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SVK JÄMTLAND-VÄSTERNORRLAND 

Verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Styrelsen har bestått av: 
 
Jim Vejby  ordförande 

Lars-Göran Nyhlén  ledamot (vice ordförande) 

Ain Liivlaid  ledamot (kassör) 

Bo Hallnäs  ledamot (sekreterare) 

Alva Rihpa  ledamot 

Maria Österlind  suppleant  

Anders Flodin  suppleant 

Emma Fors  suppleant 

Marlene Lundgren  suppleant 

 

Styrelsen har under verksamhetsår 2020 hållit 14 st protokollförda sammanträden. 

Styrelsemedlemmarna har förutom dessa möten haft ett flertal kontakter per telefon och 

mail. 

Medlemsantalet i december 2020 är 289 (275) personer 

 

Den 13 mars hade vi ett styrelsemöte baserat på ett brev angående spridningen av 

Coronaviruset från SKK´s centralstyrelse om beslut att ställa in alla utställningar och 

jaktprov under mars månad, vilket även SVK/HK ställde sig bakom. Vi beslöt därför att 

ställa in vårprovet och betala tillbaka alla inkomna startavgifter. 

 

Den 19 mars hade vi ett styrelsemöte där vi beslöt att externa lokalavdelningar i SVK inte 

kunde använda SVK JV som arrangör. Vi beslöt dessutom att särskilda prov enbart kan 

genomföras inom JV med JV medlemmar och med max 8 hundar per dag, men först efter 

styrelsens beslut. Det gällde också att hålla ner resandet så mycket som möjligt. 

 

Den 15 april beslöt vi att planerat särskilt prov helgen 18-19/4 fick genomföras men 

därefter fick inga särskilda prov genomföras t.o.m. den 30 april. 

 

Den 18 maj beslöt styrelsen att ställa in sommarens medlemsträff hos ForsWard . 
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Den 28 juni hade vi ett möte och beslöt att genomföra ordinarie proven under sommaren 

och hösten men under strikta regler som resp. provledare skulle ansvara för enligt ett 

speciellt PM som ordf. skulle ta fram bl.a max antal deltagare per dag, inga gemensamma 

möten. Bland annat skulle respektive provgrupp träffas direkt ute på provmarken. 

 

Den 15 september hade vi ett möte där vi diskuterade hur vi skulle göra genomförandet av 

sena höstprovet eftersom vi enbart fick tillgång till 2 provområden, vi kom fram till att 

genomföra provet men i begränsad omfattning. 

Vi tog även upp frågan om att genomföra Solbergsprovet men eftersom det var svårt att få 

fram funktionärer och markvisare. Samt bristande övernattningslokaler med rådande 

smittorisk, så beslöt vi att ställa in provet. 

 

Antal angivet inom parantes visar motsvarande under fjolåret 

 

Provverksamhet 
 

Ordinarie prov 

Under 2020 har vi haft 164 (296) st starter på ordinarie fältprov, därav 118 (239) st på fjäll 

och  0 (17) st på skog samt 46(40) st på eftersöksgrenarna. 

 

Jaktprov fjäll  

 

20-22 mars Mittådalen 

Ställdes in  

 

Första höstprovet 

4-6 september Mittådalen 

 

Provledare: Emma Floberg och Ulrika Zetterholm-Vestlund 

Domare: Fredrik Norman, Joakim Sköld, Angelica Hammarström, Uli Wieser, Patric 

Bergström och Jim Vejby 

 

Under provet hade vi totalt 86(123) st starter fördelade enligt nedan: 

Ukl 21 st varav 6 st pristagare 

Ökl 44 st varav 19 st pristagare 

Ekl 21 st varav 10 st pristagare 

 

Sena höstprovet 

26-26 september Mittådalen 

 

Provledare: Emma Svedberg och Ylva Jonasson 

 

Domare: Anders Håkansson, Jim Vejby och Uli Wieser 

 

Under provet hade vi totalt  32 (65) st starter fördelade enligt nedan: 

Ukl 10 (7) st varav 1 (1) st pristagare 

Ökl 19 (48) st varav 4 (7) st pristagare 

Ekl 3 (10) st varav 0 (2) st pristagare 

 
Jaktprov skog  
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3-4 oktober Solberg 

Genomfördes ej 

 

Eftersök  

11 juli Åsarna 

Under provet har vi haft totalt 26 st starter varav 19 st godkända 

 

Provledare: Gertrud Danielsson och Pierre Samuelsson 

Domare: Patric Bergström och Uli Wieser  

 

11 juli Örnsköldsvik 

Under provet har vi haft totalt 7 st starter varav 5 st godkända 

 

Provledare: Mona Svensson 

Domare: Mikael Sjöquist 

 

1 augusti Åsarna 

Under provet har vi haft totalt 13 st starter varav 11 st godkända 

 

Provledare: 

Domare: Jim Vejby 

 

Särskilda prov  

Totalt har vi haft 165 (190) st provstarter på särskilda jaktprov under året. Fördelade enligt 

nedan. 

Jaktprov fjäll  

Varav 48 (63) st starter på fjäll 

Jaktprov skog  

Varav 10 (0) st starter på skog 

Eftersök  

Varav 107 (127) st starter på spår och vattenprov 

 

Inget särskilt prov har genomförts av SVK JV på annan lokalavdelnings område. 

 
Utställning  

Genomfördes ej  

 

Viltspår – rörliga prov 

Under året har 10 hundar startat, 7 st i anlagsklass och 3 st i öppen klass. 9 st tillhörde 

SVK´s raser samt en welsh springer spaniel. Det har varit duktiga hundar som deltagit. 6 st 

i anlagsklass samt alla i öppen klass blev godkända. En hund blev först godkänd i 

anlagsklass och tog sedan tre st 1:a pris och blev SE VCH. Den hunden, KV Pedro Du Val 

De Ceze,  

 

Carin Byström 

 

Övrigt 

 
Utbildning 

Domare 
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Tomas Tjärnström blev den auktoriserad eftersöksdomare 23 juli och Anna Klockervold 

blev auktoriserad eftersöksdomare den 10 augusti 

 

Provledare 

Under året genomfördes 1 utbildning av nya provledare av Uli Wieser och Patric 

Bergström Östersundsområdet. 

  
Medlemshelg 

Ställdes in med tanke på pandemin 

 

Unghundsträning i Mittådalen 22 - 23 / 8 – 2020 

Träningshelgen var i första hand avsedd för unghundar/ nya förare, samt för de som inte 

gått prov förut och ville få lite tips och råd om hur det går till.  

Vi samlades på kvällen 21/8 och gick igenom kommande dagar, delade upp grupper där tio 

stycken följde med Hans Forsberg och tio stycken med Emma Fors & Alva Rihpa. Vi 

passade då på att dela med oss av lite tips om vad som är bra att ha med i ryggsäcken till 

sin hund, vid långa dagar på fjället. 

22/8 - Genomfördes på fjället hela dagen. Vi släppte i parsläpp för att träna som det 

fungerar på jaktprov.  

På kvällen var det middag på hotellet och besök av jaktprovsdomarna Anna Berg, Dag 

Teien och Thomas Rihpa som berättade hur det går till på jaktprov och svarade på frågor.  

23/8 - Fjälldag igen som avslutade vid bilarna med trötta unghundar.  

Vi fick en väldigt trevlig helg med mycket fågel på vingarna båda dagarna. Det var skoj att 

se hur unghundarna och förarna gjorde framsteg under helgen. 

 

/Emma, Alva och Hans 

 
Träningsgrupper  

Träningsgrupper har varit aktiva i olika utsträckning på de olika orterna. 

 

Mässdeltagande 

Mässa på Västgård år 2020 blev inställd. 

 

 

Tack! 

 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som ställt upp och deltagit vid samt 

arbetat för avdelningens utställning, prov, träningar och övrig verksamhet under året som 

gått! 

 

För styrelsen 

 

 

 

Jim Vejby  Ain Liivaid   Alva Rihpa 

Ordförande  Ledamot  Ledamot 
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Lars-Göran Nyhlén  Bo Hallnäs  

Ledamot  Ledamot 


