunde det inte varit bättre.  

 

Domare under helgens prov var Uli Wieser, Angelica Hammarström, Thomas 

Olofsson och Rikard Andersson. 

 

Första provet ut var ett delat fältprov, den 26 september. Provet hade 39 startande i 4 

grupper i Tomelillatrakten. Denna första dag var inte unghundarna riktigt i sitt esse, 

det slutade med eg och eff för alla tre. Däremot blev det desto fler pristagare i ÖKL 

och EKL. Tre förstapris vardera bland ÖKL- och EKL-hundarna. Sammanlagt gick 19 

hundar till pris. 

 

Fredagens bästa hundar blev:  

ÖKL: Münsterhusets Tikka (Robin Morgan)   

EKL: Trollängens S Krut (Conny Andersson). 

 

 

Det andra provet, var ett odelat prov över två dagar, 27 – 28 september. 39 startande 

hundar även här. Fältdelen gick kring Tomelillatrakten och Spår/Vatten utanför Åhus. 

Något färre pristagare visade det sig bli under detta prov, en i UKL, nio stycken i ÖKL 

och två stycken i EKL, fördelat på ett förstapris i vardera klass. 

 

Jubileumsprovets bästa hund och därmed vinnare av Jubileumskniven blev  

Pimen´s Zalt (Lars-Henning strand). Den kniv som efter årets slut för evigt kommer 

att tillfalla Ingmar Axelsson. 
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UKL:  

Pimen´s Zalt (Lars-Henning strand) bästa spår och bästa fält.  

Knutstorps Isak (Leif Persson) bästa vatten. 

 

ÖKL:  

Vijaga Nitro (Ingmar Axelsson), bästa ÖKL-hund. 

Vijaga Nixie (Cecilia L Karlsson) bästa fält. 

Pimen's Yambo (Patrik Nilsson) bästa vatten. 

Pimen´s Xanthos (Christofer Tinnert) bästa spår. 

 

EKL: 

Avenbokens Nelly (Anders Håkansson), bästa EKL-hund. 

Pimen´s X-Tra (Rikard Persson), bästa fält och bästa vatten. 

Stenbitens Dollar Christina Jeppsson, bästa spår. 

 

Sponsorerna med Robur som huvudsponsor var givmilda med priser till hundar och till 

lotteri, så både hundar och pristagare gick många lyckligt lottade hem från Jubileet.  

 

 

Ordinarie fältprov 
39 hundar, fördelat på fyra grupper, deltog i Fältprovet den 18 oktober som gick i 

Tryde, Virrestad, Halmstadgården och Reslövsgården. Provledare var Gert Sandström 

i de två första och Paul Nilsson i de två sistnämnda. Anders Braide, Fredrik 

Lilliehöök, Rikard Andersson och Jöns-Lennart Andersson dömde. 

 

Pristagare blev 15 stycken, fördelat på 12 andrapris och 3 förstapris. Förstaprisen 

tilldelades 

ÖKL: Stenbitens B Hedda (Bertil Axelsson) och Norrbaggen´s Kompis (Gerd 

Nilsson). 

EKL: Skogs Lexus (Lisbeth Wallter Tjäder). 

 

 

Sena elitprovet kring Tomelilla 
12 hundar och förare startade på Sena Elitprovet den 1 november. Dagens provledare 

var Stefan Nilsson och domare Dag Teien. Inga utländska, läs danska, startande detta 

prov men väl några startande från andra lokalavdelningar. 

När provet avslutades kunde det summeras 8 pristagare. 1:a pristagarna var Vilda 

(Carina Paulsson), Trollängens S Krut (Conny Andersson), Ripuddens Axa (Tommy 

Kans) och Trollängens Tova (Karl-Oskar Lund).  Vinnaren fick hundmat från Robur. 
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Särskilda prov 
26 särskilda prov har arrangerats fördelat på fem fältprov (mot tre 2013) och 21 

eftersöksprov (mot 17 2013), sammanlagt har det genererat 170 starter, se nedan. 

 

Antal i respektive klass presenteras i tabellerna nedan (2013, 2012 års siffror inom 

parentes). 

 

Antal deltagande hundar i respektive klass 

 UKL ÖKL EKL Summa 

Eftersök 10 (22, 22) 78 (54, 68) 39 (19, 32) 127 (95, 122) 

Fält 4 (3, 3) 32 (9, 12) 7 (4, 8) 43 (16, 23) 

 

Total summa: 

 

170 (111, 145) 

 

 

De särskilda proven i fält- och eftersöksgrenar har dömts av  

Arne Johansson (13), Rikard Andersson (5), Ulf Johansson (4), Patrik Sjöström (3), 

Angelica Hammarström (1).  

 

De särskilda proven i fält- och eftersöksgrenar har letts av provledare: 

Cay Nilsson (6), Paul Nilsson (3), Carina Follstam (3), Agneta Ericsson (3),  

Anna Berg (2), Ingmar Tykesson (2), Stefan Nilsson (2), Göran Lang (1),  

Martin Bruck (1), Nils Linde (1), Cicci Landén (1), Gert Sandström (1),  

Bengt Nilsson (1), Elisabeth Hagman (1), Susanne Gulin (1), Victor Paulsson (1), 

Lars-Henning Strand (1). 

 

 

Höstutställning i Åstorp 
Med doft av glögg och pepparkakor och med julmusik i härlig adventstämning, hölls 

höstutställningen i Åstorps Boulehall den 29 november, under samordning av Maria 

Sandström. 46 hundar, fördelat på 5 raser var anmälda; korthår, strävhår, långhår, 

vizsla och kleiner münsterländer. Marie Nylander var domare för dagen. 

 

Resultat: 

BIS 1 KORTHÅRIG VORSTEH Björnkärrets Hertzogin Alda, Paul Nilsson. 

BIS 2 STRÄVHÅRIG VORSTEH Trollängens Rakel, Nils Linde. 

BIS 3 KLEINER MÛNSTERLÄNDER Münsterkullens Balrog, Åse Kyttä. 

BIS 4 LÅNGHÅRIG VORSTEH Allas Vår Fido Fähund, Ann-Sofie Karlsson.  

 

BIS VALP-1 STRÄVHÅRIG VORSTEH Brevikens Gutta, Agneta Ericsson 

 

Sponsorer, med Robur som huvudsponsor, gjorde att pristagare och lotterivinnare fick 

med sig lite av varje hem. BIS 1 fick det nya priset i form av en ljuslykta. I lotteriet 

delades det bland annat ut två provstarter i eftersöksgrenarna. 
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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 

 

 

 

 

Cicci (Cecilia) Landén, ordförande    Paul Nilsson, vice ordförande 

 

 

 

 

Tina (Katarina) Bruck, sekreterare    Johan Karén, ledamot 

 

 

 

 

Lena Karén, ledamot      Maria Sandström, ledamot 

 

 

 

 

Patrik Sjöström, ledamot 


