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SVK Västerbottens verksamhetsberättelse för året 2020.     
 
SVK Västerbotten är en lokalavdelning inom Svenska Vorstehklubben och har som sådan till ändamål 
att främja avel av mentalt sunda, jaktligt, exteriör och fysiskt fullgoda hundar av SVK administrerade 
raser, samt att verka för utveckling av dressyr och allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av dessa raser. 
 
Styrelsen för SVK Västerbotten lämnar här följande redogörelse för det 50:e verksamhetsåret 2020. 
Medlemmar  
Avdelningen har den 31/12 2020 : 194 (199) st medlemmar. 
  
Styrelsen har haft följande sammansättning;    
Ordförande Lennart Andersson vald tom feb. –21 
Vice ordf. Erik Lund vald tom feb. –22 
Kassör  Anders Nordwall  vald tom feb. –21 
Sekreterare Svante Moren vald tom feb. –21 
Ord. Ledamot Claes-Göran Nordlund vald tom feb. –21 
 Karolina Fransson vald tom feb. –22 
 Ulla-Rut Persson vald tom feb. –22  
Suppleanter Stefan Bäckström vald tom feb. –21 
 Emeli Holma vald tom feb. –21 
 Ulf Granberg vald tom feb. –21 
         Sofia Sjödin                          vald tom feb. –21    

 
Styrelsens verksamhet 
 Detta verksamhetsår har inte liknat något annat år någon av oss har varit med om 
 någonsin pga pandemin. Detta år som skulle bli ett jubileumsår då klubben fyllde 50 år, 
 blev ett år med begränsningar och inställda arrangemang. Trots detta så har vi lyckats 
 genomföra det mesta vi hade planerat, men lite begränsat. Tyvärr så har vi tvingats 
 ställa in våra 2 utställningar och vårträningen i Klimpfjäll. 

Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda sammanträden och informella 
överläggningar när verksamheten så påkallat. 
Styrelsen har förverkligat vorstehklubbens syfte genom att anordna 
utbildningsverksamhet för medlemmarna, viltspårprov och jaktprov. En omfattande 
verksamhet med öppna träningsgrupper och dressyrkurser i Storuman, Åsele, 
Skellefteå och Umeå har lockat många deltagare vilket är mkt glädjande. Vi har 
anordnat skogskurs med Owe Fredriksson, vilket lockade många intresserade.Vi har 
under året genomfört en ripinventering på Marsfjället. Det årliga samrådet med 
länsstyrelsen, samerna och turistnäringen ang fjälljakten och ripinventeringen, ställdes 
in i år pga pandemin.  
 

Ekonomi Se särskild redovisning och revisorernas berättelse. 
 
Provverksamhet och utställning: 
 
 
Viltspårprov  
 1 juni – 30 juni, rörliga, endast anlagsklass 
Eftersöksgrenar 
 3 st ordinarie prov med 33 (44) st startande 
 10 (15) st särskilda prov med 41 (59) st startande 
 
Skogsprov      Lycksele Ord  2020-09-05 tom 2020-09-06 

19 st startande hundar  
Totalt 9 pristagare 
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Jörn ( sp 2020-08-22 tom 2020-08-23 
17 startande,5 pristagare. 
 
Brattberg (särskilt prov) 2020-08-31 
3 startande hundar, 3 pristagare. 
 
Lycksele (särskilt prov) 2020-09-04. 
4 startande hundar,3 pristagare. 
 
Häggnäs (särskilt prov) 2020-09-23. 
3 startande hundar,1 pristagare. 
 
Örträsk(särskilt prov) 2020-10-03 tom 2020-10-04. 
7 startande hundar, 2 pristagare. 
 
Fjällprov : 

 
Klimpfjäll Ord 2020-09-11 tom 2020-09-13 
51 st startande hundar .Totalt  4 pristagare. 

 
 
Vandringspriser 
Årets unghund (Nytt pris instiftat av Ove Fredriksson och Ulf Granberg) 

Hund F V S A Ägare 
Knallapportens Irja 

 
8 9 7 9 Daniel Lamartine` 

 
Stenbitens Fix VP, Tomahawken 

Hund Prov 1 Prov 2 Rapportering Summa Ägare 

Utdelas ej      

 
Trippelchampion Ego´s vandringspris. 

Hund F V S A Ägare 

Utdelas ej      

 
Jubileumsprovs vinnare: 
Viltspår: Fjällspirans Valdis äg Kim Wickman, Umeå. 
Skogsprov Lycksele : ÖKL Charleswood Xander  180 p äg Anna Björk, Örträsk. 
Fjällprov Klimpfjäll: Ukl Skrämmens H-Rouffly 175 p äg Ingemar Johansson, Kungälv. 

  

  

 Lennart Andersson   
       Ordförande 

 

 

Svante Moren Erik Lund Anders Nordwall  

 

 

 

Karolina Fransson Claes Göran Nordlund Ulla-Rut Persson. 


