
SVK JÄMTLAND-VÄSTERNORRLAND
Verksamhetsberättelse för år 2021

Styrelsen har bestått av:

Lars-Göran Nyhlén ordförande
Marie-Louise Åhsell ledamot (vice ordförande)
Ain Liivlaid ledamot (kassör)
Bo Hallnäs ledamot (sekreterare)
Maria Österlind ledamot
Anders Flodin suppleant
Emma Fors suppleant
Emma Floberg suppleant
Alva Rihpa suppleant 

Styrelsen har under verksamhetsår 2021 hållit 7 st protokollförda sammanträden.
Styrelsemedlemmarna har förutom dessa möten haft ett flertal kontakter per telefon och 
mail.
Medlemsantalet i december 2021 är 251 (285) personer

Antal angivet inom parantes visar motsvarande under fjolåret

Styrelsen har vid varje möte diskuterad problemet med tillgång av provmarker respektive 
träningsmarker. Provmarker i Mittådalen ser ut att vara ett svårt kapitel för framtiden.

Provverksamhet

Ordinarie prov
Under 2021 har vi haft 63 (164) st starter på ordinarie fältprov, därav 48 (118) st på fjäll 
och 15(17) st på skog samt  42 (46) st på eftersöksgrenarna.

Jaktprov fjäll 

Vårprovet
26-28 mars Mittådalen
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Provet genomfördes i Coronastyle dvs inga gemensamma middagar, samlingar och 
prisutdelningar. Allt detta skedde partivis, ute i fält.
Fredagen bjöd på hyfsade förhållanden vad gäller föret och vi fick några pristagare. 
Lördagen gick till historien. Det regnade hela fredag natt, så ni kan förstå hur det blev. 
Partierna startade men alla avbröt så provledningen tillsammans med styrelsen beslutade 
att makulera provet p g a vädret. Söndagen inleddes med kanonföre men löstes upp under 
dagen - Pristagare även denna dag.

Än en gång tack till sponsorerna!
Bozita Robur
Berners
Fågelhundar Höga Kusten
Fjällveterinären
Distriktsveterinären i Brunflo
Jägareförbundet Mitt Norrland
samt 
Rubins Jaktprodukter

Anna, Helge & Karin

Provledare: Anna Forsward, Helge Larsen och Karin Fors

Domare: Uli Wieser, Angelica Hammarström JimVejby och Joakim Sköld (Fredag)

Under provet hade vi totalt  48 st starter fördelade enligt nedan:
Ukl 7 st varav 2 st pristagare
Ökl  33 st varav 15 st pristagare
Ekl    8 st varav  4 st pristagare

Första höstprovet
3-5 september Mittådalen

Alla förberedelser vara klara för att genomföra provet. Men markerna blev med kort varsel 
avlysta.

Provledare: Hans-Erik Johansson och Lars-Göran Nyhlén

Domare: Fredrik Norman, Mikael Sjöquist, Angelica Hammarström, Carl-Magnus 
Olofsson och Jim Vejby

Sena höstprovet
25-26 september Mittådalen

Provet gick inte att genomföra på grund av att vi inte fick tillgång till provmarker

Provledare: Emma Floberg, Ulrika Vestlund och Hans-Erik Johansson

Domare: Lisa Danielsson, Jim Vejby, Mikael Holmström och Patric Bergström
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Jaktprov skog 

2-3 oktober Hammarstrand

Första helgen i oktober anordnades det ordinarie skogsprovet , den här gången på nya 
marker.

Platsen var i en bit utanför Hammarstrand i Gevåg-Halåns jaktmarker. Vi fick kontakt med
jaktledaren för jaktlaget och han ordnade med guider under två dagar för att visa oss 
tillgången på marken som låg på ca 4000 ha. Fågel fanns det gott om och marken innehöll 
fin ungskog, gammal skog,myrar och fin gallringsskog, dvs perfekt för ett skogsprov.

Gott om tjäder och orre men även lite ripa, tyvärr så var dom snabba att lätta när vi 
närmade oss.

Men vi fick dock till pristagare och Kent Danielsson och Rodedalens Kari Traa fick sitt 
championat klart i sista släpp.

Boende hade vi på Hotell Hammarstrand samt Bergvalls stugby, vi samlades där båda 
dagarna och hade även middag tillsammans på lördag kvällen.

Inför nästa år har vi tidigarelagt provet som kommer att genomföras redan i september, 
innan älgjakten.

Provledare Marie Louise Åhsell och Kent Danielsson

Domare: Jim Vejby och Fredrik Norman

Under provet hade vi totalt 15 st starter fördelade enligt nedan:
Ukl 3 st varav 0 st pristagare
Ökl 11 st varav 0 st pristagare
Ekl  1 st varav 1 st pristagare

Eftersök 

10 juli Åsarna

Under provet deltog totalt 19 st fördelade på
Ukl     1st
Ökl   14 st
Ekl      4 st

Provledare: Marie-Louise Åhsell och Ylwa Jonasson

Domare: Uli Wieser och Tomas Rihpa

10 juli Härnösand

Pr Under provet deltog totalt 9 st fördelade på
Ukl    1 st
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Ökl    7 st
Ekl     1 st

Povledare: Maria Tjärnström

Domare: Tomas Tjärnström

Åsarna 31 juli

Under provet deltog totalt 14 st fördelade på
Ukl     2st
Ökl    9 st
Ekl     3 st

Provledare: Lars-Göran Nyhlén och Marie Louise Åhsell

Domare: Anna Klockervold

Särskilda prov 

Totalt har vi haft 165 (165) st provstarter på särskilda jaktprov under året. Fördelade enligt 
nedan.
Jaktprov fjäll 
41 (48) st starter 
Jaktprov skog 
 13 (10) st starter 
Jaktprov fält
6 (0) st starter
Eftersök 
105 (107) st starter 

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

Utställning
 
Den planerade utställningen i maj som normalt genomförs i samarbete med en rad andra 
rasklubbar blev pga. pandemin inställd. Vi ansökte då till SKK att få flytta utställningen till
senare i hopp om att smittläget skulle ha förbättrats. Detta skulle visa sig vara ett 
lyckokast, dock med ett maxantal på 80 hundar. Den 14 augusti invaderades Torvallens IP 
i Östersund med glada hundar, hussar och mattar. Patric Ragnarsson som var domaren för 
dagen tog tillsammans med ringsekreterararna Linda Nilsson och Helene Westman väl 
hand om alla utställare och hundar. Det samlade omdömet var att den standarden 
genomgående var väldigt hög. 25 hundar tilldelades CK.
Vill också framföra ett stort tack till OPE IF som varit mycket engagerade och 
tillmötesgående kring vårt arrangemang på deras fina anläggning och som höll kiosken 
öppen för fikasugna utställare.

Antal anmälda hundar:
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Ungersk Vizsla, korthårig 2 st
Kleiner Münsterländer 11 st
Strävhårig Vorsteh 9 st
Korthårig Vorsteh 58 st

Kleiner Münsterländer
BIR Herrskapets Ztubbe Äg: Krister Öst
BIM Skarvsjöns Benelli Äg: Agneta Norberg
Bästa valp Herrskapets Dåra Äg: Lena Granholm
Strävhårig Vorsteh
BIR Trollängens Ozzå Äg: Katarina Farm Nordlander
BIM Myrbrännans Erran Äg:Lillvor Jakobsson
Korthårig Vorsteh
BIR Sångbergets Lakka Äg: Emma Fors, Anna Fors Ward
BIM Sångbergets Dovre Äg: Anna Fors Ward
Bästa valp Trubadurens Chubby Checker Äg: Hans Persson
Bästa veteran Hasselkrogens Zeiss Äg: Anna Gomez
Bästa avelsgrupp Sångbergets Nana Äg: Ingela Forslund
Bästa uppfödargrupp Kennel Sångbergets Äg: Anna Fors Ward

Bodel Göransson

Viltspår – rörliga prov

Under året har 14 hundar startat, 7 st i anlagsklass och 7 st i öppen klass. 13 st tillhörde 
SVKs raser samt en drever. Det har varit duktiga hundar som deltagit, alla blev godkända. 
Fem olika domare har dömt. Fem hundar deltog i uttagningen till SVKs Viltspårmästaren. 
Vår representant blev KV Sångbergets Ättja, ägare Anna Fors-Ward (fodervärd och tränare
Ulrika Zetterholm Vestlund, förare Viltspårmästaren Roger Sjödin). Upplägget i år blev 
annorlunda pga coronan. Den genomfördes på flera ställen i landet med en 
domartelefonkonferens före och efter. Domare i vår region var Susann Minell. ”Vår” Ättja 
utsågs till SVKs Viltspårmästare 2021 ! Det var andra året som en hund från JVVK blev 
bästa hund. Hon blev även bästa SVK JV-hund.

Carin Byström

Övrigt

Utbildning

Provledare

Digital utbildning har genomförts

Medlemshelg hos Forsward
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Medlemshelgen ställdes in med tanke på Pandemin

Träningshelg den 21-22/8

Unghundsträning i Mittådalen 
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 morgonen 21 augusti och delade in oss i två grupper. En grupp på 11 
personer ledd av Jim Vejby som gick på MI4c. Den andra gruppen på 13 personer ledd av 
Emma Fors och Alva Rihpa gick på MI5a. 
Under dagarna delade vi med oss av tips på vätska och energi till hundarna och vad som 
kan vara bra att ha med i ryggsäcken. Hundarna fick gå i parsläpp för att träna på det och 
hundägarna fick individuella tips på hur de kan föra sina hundar. 
Några var på fjället första gången med sin hund och andra hade jagat och gått prov 
tidigare. Det var skoj att se hur unghundarna och förarna gjorde framsteg under helgen och 
vi hoppas de fick med sig några bra tips. 
Vi fick en väldigt trevlig helg med olika hundar och människor trots lite fågel i luften. 
Hoppas vi kan genomföra detta fler gånger. 

Hälsningar Emma, Alva & Jim  

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

Mässdeltagande
Mässan Västgård 2021 blev inställd, vi får hoppas 2022

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

Lars-Göran Nyhlén Marie-Louise Åhsell Ain Liivlaid
Ordförande Ledamot Ledamot

Maria Österlind Bo Hallnäs
Ledamot Ledamot
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