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LEDAREN

LEDAREN

Join the Party!
Svenska Vorstehhundklubben konstituerades officiellt vid SKK:s utställning
i Stockholm söndagen den 3 juni 1917. Ett historiskt fullmäktigemöte gick
således av stapeln den 3 juni 2017, exakt på 100-årsdagen av klubbens bildande.

Mötet genomfördes under ledning av Ulla

Eckerberg som effektivt svingade klubban.
Ulla utsågs under mötet till Hedersmedlem i
SVK. Detta är den finaste hedersbetygelse en
medlem i SVK kan få och Ulla tillhör nu en
exklusiv skara i SVK. Hittills är det endast tolv
personer som utnämnts till Hedersmedlem
under klubbens 100-åriga historia.
Fullmäktige utsåg en ny styrelse som består
av ordförande, sex ordinarie ledamöter och
en suppleant. Vi fick två nya ledamöter samt
omval av två ledamöter och en suppleant. Det
är med stolthet och ödmjukhet jag tar på mig
rollen som ordförande i styrelsen.
Ingmar Tykesson, styrelsens ordförande
sedan 2012, samt ytterligare ett par ledamöter hade aviserat att de lämnar sina uppdrag
i samband med fullmäktigemötet. Jag vill
passa på att framföra ett varmt tack till er och
uttrycka vår stora uppskattning för ert arbete
och engagemang i styrelsen och i klubben.

Under mötet antogs en uppdatering av våra
stadgar och ett par förändringar är värda att
nämna. Antalet ledamöter och suppleanter i
huvudstyrelsen är inte längre låst, vilket ger
flexibilitet vid tillsättandet av ledamöter i
framtiden. Motioner till fullmäktigemötet kan
i framtiden bara lämnas av lokalavdelningarnas styrelser. Enskilda medlemmar skickar
således motioner till sin lokalavdelning för
behandling. Fullmäktige beslöt även att medlemsavgiften för ordinarie medlemmar höjs till
450 kronor per år men att den förblir oförändrad 100 kronor för familjemedlemmar.
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SVK:s 100-åriga
historia har bli-

vit mycket väl
dokumenterad
och presenterad i
Jubileumsboken
som förstås kommer finnas i alla
medlemmars hem.
Bokreleasepartyt
Rolf Grönstedt
äger rum den 17
juni i Härnösand i samband med Avelskonferensen. Många har bidragit i arbetet
med boken men Anette Gustafsson, bokens
redaktör, har gjort en enorm ideell arbetsinsats som saknar motstycke. Vi är mycket
stolta över boken men ännu stoltare över
att ha medlemmar som Anette Gustafsson i
klubben. Tack!
Men efter dessa inledande100 fantastiska
år kan man ju ställa sig den välkända frågan
”Vart är vi på väg?” Under fullmäktiges
”diskussionsdag” fördes en engagerad och
konstruktiv debatt kring frågor som Vision,
Ändamål, Värdegrund, Framgångsfaktorer
och inte minst Etiska riktlinjer. Detta är
frågor som styrelsen i nära samarbete med
lokalavdelningarna kommer att jobba vidare
med. Det var även en spännande diskussion
kring hur verksamheten kan breddas för att
erbjuda medlemmarna nya utmaningar, kanske i form av tävlingar. Ett par exempel på
detta introduceras ju redan under Jubileumsfirandet i form av Viltspårmästaren och Jubileumskampen mellan lokalavdelningarna.

Det enorma engagemang som så många medlemmar visar och så mycket arbete som läggs
ner inför våra Jubileumsarrangemang tar oss
med storm och skapar tilltro inför framtiden.
Vi möts ständigt av engagerade medlemmar
som vill mer. De vill utbilda sig och sina hundar. Det kommer synpunkter på hur vi kan utveckla verksamheten och förslag på nya rutiner.
Här vill jag passa på att påminna om att
klubben består av sina medlemmar och helt
drivs av ideella krafter. För att ha fortsatt
förmåga att genomföra allt vi vill och önskar
måste vi få tillskott av fler frivilliga krafter.
Så fråga inte vad vi kan göra för dig utan vad
du kan göra för klubben. Kontakta med din

lokalavdelning och anmäl ditt intresse. Ställ
upp! Payback-time!
Intresset är stort att delta på Jubileumsriksutställningen och Jubileumsriksprovet och
säkert blir även övriga Jubileumsprov fulltecknade. Får ni inte en startplats för hunden,
kom ändå. Det är gemenskap, det är roligt, det
är spännande! Join the Party!
SVK har ett bra varumärke. Vi har en god eko-

nomi. Vi har ett stabilt medlemsantal. Men
vi kan bli ännu bättre! Du kan göra skillnad.
Bidra!
Rolf Grönstedt
Ordförande SVK

Den nyvalde styrelsen fr v Svante Morén, Gerd Nilsson, Rolf Grönstedt, Katarina Farm-Nordlander, Andreas Nyqvist,
Dag Teien och Anna Berg. Saknas på bilden gör Mats Johansson. Mer från fullmäktigemötet i Svensk Vorsteh nr 3.
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R E D A K T Ö R E N S R U TA

Den som väntar på något gott får vänta
ett litet tag till. All rapportering från
trippeleventet i Härnösand den 16–18
juni får med andra ord vänta till Svensk
Vorsteh nr 3. När det här numret gör
entré har nämligen alla inblandade
funktionärer precis hämtat andan
och deltagarna nätt och jämt hunnit hem. Men vill man få en glimt av
Härnösands-helgen kan man gå in på
FB-sidan ”Svenska Vorstehklubben
1917–2017” där man hittar litet bilder
och korta inlägg.
Men det finns ju annat att läsa i nr 2.

Varför inte fördjupa sig i ”Ripjakt för
nybörjare”? Tycker sig någon ha läst
artikeln tidigare så är det en helt korrekt iakttagelse. Den publicerades första
gången i nr 2, 2007. Varför låta artikeln
gå i repris? Jo, under en tioårsperiod
hinner en hundgeneration komma –
och gå. Artikeln är främst avsedd för
medlemmar som är förstagångsägare
av en SVK-administrerad ras, men
även gamla medlemmar med ny valp
måhända behöver fräscha upp kunskaperna? Artikelförfattaren, Ingemar
Sjöströms, trevliga artikel bjuder på
många god råd!

Fullbruksprovet har varit föremål för en

viss uppdatering i provupplägget. Bakgrunden till ändringen av rävsläpets
placering återges här liksom en förkortad
version av Thomas Johanssons artikel
”Räv som släpvilt”, även den publicerad
sedan tidigare. Lathundsgruppen avlivar
i detta nr påståendet att apporten ska ha
försämrats. Jubileumsårets återstående arrangemang, som f ö inte är så få till antalet,
presenteras här. På Riksprovets hemsida
www.riksprovet.se och FB-sida finns ständiga uppdateringar och även på FB-sidan
”Svenska Vorstehklubben 1917-2017”.

Sommaren är nu här – äntligen – efter alla
osannolika omslag och bakslag i en salig
röra. Aldrig har man väl sett så många
nytagna vintermotiv ute på sociala medier
som under maj månad? Men nu är den här
på riktigt. Njut
av sommaren,
ta hand om er
själva och hundarna!

VI SLÄPPER

423

NYA
HUNDFÖRSÄKRINGAR...

...TILL ATT BÖRJA MED
ANPASSAD
FÖR DIN HU
ND
UTÖKAD

•

SJÄLVRIS
– 135 DAG KPERIOD
AR
• REHA
B OCH MED
ICIN INGÅR
• MÖJL
IGHET ATT
MAXBELO UTÖK A
PPET

Lotta Ivarsson
svenskvorsteh@gmail.com

OLIKA MEN LIKA TRYGGA! För att du ska veta precis vilken försäkring du ska välja,
lanserar vi nu bland annat en vorstehförsäkring och 422 andra specialanpassade
erbjudanden för vanliga och ovanliga hundraser. Vår skadestatistik sträcker sig
långt tillbaka. Därför vet vi att behov, risker och besvär varierar kraftigt hundraser
emellan. Vi gör det enkelt att vara trygg.

I NÄSTKOMMANDE NUMMER
av Svensk Vorsteh utlovas
en gedigen rapport om allt
som utspelade sig under
Härnösands-helgen!
MANUSSTOPP till nr 3
infaller den 17 juli.
Foto: My Hansson

FRI FLYTT
TILL AGRIA

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller
gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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RIPJAKT FÖR NYBÖRJAREN

men faktum är att all fjällmark inte är bra
jaktmark. Definition av bra jaktmark är mark
där förutsättningar finns för att ett större antal
ripor ska trivas. Men med hjälp av kartan, viss
planering och reflektion lär sig jägaren snart
att undvika de mest uppenbara sterila partierna. Att springa på impediment för att beundra
en hunds sök kan säkert vara trevligt, men får
väl ändå anses vara bortkastad jakttid.
Högt över havet

RIPJAKT FÖR NYBÖRJAREN
Förutom att jaktformen ofta kräver en del resor och vandringar som
frestar på ekonomi och kropp är den ändå lättillgänglig och mycket
förlåtande. Man kan göra många ”fel”, men man kan ändå lyckas skapa
sig en känsla av lyckade jakter.
Text: Ingemar Sjöström Foto: Anders Eriksson

Riporna, dalripan (Lagopus lagopus) och
fjällripan (Lagopus mutus) kan vara svåra
att skilja åt, men fjällripan återfinns nästan
alltid på fjällens högre nivåer i stenig och karg
miljö. Fjäderdräkten hos den något mindre
fjällripan upplevs i sommar-/höstdräkt som
gråspräcklig med vit undersida och vita vingar,
dalripan som brunspräcklig med samma vita
inslag som hos fjällripan. Fjällripan är mindre
ljudlig än dalripan och kan höras litet lågmält knorrande, medan dalripans bubblande
8 | SVENSK VORSTEH

skratt upplevs som allt annat än blygsamt. Till
skillnad mot dalripan är fjällripan mindre
benägen att trycka för hunden och löper gärna
iväg och tar till vingarna. Likväl händer det att
främst enstaka fjällripor kan trycka tillräckligt
för att jägaren ska komma till skott. Men från
och med nu är det dalripan som här benämns
som ”ripa” då det är den art som tack vare sin
benägenhet att trycka bäst lämpar sig för jakt
med stående fågelhund.
De svenska fjällen erbjuder enorma arealer,

Ripan återfinns i stora delar av skogslandet,
från kusten ända upp till videsnårens gräns på
ca 1000 m ö h. Ska man jaga på fjället är den
naturliga utgångspunkten för att börja släppa
hunden när man kommit upp till björkskogsgränsen vid ca 800 m ö h. Ofta är det kring
denna gräns man finner att ripkullarna ligger
som tätast.
Ripan är en tämligen stationär fågel som inte
rör sig över stora områden under jaktsäsongen.
Trots det kan ripan likafullt vara svår att finna,
ofta beroende på att jägaren anser sig ”veta”
på vilken höjd den bör ligga. Men högmod går
som bekant ofta före fall, och jägaren gissar fel.
Hittar man dem inte där man börjat söka, gäller det att söka av markerna ovanför och nedanför den terräng man inledningsvis provat.
Till skillnad från jägaren, som kan hänföras
av den underbara utsikt som fjället generellt
erbjuder, är det födan och skyddet mot predatorer som avgör var ripan väljer skydd och
frukostbord. Och med den kunskapen som utgångspunkt kan den eftertänksamme jägaren
inse att all mark inte är bra ripbiotop och börja
göra sina vägval.
Fodertillgång styr fågeltillgång

Under sommaren och hösten domineras dieten
av bär och bärris. Längre fram på säsongen
och över vintern livnär sig ripan av bete från
främst björk och vide. En kort återkoppling ger
då att utan bärris så är chanserna små att särskilt många ripkullar uppehåller sig i området.

Definition av bra
jaktmark är mark där
förutsättningar finns för
att ett större antal ripor
ska trivas.
De bär som verkar stå högst i kurs är kråkbär,
men även odon och blåbär uppskattas.
Tillgång på vatten är också av betydelse
för framgången att hitta ripa. En fjälldal eller
fjällsida kan ge intryck av att vara helt torrlagd,
men det finns med säkerhet vatten någonstans
och där brukar jakten ofta bli spännande.
Ägna därför bäckraviner och fuktiga videpartier extra uppmärksamhet, och hittar man
färsk spillning och fjädrar behöver man inte
fråga om man kommit rätt!
Hotande fara högt och lågt

Ripan är en hårt ansatt fågel. Människans
predation är ytterst blygsam i jämförelse med
alla andra som också jagar den. Ripan, äggen
och dess kycklingar uppskattas inte bara av
rovfåglar, utan även av fyrbenta jägare såsom
vessla, mård och räv. Trots att en helt stillasittande ripa nästan är omöjlig att upptäcka finner man den undantagslöst nära någon form
av betäckning. Skyddet kan bestå av allt från
lågt växande bärris till högt videris. Steniga
fjällsluttningar eller gräsmarker, som trots allt
är rätt vanliga, lönar sig ofta sämre då de trots
skydd inte erbjuder något ätbart.
I fjälldalar där en aktiv och omfattande
predatorjakt bedrivs mot främst rödräv och
kråkfågel, kan man se en betydligt bättre
riptillgång än i fjälldalar där ingen viltvård av
den typen förekommer. En hedrande tanke
bör därför skänkas från oss ”turister” till de
bofasta fångstentusiaster som lägger ned möda
på dessa välgärningar! Ser man rovfågel på
SVENSK VORSTEH | 9
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En hund med hundraprocentig respekt för lättande
fågel ger möjlighet till fler skottchanser då en kull
ofta lyfter i omgångar.
periodvis vara mycket skyggare än normalt,
men detta brukar dock gå över så snart snön
lagt sig.
Uppehållsplatserna ändras varefter säsongen
fortskrider. I början på säsongen är bäckraviner och videsnår med vatten, i kombination
med närhet till bär och bärris är ett säkert
kort. Vartefter veckorna går och kylan sätter
in drar sig riporna något upp mot högre och
torrare marker.
Den optimala riphunden

spaning så upplever man inte sällan sprängda
ripkullar och fåglar som trycker dåligt. Är
luften full med ”rovisar” brukar jag därför inte
hoppas för mycket utan söker mig vidare.
Ta en lång siesta!

Ripa kan med framgång jagas hela dagen, men
mest gynnsam är jakten under förmiddagen
och eftermiddagskaffet, d.v.s. den tid på dagen
när riporna är ute på fodersök. Timmarna
mellan 12–14 lämpar sig bäst till en rejäl lunchoch vilopaus. Även om det under gynnsamma
förhållanden går utmärkt att jaga hela dagen,
så gäller det att ha hundnäsor som håller jaktdagen ut, och en rejäl rast för hundarna bättrar
definitivt på oddsen.
De flesta som jagar i fjällen har avsatt ett
antal dagar för detta, och därmed kan ingen
större notis tas till vädret. Dessa få jaktdagar
ska utnyttjas maximalt och jag har upplevt
förvånansvärt bra jakter i väder som hållit mig
inne under andra jaktformer. Det enda väder
som det inte går att jaga i är svår dimma, vilken bör undvikas av säkerhetsskäl. Mer än en
10 | SVENSK VORSTEH

jägare har gått vilse i fjälldimman och skytte
är inte att tänka på. Den ideala väderleken är
när dagen är litet mulen, det är uppehåll, 10–15
plusgrader och en stabil men inte alltför stark
vind. Denna väderlek ger hunden möjlighet att
hålla tempot utan att gå varm, och vittringen
från ripornas födosök håller sig länge kvar i
marken. Jägaren lider vare sig av värmen eller
kylan utan kan gå lättklädd vilket borgar för
en lång och trevlig dag på fjället.
Bästa tid på säsongen?

Premiärjakt på fjället den 25 augusti är för
många en självklarhet, men frågan är om den
bästa jaktperioden inte kommer något senare.
Nackdelen med ”premiärfjället” är att vädret
ofta är för bra och har jägaren större jaktlust
än förstånd så knäcker han/hon ofta sig själv
och hundarna i sommarvärmen. Själv har jag
flyttat fram min fjällpremiär några veckor in
i september då jag inte till fullo litar på mitt
omdöme. Det går sedan bra att jaga ända till
dess snödjupet sätter stopp. I början på oktober
börjar riporna färgas mot vitt och kan då

Har ännu ingen sett, trots att många påstår sig
ha ägt en. Att i text beskriva ett ”fjällhundsess”
låter sig inte göras, men då naturen inte ger utrymme för slavisk logik, blir resultatet att även
den bästa av hundar också brister ibland. Det
som dock kännetecknar de s k stjärnorna från
de allom förekommande dugliga jakthundarna
är att deras effektivitet helt enkelt är mycket
högre. De erbjuder jägaren fler skottillfällen
och håller sin klass under en längre tidsrymd.
Detta gör de genom att noggrant söka av all
högintressant mark, ta varje ris systematiskt
och i rätt vind, vara ståndfast utan att stå tomt,
visa behärskad resning och vara helt lugn i
flog. En hund med hundraprocentig respekt
för lättande fågel ger möjlighet till fler skottchanser då en kull ofta lyfter i omgångar. En
för utsvävande resning innebär att skottläget
försämras då hunden kanske är i vägen för
hagelsvärmen och tid för omladdning omöjliggörs i händelse av en ”bom-bom” då alla
fåglarna gick till väders samtidigt.
Storleken på söket diskuteras alltid och med
all rätt. Men det som den storgångne hunden
inte sällan brister i är marktäckningen. Den

hunden ”skär” marken i för djupa slag och
missar därmed ett antal intressanta partier.
En moderat sökvidd med utmärkt marktäckning ger utmärkta förutsättningar för en
njutningsfull jakt, marken blir alltid avsökt
och man är aldrig långt från händelsernas
centrum. Att klara av att söka av all intressant
mark är en självklar fördel som alla förstår.
Att med bruten bössa trampa upp fågel på
”avsökt mark” roar ingen stolt fågelhundsägare.
Variationen av vittringsförhållanden gör
att hunden måste anpassa sin reviering och
fart till exakt den miljö den just nu befinner
sig i. Den måste ta bäckraviner och risdrog
i rätt vind med kort avstånd i slagen. Ute på
den mer lågbevuxna fjällheden där vittringsförhållandena med säkerhet är lättare kan
hunden hålla ett högre tempo och slå djupare
slag. Oftast ser man den erfarna hunden söka
av ett ris och därefter löpa direkt till nästa
osv. Detta biotopjagande är resultatet av den
erfarenhet hunden fått av dagar på fjället, och
den ”vet” var den ska söka. Kanske inte det
vackraste söket, men ofta mycket effektivt.
Ripor löper sällan undan utan trycker
för hunden. Däremot ser man ofta hundar som tar stånd för beteslöpor. Hunden
som självmant löser ett sådant stånd för att
systematiskt, utan påverkan från föraren, gå
ned i vind och revierar fram till ett precist
stånd visar tveklöst det korrekta sättet att
lösa situationen. Så fort jägaren blandar sig i
sådana situationer brukar hundens precision
bli lidande och därmed även förutsättningen
för en god skottchans.
Eftersom riporna normalt trycker mycket
SVENSK VORSTEH | 11
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Ripan är en ypperlig fågel att låta unghunden
skapa sina första jaktliga erfarenheter på.
bra för hunden är det inte någon större brådska för jägaren att skynda till ståndet, utan
man kan lugnt ta av sig ryggsäcken och göra
sig i ordning. Att hunden reser med precision
och god fart underlättar skyttet. Skyttet är
ofta relativt okomplicerat då terrängen bjuder
på goda möjligheter för jägaren att placera sig
på en för skyttet fördelaktig position. En resning som avslutas omedelbart då första fågeln
lättar kan erbjuda fler chanser då en kull ofta
lättar i omgångar. Situationen är dock ytterst
provocerande för hunden med många vita
fåglar som lättar tätt inpå och som helt synligt
kacklande flyger bort över fjällheden. Då gäller att hunden är helt i hand.
Ett vanligt förekommande beteende är
när den orutinerade hunden drar iväg i den
riktning de just bortflyende fåglarna tog och
därmed lämnas all övrig mark osökt. Den
kloka, rutinerade låter fåglarna slå och jagar
sig bort mot den nyslagna kullen. Ripan flyger
sällan långt så det är ingen brådska. Men att
förfölja en kull till sista vingen är en styggelse
som man, tack och lov, sällan ser.
Utnyttja de första fågelkontakterna väl

Ripan är en ypperlig fågel att låta unghunden
skapa sina första jaktliga erfarenheter på, och
det är jägarens skyldighet att skapa maximala
förutsättningar för hunden att självständigt finna fågel genom att välja terräng och
vindriktning. Att låta den ivriga unghunden
springa sig trött på tomma marker för att
sedan inte ha näsan med sig när ripan väl uppenbarar sig resulterar sällan i annat än fiasko.
Orken i benen är det sista som verkar sina
på en fågelhund medan huvudet och näsans
fräschör är kortlivad hos en ung och oruti12 | SVENSK VORSTEH

nerad hund. Därför är det av största vikt att
man försöker spara hundens krafter till dess
man tror att förutsättningarna är de bästa.
Förvånansvärt snabbt kan man se förändringen efter de första fågelkontakterna. Från
total brist på insikt över uppdragets innebörd
till ett hängivet, medvetet om än orutinerat
sök efter ännu fler fåglar. Jaktlusten tänds
fascinerande snabbt!
Undviker man att låta hunden rusa efter
i flog, utan helst lågmält och sansat kan få
hunden att stanna och slappna av mellan
varje fågelsituation så bygger man upp de
rätta förväntningarna inför nästa situation.
Utnyttja därför de första kontakterna väl,
för i takt med att jaktlusten stiger minskar
lydnaden. Hundar är lättlärda, både korrekta
och felaktiga beteenden sitter snart ”som
berget”. Att nu och alltid som jägare uppträda
lugnt och behärskat är inte det lättaste om
man inte befäst lydnaden tillräckligt. Den
unga hunden kanske är allt annat än lugn
och lydig och beter sig på ett helt annat sätt
än man tänkt sig. Men att som jägare behålla
lugnet och pausa för eftertanke är det bästa
sättet att få en fortsatt gynnsam utveckling.
En stunds analys av läget ger både jägare och
hund chans till nedvarvning och avdramatisering. Vad hände egentligen? Vad gör vi
nästa gång?
Om det nu visar sig att det finns en ripa
i marken måste härefter hundra procent av
förarens uppmärksamhet riktas mot hunden. Ta befälet över situationen och hjälp
den orutinerade kamraten på vägen. Undvik
åskådarrollen! Är grunddressyren den rätta
och de första kontakterna gått bra med tanke
på ståndfasthet och lugn i flog kan snart de

första skotten i luften avfyras och därefter
kan jakten försiktigt börja. Att välja lägen
noggrant och försöka undvika provocerande
fällningar är klokt. Hur lång tid som ska läggas ned på dessa moment varierar stort, från
timmar till veckor.
Kan man undvika att hunden rusar efter
stötta fåglar kommer snart hunden att fatta
stånd. Att försöka forcera fram ståndet via
lydnad är en sista utväg när inget annat fungerar. Att låta hunden stå länge, möjligt under
lågmält beröm, och sedan låta den resa i lina
alternativt av någon annan gör att man kan
undvika den del av fågelarbetet som med stor
sannolikhet kan skapa negativa erfarenheter.
Resningen är sällan dålig initialt, men för
mycket ”dressyr” i fågelsituationer kan lätt
skapa en trög resning.
Reviering och dirigering

Unghundens sök, revieringen, är inte något
man bör oroa sig nämnvärt över eftersom
hunden har det mer eller mindre medfött.

Om jägaren rör sig mot vinden i ett så lågt
tempo att hunden hinner söka ut, utan att
tvingas skära för djupt i marken, kommer
snart ett godtagbart jaktsök att infinna sig.
Sökmönstret utvecklas och blir allt bättre vartefter jaktdagarna staplas på erfarenhetskontot.
Genom att röra sig i ett måttligt tempo och i
ett zick-zackmönster kan man utan handtecken, visslingar eller andra tillrop likafullt styra
hunden så att dess marktäckning blir tillräckligt bra. Överdriven dirigering kan resultera
i att hunden tappar koncentrationen på fågel
till förmån för att vara jägaren till lags. Det
enda som bör föranleda dirigering är om man
begåvats med en hund som söker för långt ut.
Vill man behålla kontrollen under fågelsituationerna gäller det att inte låta dem ske alltför
långt bort. Lydnaden verkar avta med avståndet i kubik…
Avslutningsvis

Förhoppningsvis har de första jaktdagarna
avlöpt väl, hunden har lärt sig att hantera
SVENSK VORSTEH | 13
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sina fåglar och känslan av att äga en jakthund
har infunnit sig. Den känslan kan skapa en
falsk trygghet för inget kan visa sig vara mer
förrädiskt. Att behålla koncentrationen på
hundens utveckling är ett absolut krav. Den
unga hundens ökande jaktlust kan/kommer att
skapa oväntade situationer av fullständig olyd-

STOLT SPONSOR TILL SVENSKA VORSTEH KLUBBEN
nad, vilket absolut inte ska uppmuntras av
smaken på nyskjuten ripa. Av samma anledning tror jag det kan vara klokt att vänta med
att låta hunden apportera till dess stadgan är
befäst. En duktig jägare kan hjälpa sin hund
att bli ännu bättre, en dålig kan förmodligen
förstöra det bästa ämne.

Ingemars bästa tips!
TÄNK PÅ ATT:
Studera kartan. Fjällkartan ger en bra bild över
var intressanta partier bör finnas.
Trängs inte! Fråga kortförsäljaren var andra
jägare planerat sin jakt. Vi har en tendens att helt i
onödan klumpa ihop oss på de ”bästa” markerna.
Säkerhet! Vädret växlar snabbt på fjället, karta
och kompass är ett måsta. Att bara lita på GPS
kan vara bedrägligt om dimma och batteriförlust
infinner sig samtidigt.
Leta efter ripan! En del år sitter kullarna tätare
än andra, men hittar man dem inte där man
förväntar sig så leta vidare och på andra höjder.
Kom förberedd! En dag på fjället ger många mils
vandring i benen, så förebered både dig själv och
hunden.

Packa lätt! Att bära packning roar inte, så packa
med förstånd. Att bära med sig mer än ett fyllt
patronbälte är helt onödigt (har sett machokillar
med 200 skott och 5 liter mjölk i säcken).
Skjut inte för snabbt! Släpp ut och välj fågel,
skjut inte mitt i flocken. Man har tid och kocken/
matgästerna blir nöjdare om brösten inte är helt
perforerade med hagel.
Behåll lugnet! Inget låter så illa på fjället som
högröstade jägare med hesa vorstehröster.
Hunden blir dessutom lätt döv av allt skrik.
Sköt er snyggt! Hela fjälljakten bör andas
försiktighet och respekt för uppsatta regler
oavsett om de verkar befängda eller inte. Vi ska
inte bjuda på några öppningar som i ett senare
skede kan komma att motarbeta oss.

SUPER FUNCTIONAL DOG FOOD
WWW.BOZITA.SE
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SVK/SÖDRAS

aktiviteter hösten 2017
ORDINARIE PROV
23 juli EFTERSÖKSGRENARNA
Mala. Sista anmäln. 7 juli
5 augusti EFTERSÖKSGRENARNA
Sjöarp. Sista anmäln. datum 26 juli.

JAKTPROVSLUNCH – DÅ OCH NU
Föreställ er att de välekiperade herrarna på

det svart-vita fotot hade fått se bilden på det
glada gäng som Åsa Stöckel fångade under
Riksprovet i Skåne 2009. Vad hade de tänkt?
Att det skett en viss utveckling under decennierna mellan de båda bilderna råder ingen
tvekan om. Men oavsett årtal återspeglar

bilderna trivsel och gemenskap.
Det svart-vita fotot är taget vid det första
jaktprov som Svenska Vorstehhundklubben,
som den då hette, arrangerade. Året var 1919
och platsen var Simlångsdalen, Halmstad. Fem
startande hundar varav 4 till pris (läs mer i
Jubileumsboken).

30 september – 1 oktober
JUBILEUMS–FULLBRUKSPROV
Sista anmäln. 1 september. Se separat annons.
14 oktober SKÅNEPROVET
Fält. Alla klasser. Sista anmäln. 29 september.
15 oktober FRISKS PROV
Fält. Alla klasser. Sista anmäln. 29 september.
11 november SENA ELIT
CACIT. Sista anmäln. 27 oktober.

TRÄNING, UTBILDNING 			
OCH UTSTÄLLNING
6 augusti FULLBRUKSTRÄNING
Sjöarp. Sista anmäln. 30 juli.
9 september UTBILDNING I FÄLTARBETE
Sista anmäln. 1 september.
25 november HÖSTUTSTÄLLNING
Sista anmäln. 27 oktober.
Mer information finns att läsa på SVK/Södras
hemsida/kalender.
Vi önskar er en skön sommar och väl mött 		
på aktiviteterna!
Styrelsen

Väntan…
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APPORTBETYG – alla raser och klasser
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Med ett stadigt grepp och beslutsam blick levereras fasanen.

HAR APPORTBETYGEN PÅ
FÄLTPROV BLIVIT LÄGRE
– VAD VISAR DE SENASTE 10 ÅRENS STATISTIK?
Lathundsgruppen har analyserat de apportbetyg som ges i anslutning
till fågelarbetet vid Svenska Vorstehklubbens fältprov. Analysen är gjord
eftersom det förekommit diskussioner om att apportarbetet skulle ha
försämrats på senare år, vilket lett till lägre betyg.
Analysen som gjorts här är baserad på resultat ur vår databas Lathunden och täcker åren
2007–2016. Resultaten visar hur apportbetygen
fördelats i procent per år för alla klasser och raser i SVK. Vi har inte gjort någon skillnad på om
apporten är gjord på fälld fågel eller kastapport.
Betyg 10 ges till ungefär 60 % av alla utförda
apporter på fältprov per år, och är överlägset
det vanligaste betyget. Det totala antalet givna
18 | SVENSK VORSTEH

apportbetyg varierar mellan cirka 550 och 600
stycken per år.
Trendlinjer för apportbetygen

Vi har särskilt undersökt om det finns tydliga
förändringar av apportbetyget 10 eller inte. I figuren kan det vid första anblicken se ut som en
svag nedgång av andelen 10:or på prov, se den
heldragna blå trendlinjen. Trendlinjen indike-

2008

2010

2012
ÅR

2014

rar att resultaten årligen skulle försämras med
lite mindre än 0,5 %, vilket motsvaras av att
1–2 hundar får ett betyg lägre än 10 för varje
år. Efter 10 år skulle andelen 10:or ha sjunkit
med ungefär 5 % (15-20 hundar).
Dessutom tycks trendlinjen för betyg 9 visa
att andelen 9:or skulle öka med ungefär hälften
av det som 10:orna minskar. Förändringen av
övriga betyg är små enligt trendlinjerna och
ger inte underlag för att diskuteras. Dock kan
man notera att det rör sig om väldigt små skillnader från år till år.
Sammantaget handlar det således inte om
några säkra förändringar av betygen sett över
denna 10-årsperiod.
Medelvärden för apportbetygen

I figuren visas också medelvärden (blå streckad
linje) för hur stor andel av betygen som varit
betyg 10 för varje år. Dessutom visas det som
kallas standardavvikelse, som är ett statistiskt
mått på hur mycket de olika värdena för en
population avviker från medelvärdet. I figu-

2016

2018

ren visas ± 2 standardavvikelser med svarta
streckade linjer för betyg 10. Om ungefär 96 %
av alla 10:or för fältprovens apportbetyg varje
år finns inom ± 2 standardavvikelser brukar
variationerna betraktas som slumpmässiga.
I figuren finns alla 10:orna (100 %) inom de
streckade svarta linjerna, vilket visar att det är
slumpvisa variationer från år till år som gör att
apportbetygen varierar.
Vi provade även att dela upp apportbetygen per ras, vilket gav ett liknande resultat.
Nackdelen med att dela upp per ras är dock att
resultaten blir mer osäkra eftersom det är färre
antal betyg som analyseras i varje ras.
Lathundsgruppen konstaterar att det inte
finns några belägg för att apportbetygen har
blivit lägre för SVKs raser under de senaste
tio åren.
Lathundsgruppen
Rolf Bergman
Marie Sallander
Agneta Aldor
Kenneth Sundvall
SVENSK VORSTEH | 19

VÅRA CHAMPIONS

Välkomna till

VÅRA CHAMPIONS
Här presenteras nyblivna champions i text och bild förutsatt att championatet
erhållits under de senaste 12 månaderna. Vid tilläggschampionat sker
presentationen endast i text. Obs! Fullständiga uppgifter och bild skickas
till svenskvorsteh@gmail.com. Bilden får inte överstiga 3MB!
SE UCH RAEHRBAKKEN’S JEFF 			
SE 22884/2015

Foto: Katja Ståhlberg

Kleiner Münsterländer
e. DKCH,DKJCH Fuglevang’s Jack
u. Borremosens Patsy
Uppfödare: Peter Ringgaard, Danmark
Ägare: Leif Persson, Dyltabruk

J SE UCH AXELAKES HERTIGINNAN AF YXSJÖN
SE36629/2013
Korthårig vorsteh
e. Mac von Neuarenberg
u. C.I.B. J LPI NORD JV-11 SE JCH SE UCH AxeLakes Frenja
Uppfödare & ägare: Senad Axéder, Örebro

SVK /SMÅLANDÖSTERGÖTLANDS

Prov sommar och hösten 2017
EFTERSÖKSPROV 				FÄLTPROV ÖLAND
HUSKVARNA/JÖNKÖPING
Datum: 16 september och 17 september
Datum: 2 juli
Domare: Ulf Kleist
Sista anmälningsdag: 18 juni
Kontaktperson: Åsa Brusbäck Green 070-531 43 59

Domare: Tom Ringholm och Mikael Sjöqvist
Sista anmälningsdag: 26 augusti
Kontaktperson: Erik Sandell 070-817 75 50

EFTERSÖKSPROV LJUDER/SKRUV

Datum: 30 september och 1 oktober
Domare: Anders Håkansson och Ingemar Stöckel
Sista anmälningsdag: 9 september
Kontaktperson: Åsa Brusbäck Green 070-531 43 59

Datum: 6 augusti
Domare: Paul Nilsson
Sista anmälningsdag: 16 juli
Kontaktperson: Anders Svensson 070-212 00 14

EFTERSÖKSPROV BOXHOLM
Datum: 13 augusti
Domare: Anders Håkansson
Sista anmälningsdag: 23 juli
Kontaktperson: Monica Holmberg 070-378 05 09

FÄLTPROV RENSTAD/ÖSTERGÖTLAND

För mer information om proven och anmälan se
hemsidan www.vorsteh.se och Facebook Småland –
Östergötlands Vorstehklubb. Lättare förtäring finns
att köpa på samtliga prov. Endast korrekt ifyllda
anmälningar godtas.

VÄLKOMNA!

J SE JV-14 SE VCH OLEBJÖRKS HETEDIK GYUSZI 		
SE 43456/2013
Ungersk vizsla
e. J Olebjörks Ötödik Özséb
u. J Olebjörks Érint
Uppfödare: Karin Olebjörk, Järna
Ägare: Karin Öhman och Johan Jonsson, Lögdeå
Foto: Karin Olebjörk
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Foto: Christian Håkansson

R Ä V S O M S L Ä P V I LT

NYTT FRÅN DOMARKOMMITTÉN

FULLBRUKSPROVET OCH
DESS GENOMFÖRANDE
Fullbruksprovets moment har sedan start

Frågan var nu om en förändring kan bidra

till fler godkända ekipage? Skulle så bli

fallet så är det givetvis positivt. Vi skulle
även få ett bättre svar på våra hundars förmåga och vilja att genomföra ett 300 meters
rävsläp och om svårigheten i att förmås
klara ett rävsläp består i att momentet ligger
som sista moment? Diskussionerna utmynnade i ett förlag att ändra ordningsföljden så
att rävsläpet inte kommer som sista moment
första dagen. Domarkommittén diskuterade
frågan vid ett möte i januari och beslut fattades därefter av Huvudstyrelsen i februari.
Här nedan ses det förlag på ny momentin-

delning som nu har antagits och därefter
ordningsföljden på momenten som de hittills placerats.

RÄV SOM SLÄPVILT
Onödigt problem – eller hur svårt kan det
vara”

Släpspåret är en förlängd apport och prövas
i sin mest omfattande form på ett vilt som
ställer höga krav på hundens förmåga,
genom apportviltets art, doft, tyngd och
hanterbarhet.
Fysisk styrka är sällan den begränsande
faktorn. Från försöksverksamheten med
Fullbruksprovet vet vi att en hund med egen
vikt 17 kg hämtar en räv på 7 kg 300 meter
över ett risigt hygge med djupa hjulspår.
Hunden hade dessutom utfört andra krävande uppgifter under dagen.
Mentalitet

SKOGSARBETE
– NY ordningsföljd:

SKOGSARBETE
– som det hittills sett ut:

1. Apportering (långapporten)

1. Fritt följ vid smygjakt

2. Rävsläp

2. Kvarstannande vid smygjakt

3. Fritt följ vid smygjakt

3a. Blodspår

4. Kvarstannande vid smygjakt

3b. Blodspår bringselapportör/totverbeller

5a. Blodspår

4. Apportering (långapporten)

5b. Blodspår bringselapportör/totverbeller

5. Lugn på pass

6. Lugn på pass

6. Apportering (tre fåglar)

7. Apportering (tre fåglar)

7. Rävsläp
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Arbetslust och vilja att bemäktiga sig byte.
I ”mentala” termer är detta följande: social
kamplust (viljan att engagera sig i arbete och
lek med muskler och käkar, själva motståndet utgör en drivkraft). Bytesintresse
(lusten att bemäktiga sig byte och föra det
till flocken). Härutöver krävs naturligtvis
ett visst mått av nervkonstitution (koncentrationsförmåga för uthålligt arbete) och
dådkraft (våga arbeta självständigt).
Dressyr, träning och erfarenhet

Det torde vara olämpligt, för att inte säga
omöjligt, att försöka tvinga en hund att
utföra ett arbete på nivån att hämta en räv.
Dressyren bygger därför på att hunden, på
annat sätt, väl lärt sig förstå uppgiften.

Foto: Marika Ericson

haft samma ordningsföljd, men under
hösten 2016 började tanken på en eventuell ändrad ordningsföljd under den första
provdagens Skogsarbete att diskuteras.
Den ordningsföljd provet hittills haft har
givetvis tillkommit av en särskild anledning, nämligen att testa uthållighet och
styrka hos våra hundar. Nu har vi kunnat
konstatera att merparten av våra hundar
brister i detta genom att de blir underkända i momentet rävsläp som hittills legat
sist den första provdagen.

Med anledning av den ändring i fullbruksprovets ordningsföljd som har antagits känns
Thomas Johanssons artikel från Svensk Jakt nr 3, 2013 angelägen. P g a platsbrist återges
inte riktigt hela artikeln här utan att innebörden av artikeln går förlorad.

Träningen måste anpassas så att hunden
redan från början får successiv erfarenhet
att bära tyngre apporter och sådana som
beroende på sin längd kräver viss balans. Här
ska också varnas för alltför frekventa och
långa träningspass på räv. Till sist kommer
hunden bara lära sig att uppgiften är tung
och föga motiverande. Rävsläpet är litet som
att lära sig att cykla. Kan man, så behövs bara
korta repetitioner för att stämma av att allt
fungerar.
Börja i tid

Erfarenhet och tillvänjning behöver startas upp redan under valpstadiet. Ge valpen
möjlighet att helt kravlöst bekanta sig med
rävar av skiftande storlek. Det är naturligtvis
inget framgångskoncept att vänta med att
konfrontera hunden med räv till den dag den
ska starta i elitklassens eftersöksgrenar.
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SVK Västsvenska

SVK:S PROV- OCH
UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2017
Foto: Maria Tjärnström

PROV 2017

SVK Östra							

SVK Södra

Kategori

20170514
20170101-1231
20170101-0430
20170701-1231
20170723
20170805
20170930
20171001
20171014
20171015
20171111

Viltspårprov, ordinarie
Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Fullbruksprov
Fullbruksprov
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov - Fält, delat

Klass

Ort

Övrigt

Anl, Ökl
Klåveröd			
Anl, Ökl				
Ukl, Ökl, Ekl				
Ukl, Ökl, Ekl				
Ukl, Ökl, Ekl
Mala			
Ukl, Ökl, Ekl
Sjöarp			
Ukl, Ökl, Ekl
Blekinge		Jubileumsprov
Ukl, Ökl, Ekl
Blekinge		Jubileumsprov
Ukl, Ökl, Ekl
Skåne		Skåneprovet
Ukl, Ökl, Ekl
Skåne		Frisks prov
Ekl
Skåne
CACIT Sena Elit

SVK Småland - Östergötland						
20170101 – 1231
20170101 – 0430
20170701 – 1231
20170702
20170806
20170812
20170916
20170917
20170930
20171001

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat

Anl, Ökl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Småland - Östergötland		
Småland - Östergötland		
Småland - Östergötland		
Jönköping		
Ljuder		
Boxholm		
Öland		
Öland		
Östergötland		
Östergötland		

SVK Gotland							
20170506
20170101 – 1231
20170101 – 1231
20170916 – 1231
20170812
20171004
20171005
20171006
20171007
20171008
20171021
20171022
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20170606
Viltspårprov, ordinarie
Anl, Ökl
Abild				
20170101-1231
Viltspårprov, rörliga
Anl, Ökl
Västsvenska				
20170101-0228
Särskilda prov
Ukl.Ökl,Ekl
Västsvenska
Undantaget funktionärsprov inför 		
					
ordinarie prov i e-sök		
20170726-1231
Särskilda prov
Ukl.Ökl,Ekl
Västsvenska
Undantaget funktionärssprov inför
					
ordinarie prov i e-sök		
20170722
Prov Eftersöksgrenar
Ukl.Ökl,Ekl
Abild				
20170805
Prov Eftersöksgrenar
Ukl.Ökl,Ekl
Hunneberg				
20170909
Jaktprov – Skog, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170910
Jaktprov – Skog, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170922
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170923
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170924
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20170930
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl
Västra Götaland		
Debutantprov
20171001
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl
Västra Götaland		
Debutantprov
20171021
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Halland				
20171022
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Halland				
20171111
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland				
20171112
Jaktprov – Fält, delat
Ukl.Ökl,Ekl
Västra Götaland		
Novemberprovet

Viltspårprov, ordinarie
Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – eftersök
Särskilda prov – fält
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat

Anl, Ökl
Anl, Ökl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ekl
Ukl,Ekl
Ukl,Ekl
Ukl,Ekl
Ukl,Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Gotland			
Gotland			
Gotland			
Gotland			
Gotland			
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland CACIT Riksprov, samarr. m Östra
Gotland			
Gotland			

20170521
20170101-1231
20170101-0415
20170916-1231
20170101-0515
20170715-1231
20170729
20170813
20171004
20171005
20171006
20171007
20171008
20171021
20171022

Viltspårprov, ordinarie
Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Fält
Särskilda prov – Fält
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fält, delat

Anlag, Ökl
Anlag, Ökl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl
Ukl,Ökl,Ekl

Gålö			
Östra			
Östra			
Östra			
Östra			
Östra			
Gålö			
Fiskeså			
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Gotland
CACIT Riksprov, samarr. m Gotland
Långtora			
Långtora			

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov, Alla
Särskilda prov, eftersök
Särskilda prov, fält
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov-skog, delat
Jaktprov-skog, delat
Jaktprov-skog, delat
Jaktprov-skog, delat
Jakrprov-fjäll, delat
Jaktprov-fjäll, delat
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov-fält, delat

Anl, ökl
Ukl, ökl, ekl
Ukl, ökl, ekl
Ukl, ökl, ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Grängesberg		
Sollerön		
Norra Dalarna		
Norra Dalarna		
Södra Dalarna		
Södra Dalarna		
Sälen		
Sälen		
Värmland		
Värmland		
Västmanland		
Västmanland		

SVK Mellansvenska
20170101-1231
20170101-0430
20170701-1231
20170825-1231
20170715
20170729
20170909
20170910
20170916
20170917
20170923
20170924
20170930
20171001
20171014
20171015

		

SVK Jämtland -Västernorrland						
20170101 – 1031
20170101 – 1231
20170715
20170715

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar

Anl, Ökl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Jämtland Västernorrland			
Jämtland Västernorrland			
Åsarna			
Örnsköldsvik			
SVENSK VORSTEH | 25

PROV- OCH UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2017
20170324
20170325
20170326
20170901
20170902
20170903
20170923
20170924
20170930
20171001

Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog, delat

SVK Västerbotten

Kategori

20170101-1231
20170101-0430
20170701-1231
20170708
20170722
20170805
20170915
20170916
20170917
20170923
20170924
20170930
20171001

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog, delat
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Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Mittådalen			
Mittådalen			
Mittådalen			
Mittådalen		
Jubileumsprov
Mittådalen		
Jubileumsprov
Mittådalen		
Jubileumsprov
Mittådalen			
Mittådalen			
Solberg			
Solberg			

Klass
Anl, ÖKL
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Ort
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Umeå
Skellefteå
Storuman
Klimpfjäll
Klimpfjäll
Klimpfjäll
Skellefteå
Skellefteå
Lycksele
Lycksele

Övrigt

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÉN
SVK:s Avelskommitté består av avelsrådgivarna Helena Thulin korthårig vorsteh,
My Hansson långhårig vorsteh, Annica Åström grosser münsterländer, Malin
Nyström kleiner münsterländer, Saila Suorsa strävhårig vorsteh och Kristina
Pettersson, ungersk vizsla.

		

SVK Bottenviken							
20170101-1231
20170101-1231
20170708
20170709
20170806
20170901
20170902
20170903
20170916
20170917

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov - skog, delat
Jaktprov - skog, delat
Jaktprov - skog, delat
Jaktprov – Skog, delat
Jaktprov – Skog delat

Anlagskl, ÖKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL
UKL, ÖKL, EKL

Bottenviken			
Bottenviken			
Råneå			
Råneå			
Arvidsjaur			
Arvidsjaur
Jubileumsprov
Arvidsjaur
CACIT Jubileumsprov
Arvidsjaur
Jubileumsprov
Arvidsjaur			
Arvidsjaur				

UNGERSK VIZSLA

SVK Malmfälten						
20170501 – 0930
20170101 – 1231
20170722
20170311
20170312
20170902
20170903
20170415
20170416
20170922
20170923
20170924

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov – Fält, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat
Jaktprov – Fjäll, delat

Anlagskl, ÖKL
Alla
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl
Ukl, Ökl, Ekl

Malmfälten		
Malmfälten		
Kiruna		
Abisko		
Abisko		
Kiruna		
Kiruna		
Dundret		
Dundret		
Dundret		
Dundret		
Dundret

UTSTÄLLNINGAR 2017
17-01-29
17-03-25
17-05-13
17-05-13
17-05-13
17-05-14
17-05-20

Piteå
Sätila
Hässleholm
Nykvarn
Visby
Piteå
Arboga
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SVK Bottenviken
SVK Västsvenska
SVK Södra
SVK Östra
SVK Gotland
SVK Bottenviken
SVK Mellansvenska

17-05-21
17-05-26
17-06-17
17-06-18
17-08-19
17-11-18
17-11-25

Eksjö
Lycksele
Kiruna
Härnösand
Vårgårda
Umeå
Åstorp

SVK Småland-Östergötland
SVK Västerbotten
SVK Malmfälten
SVK Jämtland-Västernorrland, Jubileumsutställning
SVK Västsvenska
SVK Västerbotten
SVK Södra

Avelsråd Kristina Pettersson
Lunda Råsbäcken 1, 611 96 Jönåker
tel 070 600 66 99, Kp.legvet@telia.com
Avelsfunktionär Sofia Colldén
Västra Radiogatan 41A, 854 61 Sundsvall
tel 070-614 6465, sofia_collden@Hotmail.com

Som med allt som rör sjukdomar finns det
ju roligare saker att ta upp, men samtidigt är
kännedom och kunskap förutsättningen för
förändring. All statistik och data finns tillgänglig i SKK:s databas men du måste själv gå
in och titta, leta fram det och ta reda på vad
det innebär, vilket kanske inte alla vare sig
vet eller gör. Vizslan har ju krav på höftledsröntgen med fria höftleder (grad A och B) för

registrering av valpkull. Det har funnits sedan
början av 1980-talet eller skiftet 1979–1980.
Osteochondros utvecklingsrubbning liksom HD

Det finns ytterligare en sjukdom som många
andra raser har krav på röntgen för (och ibland
stora problem med), nämligen osteochondros i
armbågsleden. För vizslan är röntgen frivillig, dvs om hunden röntgas registreras det
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men det finns alltså inget krav på röntgen för
registrering av valpkull. Det förkortas ED och
står för Elbow dysplasia och graderas med
ED (0) ua (utan anmärkning), ED 1 (lindriga
pålagringar), ED 2 (måttliga pålagringar)
och ED 3 (kraftiga pålagringar). Precis som
höftledsdysplasi, är osteochondros en utvecklingsrubbning, vilket innebär att hunden inte
föds med sjukdomen utan den uppkommer
under hundens uppväxt under det första året.
Röntgen, för att resultatet ska registreras, sker
tidigast vid ett års ålder, precis som för höftledsdysplasi (HD). ED är också både ärftlig
och miljöbetingad. I korthet innebär det att
en hund kan ha en ärftlig belastning men pga
av olika miljöfaktorer kommer den inte att
uppvisa sjukdomen (på samma sätt som för
HD). Det är viktigt att komma ihåg att osteochondros inte bara finns i armbågsleden, men
det är bara i den leden som SKK registrerar
resultaten. Osteochondros kan finnas i så gott
som alla leder, som bogled, knäled, hasled,
höftled, men armbågsleden tillsammans med
bogleden är vanligast.
Dyr operation med lång konvalescens

Jämfört med höftledsdysplasi är ED besvärligare. Visserligen har vizslan haft en hel del
HD genom åren, som varierat med allt från 10
till 25 %, men förhållandevis ofta har det varit
lindriga fall (grad 1 i gamla systemet eller
grad C i nya). Rasen är relativt lätt och med
en vältränad hund och muskler som stabiliserar höftleden har få hundar visat symtom, trots träning och jakt t ex. Med åldern
kan det komma stelhet och/eller hälta pga
förslitningar men det kan ju även hända på
hundar som haft fria höftleder. Vid ED blir
leden instabil tidigt och ofta syns någon hälta
redan vid 5–8 månaders ålder, ofta efter vila,
som försvinner när hunden rört sig en stund.
Det är ofta dubbelsidigt och då svårare att se
hälta. Instabiliteten kvarstår under hundens
liv och det går inte att med musklernas hjälp
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stabilisera leden på samma sätt som när det
gäller höfterna. Det är vanligare att hunden
får symtom tidigare när den blir äldre om
leden inte behandlats. Idag kan hundarna
opereras med ”titthålskirurgi”, men konvalescensen är ändå 4–6 månader och det är en
dyr operation (även med försäkring). Resultaten är dock mycket goda. Om hunden ska
opereras eller inte får man ta ställning till
i varje enskilt fall. Idag har vi även mycket
bra smärtstillande medel att ta till som kan
hjälpa hundarna under lång tid, men även
det har sin begränsning till slut. När det
gäller HD är det framför allt ett problem för
uppfödarna, då hundarna måste vara fria för
att få användas i avel. För ED är det däremot också ett problem för både hunden och
ägaren.
Redan när de första vizslorna importerades från England runt 1990-talet dök
osteochondros upp med ett fall i bogleden
på en hund och första fallet i armbågen vid
röntgen 1993. Då hade ingen hört talas om
det på vizslan, eller i vart fall var det den
information som gavs vid efterforskningar.
Det har under alla år röntgats en mindre
andel hundar avseende ED, men det skulle
dröja till nästa fall dök upp på en hund född
2004. Nästa fall kom sedan på en hund född
2006. Under 2009–2015 har 64 individer
undersökts, varav 11 har ED och första fallet
med grad 3 kom 2015. Det innebär 17 % ED
på de relativt få individer som undersökts,
vilket är knappt 1/3 av alla svenskfödda
registreringar. Då har som sagts inte eventuella importer med ED tagits med, vilka är
ytterligare 3 stycken med grad 1. Det är värt
att komma ihåg att övriga fall av osteochondros i t ex bogled inte registreras alls,
men att det också förekommit även under de
senaste åren.
När det gäller den strävhårig vizsla har totalt 13 hundar röntgats, inkl importer, varav
1 hund fått ED grad 1.

ED antal undersökta och antal belastade
(svenskfödda) för korthårig vizsla:

Två frågor infinner sig: hur spridd är egentligen ED i rasen och hur ska vi hantera det? I
början fanns engelskt påbrå i stamtavlan hos
de hundar som hade ED, men det har förändrats och från runt 2011 finns det ingen gemensam nämnare. I stamtavlan hos de hundar
som har ED återfinns det nu hundar från alla
länder, alltifrån Europa till Australien, och
eftersom en stor del av vår avel bedrivs med
utländskt avelsmaterial, kan man sluta sig till
att ED/osteochondros finns i de flesta länder,
om än oklart hur spritt. Om vi ska få en bättre
bild av hur spridd ED är i Sverige behöver fler
hundar av de som registreras röntgas. Kan vi
nå runt 50 % som för HD har vi kommit en bra
bit på väg.

Men det allra första steget är ju förstås att
röntga de hundar som går i avel. Av de hundar
som gått i avel från 2012 fram till nu och som
är svenskregistrerade är det ca hälften som
inte ED-röntgats, vilket är mycket och det
skiljer även mellan vilka uppfödare som mer
regelmässigt röntgar sina avelsdjur eller där
någon enstaka avelshund röntgas. Det blir även
vanligare att hundar ED-röntgas utomlands
och en del av de utländska hanhundar som
använts under perioden är också undersökta.
Det finns som sagt inget krav på att röntga avelsdjur eller deras avkommor, men med tanke
på den utveckling som vi sett och att i princip
alla uppfödare fått avkomma med ED, har vi
definitivt ett val att göra. Vad blir ditt val?

LÅNGHÅRIG VORSTEH
Avelsråd My Hansson
Källbergsbo 130, 82060 Delsbo
info@myhansson.com
tel 076-806 1002

Jag heter My Hansson och är nytt avelsråd för
långhårig vorsteh. Det ska bli ett spännande
arbete och jag känner mig så väl mottagen i
avelskommitén.

Hoppas att ni alla är peppade inför provsäsongen i höst. Som många andra vorstehägare
så tycker jag att höstens jaktdagar är alldeles
för få till antalet och det känns inte så lock-
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ande att lägga sin dyrbara fritid på prov när
fjälldagarna rinner bort. Men vi måste få upp
provstatistiken på vår ras, det är viktigare nu
än någonsin. Vorstehklubben har 100-årsjubileum i år så ta chansen att vara med på något
av jubileumsproven, en perfekt debut för er
som är nya.
Sommarvalpar är planerade hos kennel
Tollsbäckens, håller tummarna att allt går som
planerat.

NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

Vi har en väldigt trevlig Facebook-grupp
som heter Grosser Münsterländer och Långhårig Vorsteh i Sverige, både långhårsägare
och ni som är intresserade av att följa vad som
händer får gärna gå in och gilla sidan.
Eftersom jag är ny som avelsrådgivare så vill
jag gärna träﬀa de aktiva hundar som finns i
landet för att bilda mig en uppfattning om hur
läget är idag. Ni får gärna höra av er till mig så
vi får kontakt!

STRÄVHÅRIG VORSTEH
Avelsråd Saila Suorsa
Södra Bredåker 403, 961 95 Boden
saila.svk@telia.com, tel 070-230 14 54
Avelsfunktionär – Vakant

Hanhunds-och Tiklistor

KORTHÅRIG VORSTEH
Avelsråd Helena Thulin
Lena-Salsta Norrgrind, 43 92 Vattholma
tel 0734-108 660, helena@solvallens.se
Avelsfunktionär Åsa Stöckel
tel 070-547 51 95, asa.stockel@live.se

HD röntgen

När detta skrivs i mitten av pairl har 34 hundar HD röntgas med resultat
HD A: 30
HD B: 3
HD C: 1
Registrerade hundar fr o m 1 januari

Sju hundar har importerats och 5 svenskfödda
kullar med totalt 36 valpar.
BPH
Diplom för uppfödare som gillar BPH

Har du fött upp minst 5 hundar som genomfört Svenska Kennelklubbens Beteende- och
Personlighetsbeskriving hund, BPH? Då kan
du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom som är
kostnadsfritt!
Diplomet har tagits fram för att premiera
de uppfödare som både deltar på BPH med de
egna hundarna och uppmuntrar valpköpare
att gå BPH-banan med sina hundar. För att
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tilldelas diplomet krävs att du har ett registrerat kennelnamn och att mellan fem och tio
hundar av samma hundras från din uppfödning klarat genomförd BPH, med eller utan
skott. Har du många hundar som deltagit, kan
du få flera uppfödardiplom. Ansökningsblankett kan hittas på SKK:s hemsida sök sedan på
BPH-uppfödardiplom. Ansök och bli BPHDiplomerad Uppfödare.
2016 års vinnare av SVK:s vandringspriser

Tennskålen, Bästa tik, korthårig vorsteh
SE21379/2015 Jägarhoppets Karma, ägare Magdalena Danielsson, Borås
Tenntavlan, Bästa hanhund, korthårig vorsteh
SE56921/2014 Charleswood Skipper, ägare Petter Ekblom, Luleå
Båten, Bästa hund i fullbruksprovets vattenarbete SE30778/2012 Barraxans Bosse, ägare
Lena och Peter Gyulai, Lidingö
Grattis alla!

På hemsidan finns Hanhunds- och tiklistor dit
du som hundägare kan anmäla din hund om
den uppfyller SVK:s avelsmål.
Avelsmål och Riktlinjer för Hanhunds/
Tiklistor hittar du på hemsidan www.vorsteh.
se under Avel/Rasinfo/Riktlinjer för Hanhunds- och Tiklistor.
Stämmer avelsmålen med din hund och du
vill anmäla den till listan, kontakta då mig,
saila.svk@telia.com. Då får du en blankett via
e-post där anmälan görs. Därefter lägger jag in
hunden på listan. Ta också ett foto från sidan
så att hela hunden syns och där färgen samt
pälsstrukturen framträder. Våra avelslistor är
inte bara intressanta för oss i SVK, utna även
utländska uppfödare och valpspekulanter kan
studera vilka avelshundar som finns i Sverige.

mer, viktigt att fler hundägare höftledsröntgar
sin hund för att vi ska få säkrare index för både
individen och rasen. Mer information finns på
SKK:s hemsida (sök på HD index) .
Årets hundar

Vinnare av:
Brännvinspluntan, bästa strävhårshane
SE31455/2015, Horsfjärdens Sh-Black Jack,
ägare Ingmar Axelsson, Barsebäck

Senaste nytt om Höftledsdysplasi (HD)

Strävhårig vorsteh har blivit erbjuden att få
HD-Index genom SKK i närmaste framtid, dock
tidigast 2018. HD-index är en beräkningsmodell
för rasens HD. Sedan 2012 gör SKK skattning
av avelsvärden, även kallat index, för HD och
ED för vissa raser. Detta för att få ett effektivare
avelsarbete för bättre ledhälsa hos hund.
Index innebär att man, förutom individens
eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn
till släktingars resultat för att skatta hundens
nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje
vecka och värdena publiceras i Avelsdata.
Därför är det fortfarande, och kanske ännu

Friarbägaren, bästa strävhårstik
SE36607/2015 Jentenes Afg Gitte, ägare Cecilia
Lindgren, Umeå.
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NYTT FRÅN AVELSKOMMITTÈN

Hjorthornet, bästa hund Fullbruksprov
SE30501/2013 Lovaktarens Birdie, ägare Mary
Lostråle, Moliden.

SKKs Bruksuppfödarpris och Bruksavelspris

Foto: Maria Tjärnström

Bruksuppfödarpris har tilldelats kennel Avenbokens, Bengt Nilsson, Röstånga och kennel
Pimen’s, Richard Persson Anderslöv.
Bruksavelspriset har tilldelats Korsavads Pim
och Pimen’s Bonni, Richard Persson,

GROSSER MÜNSTERLÄNDER
Avelsråd Annica Åström
tel 070-221 70 70, annica.astrom@gmail.com

Efter tre års väntan på kull så är äntligen en på
gång i Sverige. I maj väntas den första kullen
på Kennel Norrgårdssvängen. Se annons på
SVKs hemsida.
Glädjande är också att två tikvalpar är på
gång att importeras från Tyskland och vi får
hoppas att valpproduktionen ska få fart framöver. Efterfrågan finns och det börjar bli en liten

KLEINER MÜNSTERLÄNDER
Avelsråd Malin Nyström
Karmor 323, 826 92 Söderala
info@bicado.se, tel 0270-259 85, 070 399 9798
Avelsfunktionär – Vakant

Bidrag kommer i Svensk Vorsteh nr 3.
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Inför ett av skogsmomenten, nattsök med vägvisare. Victor Paulsson närmast i bild med ansiktet mot kameran.

samling importerade tikar från Tyskland och
Danmark.
För övrigt inväntas varmare väder och laddning inför årets jakt och jaktprover, men innan
dess har vi SVKs 100-årsjubileum den 16–18
juni i Härnösand. Vi hoppas på att många GM
kommer, även från våra grannländer Finland,
Norge och Danmark!

VGP – ETT ÄVENTYR
I ALLSIDIGHET
Text & Foto: Ulf Nyman och Victor Paulsson

Den tyska motsvarigheten till vårt svenska full-

bruksprov kallas Verbands-Gebrauchsprüfung
(VGP) och utnyttjas flitigt av uppfödare och
hundägare som vill testa sina hundars dresserbarhet och allsidighet vid praktisk jakt. Det
är just allsidigheten man lägger tonvikten vid
i dessa prov. Som en förlängning av både VJP
(Verbands Jugendprüfung) och HZP, (Verbands Herbszuchtprüfung) som inriktar sig
mera på unghundens naturliga anlag, utmanar
VGP både hund och förare vad gäller lydnad
under en hel räcka av jaktmoment i skog, på
fält och i vatten. Precis som vårt egna fullbruksprov! Varför överväger man då ens att
åka till ett annat land för att göra ett liknande

test? Förberedelser i form av besvärliga blanketter på ett annat språk, lång resa och javisst,
hunden ska ju tränas lite också…
Nyfikenheten på hur man i Tyskland tränar och
testar en hund för en bred repertoar av jaktmoment tog till slut överhanden och provregler
lästes, apporteringsvilt i stora mängder anskaffades och skinn bereddes för att efterlikna dött
vilt vid ett spårslut. Det gällde att inte hänga
läpp alltför mycket när träningen gick mer
bakåt än framåt. För till Tyskland skulle vi.
Provet gick den 22–23 oktober i Lürschau,
Schleswig-Holstein, och bilen var packad med
utrustning och två hundförare som satt och
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VGP – ETT ÄVENTYR I ALLSIDIGHET

VGP – ETT ÄVENTYR I ALLSIDIGHET

funderade på vad man kunde gjort bättre
för att förbereda helgens huvudfigurer, två
stolta strävhårstikar. Jaja, det blir i alla fall en
lärdom att ta med hem tänkte vi och körde
vidare mot tyska gränsen.

värdesätter vorstehn som allsidig jaktkamrat.
Det började nu bli sent och det märktes på
hundarna att krafterna började tryta. Ytterligare två lydnadsmoment skulle klaras av i
det sista dagsljuset. Först ut var smygjaktsmomentet där man efter 100 m fot lägger hunden
för att avlägsna sig utom synhåll och skjuta
två skott. Det sista momentet var lugn på pass,
dvs hunden ska förbli sittandes eller liggandes
fot, samtidigt som ett skogsområde drivs av
under rop och skott. Fyra trötta men ganska
nöjda kamrater kunde efter detta åka tillbaka
till återsamlingsplatsen och fylla på reserverna inför nästa dag.

Dag 1

Efter registrering, gruppindelning av 16 hundar och hornblåsning bar det så iväg ut mot
det första av skogsmomenten, nattsök med
vägvisning fritt översatt (Übernacht-Fährte).
Det innebär att spåra, markera sårlegor och
vid sista sårlegan skicka hunden för att självständigt hitta viltkroppen, komma tillbaka
och sen visa var viltet ligger. Efter en till
synes lång väntan vid sårlegan syntes hunden
komma i full karriär – och, ja! Bringslet satt
där det skulle och vägen tillbaka till viltkroppen gick bra! Båda våra hundar fick maxpoäng. Nu var vi alltså med i matchen!
Nästa moment var ett av lydnadsmomenten, gå fot i axelkoppel utan att trassla in sig
i stammar och grenar. Sen var det dags för
apportering av räv över hinder, nåja inte den
typen av hinder som vi hade tränat på utan
ett murat dike, metern brett och nästan lika
djupt. En av våra hundar, vi kan väl nämna
vilken vid ett senare tillfälle, hade oturen att
tappa ner räven i diket just som hon skulle
ta sats och hoppa. Jahaja, då var det bara att
följa med som coach under resten av provet.
Efter en stunds tystnad, man får ju ge endast
ett kommando, händer det något som får en
hundägare att dra på smilbanden. Upp ur
diket kommer hund och räv som levereras fint
och plikttroget. Men husse, vad tror du egentligen, jag är faktiskt ett strävhår av fina linjer!
Det blev inga stilpoäng, men väl godkänt.
Så långt var gruppen bestående av tre
hundar, en deltagare hade fått bryta i ett
av momenten. Nu började vi bli lite varma
i kläderna och momenten som följde var
sådana som tränats en hel del hemma, 300 m
släpspår av kanin och räv, som klarades av
utan problem. Sen var det dags för sök under
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Dag 2
Victor Paulsson med Brunnsborgs Abby VGP 342/348 ÜF

Ulf Nyman med Sub Terram Flitiga Lisa, VGP 286/336 ÜF 4h.

bössan i terräng med mycket undervegetation,
här bedöms kontakt mellan hund och förare.
Lågmälda och få styrsignaler premieras under
detta moment. Hunden ska också vara lugn i
skott. I nästa moment, som i motsats till föregående, där hunden söker i närområdet, ska
söket vara större och efterlikna en drevjakt på
klövvilt. Här bedöms istället hundens förmåga
att självständigt söka av ett skogsparti på ca en
hektar! Ett bra exempel på hur man i Tyskland

Denna dag skulle hundarna provas i vatten och på fält. Vattenarbetet började med
självständigt sök i ett stort vassparti, liknande
det som görs på svenska fullbruksprov. Efter
det prövas skottfastheten och blindapport.
Under den blinda apporteringen ska hunden
dirigeras, helst med hjälp av ett kommando.
Genomgående under provet förklarade
domarna noga vad som krävdes före varje
moment, något som vi uppskattade väldigt
mycket. Ett vattenmoment föll bort for oss
svenska deltagare, som innebar att poängsumman reducerades med motsvarande andel.
Under fältarbetet bedöms stånd, hundens
vilja att söka, hur hunden använder näsan,
dvs hur hunden utnyttjar vinden och tiden att
hitta vilt. Även kontakten med förare (röst,
hand och visselpipa) registreras. Det ska också
gå att stoppa hunden vid t ex kontakt med
hare och klövvilt. Under provets gång stötte
vi inte på något klövvilt, hare var det däremot
gott om. Harstoppet gick bra, däremot brast
lydnaden och stadgan vid några fasanresningar och poängsumman fick sig en törn.
Nästa moment var ytterligare ett släpspår med
and, trots att släpspår testats två gånger dagen
innan. Vår tolkning var att det är variationen
av terräng och underlag som man vill utmana,
det vill säga skiftet från skog till öppna fält.

Gemytlig avslutande middag med prisutdelning.

Under spårläggningen uppstod en naturlig
störning som återigen fick nerverna att åka
berg och dalbana, en av de många hararna
hoppade sakta och nästan retligt över ett nylagt spår... Domarna såg smått roade ut för ett
kort ögonblick för att lika snabbt bli allvarliga
igen när anden spårades och apporterades utan
problem. Vi låtsades förstås som ingenting
och klappade nöjt om hunden. Provet var nu
nästan slut, så när som på ett fritt sök på and
över ett stort öppet fält.
Sammantaget hade vi en fantastisk och lärorik

upplevelse tillsammans med våra hundar
under två dagar. Vi blev båda godkända,
Victor gjorde med sin hund Brunnsborgs
Abby en väldigt jämn och fin prestation över
momenten och lyckades få flest poäng av alla
provdeltagarna. Ulf med Sub Terram Flitiga
Lisa fick motta ett vandringspris för bästa
spårarbete. Allt arbete med intensiv träning
under sensommaren hade verkligen gett resultat! Nämnvärt är också att gemenskapen inom
grupperna var mycket bra under båda dagarna
där deltagarna stöttade varandra i såväl medgångar som motgångar, vilket förstås gjorde
upplevelsen än bättre. Under den avslutande
middagen märktes det också tydligt att jägare
och hundägare har trevligt tillsammans, oberoende av nationalitet och språkskillnader!
Waidmannsdank!
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JUBILEUMSPROV SKOG
I ARVIDSJAUR 2017

Kom och fira SVKs 100-årsjubilerande
med oss i Bottenviken
TORSDAG 31 AUGUSTI – funktionärsprov. Spår och vatten, en grupp, alla klasser
FREDAG 1 SEPTEMBER – Ladypokalen, alla klasser
LÖRDAG 2 SEPTEMBER – alla klasser, CACIT-status
SÖNDAG 3 SEPTEMBER – alla klasser
SISTA ANMÄLNINGS- OCH
BETALNINGSDAG: 10 AUGUSTI
UKL: 300 kr, ÖKL/EKL: 400 kr
Anmälan sker via SVKs hemsida
www.vorsteh.se/kmanmjaktprov.html
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
Utifrån korrekt anmälan samt betalning i
rätt tid sker lottning vid stort intresse. Ni som
avser att starta Jubileumsproven i skog och
fjäll, notera i rutan för övriga upplysningar så
Bottenviken/Jämtland-Västernorrland, om
möjligt, kan fördela startdagar.
DOMARE
Ola Granath, Ingemar Sjöström, Mattias
Larsson, Jonas Seger, Juha Åkerblom,
Erik Gustafsson, Peter Häggström, 		
Robert Lundgren

SUPÉ/JÄGARMIDDAG
Fredag 1 september och lördag 2 september.
Anmälan: Ann Lundgren senast 24 augusti,
bindande anmälan.
LOGI
Camp Gielas, Arvidsjaur
tel: 0960-556 00,
gielas@arvidsjaur.se
Hotell Laponia, Arvidsjaur
tel: 0960-555 00,
booking@hotell-laponia.se
KONTAKTPERSON
Ann Lundgren
kassor@svkbottenviken.se
Mobil: 070 - 65 66 340

SVK / JÄMTLAND –
VÄSTERNORRLAND
inbjuder till Jubileumsprov i Mittådalen
mellan 1-3 september (alla klasser)

Foto: Tom Ringholm
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DOMARE
Uli Wieser, Fredrik Norman, Lisa Danielsson,
Mikael Burck, Tord Stenlund med flera
Sista anmälningsdag: 14 augusti då även
anmälningsavgiften ska vara betald.

PROVLEDARE
Hasse Forsberg och Anette Gustafsson
FÖR YTTERLIGARE INFO
se www. jvvk.se
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VÄLKOMMEN TILL GOTLAND

Fullbruksprovet består av så mycket
mer än bara rävapport. Även
vattenarbetet kräver sin hund.
Bilden av Ola Edenborg är tagen
under 2016 års FBP i Östras regi.

Jubileumsriksprovet 4–8 oktober.
La Grande Finale!

JUBILEUMSFULLBRUKSPROV

PROVET ÄR FULLTECKNAT MEN
RESERVLISTAN UPPDATERAS
KONTINUERLIGT!

30 september – 1 oktober
PLATS
Mörrum, Blekinge

SISTA ANMÄLNINGSDATUM
1 september.

ARRANGÖR
SVK/Södra

ANMÄLAN
enligt SVK/Södras
anmälningsförfarande på hemsidan.

INFO
Chans till det första FBP-championatet!
Provet ingår i Jubileumskampen.
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Provet är väldigt publikvänligt, kom ändå och
heja på dina kamrater!
Missa inte jubileumsbanketten!
För mer info om rese- och boendealternativ
och bankett se www.riksprovet.se

PROVLEDARE
Johan Karén, 0709-694839
KOMMISSARIE
Lena Karén, 0709-324277
swingtown@telia.com
DOMARE
Ingmar Axelsson, Anders Braide,
Thomas Johansson, Ola Granath,
Martin Bruck och Carina Follstam

Åskådare har mycket goda möjligheter att följa
ekipagen …

DOMARE
UKL: Thomas Johansson, Lars Karlsson,
Ulf Aronsson
EKL: Ulf Kleist, Kjell Mattsson, Uli Wieser
Reserv: Lennart Karlsson

Foto: Tom Ringholm

Upplev Sveriges trädgård! Vi erbjuder mat- och
logipaket samt Jubileums-FBP middag med 3-rätters
i en härlig miljö. Allt i anslutning till boendet.
Kontakta kommissarien för ytterligare info.
Provet har plats för 16 deltagare. Fördelning av platser
sker enligt informationen som går att läsa på SVK/
Södras hemsida/kalender. Deltagar- och reservlista
kommer att offentliggöras på SVK Södras hemsida
direkt efter anmälningstidens utgång. Obs! Löptikar
kan dessvärre inte beredas plasts. Ersätts av reserv.

Vi vet av erfarenhet att det finns goda
möjligheter att komma med på provet, även
om man bara står på reservlistan.

… speciellt vattnet erbjuder alla tittare första parkett.
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JUBILEUMSKAMPEN

En aktivitetskamp mellan lokalavdelningarna
under 2017 då 100-årsjubileum firas.
• Lokalavdelning får (i de flesta discipliner
– se nedan) ta med sig de två bästa resultaten,
oberoende av hur många hundar man
startar. Notera att vissa prov även omfattar
funktionärsprov som också kommer att
kunna räknas in på samma sätt

• Resultaten (per lokalavdelning)
uppdateras fortlöpande efter varje
delmoment och publiceras på särskild
plats/länk under 100 års jubileet
• Lokalavdelning som arrangerar
respektive disciplin svarar för att
omgående översända poängresultat till
poängadministratören

• Resultat per lokalavdelning och
disciplin ska (om möjligt) komma från två
olika hundar, frånsett viltspårsprovet och
fullbruksprovet, se nedan

Vinnande avdelning erhåller 3 000 kr i kontant bidrag från Agria, en vacker relief samt
jubileumsdiplom där namn på förare och hundar som bidragit med poäng är inskrivna.
Diplomet tilldelas samtliga förare/ägare.
De lokalvdelningar som kommer på 2:a och 3:e plats erhåller
också var sin relief samt diplom. Relieferna är skänkta
av Pia och Tom Ringholm.

• Vid fullbruksprovet får räknas
ett ekipage per lokalavdelning, därav
koefficienten 2

• Hundarna kommer att anges i tabellen
och markeras i färg beroende på poäng (10
grön, 5 gul, 3 röd)

• Maxpoäng totalt per lokalavdelning är
6 * (10+10) = 120

LOKALAVDELNING MED HÖGSTA POÄNGSUMMA VINNER!
Placeringsregler per moment:

Om flera lokalavdelningar hamnar på samma resultat
sker placering efter resultat i följande ordning:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poäng på Riksprov fält
Poäng på Jubileumsprov skog
Poäng på Jubileumsprov fjäll
Poäng på Jubileumsprov viltspår
Poäng på Jubileumsutställning
Poäng på Jubileumsprov fullbruk

Anmälan och uttagning
Jubileumsutställning

öppen för alla hundar i alla klasser

Viltspårmästaren

en (utsedd) hund per lokalavdelning

Jubileumsproven skog och fjäll
(inkl. ev. funktionärsprov)

öppna för alla hundar i alla klasser

Jubileumsprov Riksprovet fält

öppet för alla hundar i Ukl och Ekl

Funktionärsprov inför Riksprovet

öppet för alla hundar, även Ökl!

Jubileumsfullbruksprov

16 platser, fördelas/lottas efter anmälningstidens utgång,
varje lokalavdelning tillförsäkras en plats, resterande
platser går med förtur till hund som tidigare har 1:a pris
från svenskt FBP, resten lottas, reservlista i turordning
efter anmälningsdatum
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Vi ser fram emot en spännande Jubileumskamp med fina priser i potten.

• Vid viltspårsprovet får endast delta
ett ekipage per lokalavdelning, därav
koefficienten 2

• I tabellen kommer att framgå de
framgångsrikaste hundarna per disciplin
(se placeringsregler)

Högsta poäng
Högsta fältbetyg
Högsta vattenapportbetyg
Högsta släpspårbetyg
Högsta apportbetyg
Lägsta ålder

AGRIA SPONSRAR
JUBILEUMSKAMPEN!

Statuter antagna SVK/HS 2016/5 §30
Komplettering SVK/AU 2017-04-13

Första pris

Andra pris

Tredje pris

NU ÄR DEN HÄR!
I samband med Avelskonferensen är det release på
vår fantastiska Jubileumsbok. Boken är på 336 sidor
och är en fullmatad Café-bok med 4-färgstryck.
Boken kommer att finnas till försäljning på plats under
Härnösandshelgen, priset är då 300 kronor, betalning
med Swish.
Det kommer även gå att beställa boken via hemsidan
och betala med Swish till SVK nummer 123 671 61 79.
Då tillkommer 85 kronor/bok för porto, sändning
med spårbarhet. Glöm inte uppge din adress. 		
Räkna med ca en veckas leveranstid.
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E T I K E N I F Ö R S TA R U M M E T

skjuta drev genom förflyttningar i bil, etikpaket på jägarexamenskurser och information
vid ungdomsjakter. Utbildning av jaktledare
sågs också som centralt, och att viltmästarna
går i främsta ledet i etikfrågor.
Det framfördes intresse för att återuppliva
det stöthundsprov som Jägareförbundet tidigare haft, som visade om hunden är lämplig
för jaktformen.
– Det är aldrig hundens fel, man kan inte
lära hunden etik och moral. Ansvaret ligger
alltid på ägaren, sa Magnus Jensen, Svenska
Älghundsklubben.
Regelrevidering

Foto: Tina Bruck

Sveriges hundanvändning och viltvård världsledande med bl a 48 000 trafikeftersök per år.

ETIKEN I FÖRSTA RUMMET
Föregående veckoslut möttes ett stort antal jakthundsklubbar, Svenska
Jägareförbundets nationella hundgrupp och Svenska Kennelklubbens
jakthundskommitté för att diskutera gemensamma frågor.
Text: Marie Gadolin

Träffen ägde som traditionen bjuder rum på Öster Malma i Sörmland. 13 specialklubbar med
jakthundsinriktning var representerade, liksom
större delen av SKK:s jakthundskommitté.
Från Jägareförbundets hundgrupp deltog
Peter Ledin, Björn Sundgren och Louise Gårdefalk.
Huvudtema för konferensen var etik i
hundanvändningen. En fråga som ställdes och
ledde till diskussioner var vad som kan göras
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åt snabba vildsvinshundar som jagar klövvilt.
Ett förslag som kom upp var att införa rådjursrenhetsprov som krav för jaktprovschampionat. Det är också viktigt att de som upplever
avarter säger ifrån, precis som vid osäker
vapenhantering.
Rätt hund

På temat etik framfördes också vikten av att
använda rätt hund för rätt vilt, att aldrig gen-

Provregler har en låsningsperiod i fem år,
nuvarande period är 2017–2021.
– Regelrevidering är ett stort arbete som
kräver stora resurser under lång tid. Det är
dags att börja nu inför nästa låsningsperiod,
sa Kjell Svensson, chef för tävlingsavdelningen på SKK.
Därefter lämnade han över ordet till Jörgen
Larsson, Svenska Wachtelhundklubben, som
talade om hur hans klubb arbetat med den
senaste regelrevideringen under 2,5 års tid.
Han kunde dessutom berätta att nästan 50
procent av de wachtelhundar som registreras
startar på prov i unghundsklass, vilket imponerade på övriga deltagare.
Klubbarna har en kontaktperson i jakthundskommittén som fungerar som stöd i
arbetet med regelrevidering. De klubbar som
utnyttjat den möjligheten upplevde det som
positivt.
Jaktens historia

Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet, höll
ett uppskattat föredrag om jaktens historia
och vad som gör de nordiska jaktformerna
unika i världen.
– Vi har en nyttoaspekt där köttet är
viktigt. Vi har en unik hundanvändning och

Det är aldrig hundens
fel, man kan inte lära
hunden etik och moral.
vår viltvård är världsledande med bland annat
48.000 trafikeftersök per år. Jägarna lägger
dessutom 500 miljoner skattade kronor årligen
ur egen fick på viltvård, sa han.
Han berättade också att samspelet med
hunden ligger som topp fem när svenska jägare
listar de viktigaste anledningarna till att de
jagar.
Ny policy

Björn Sundgren och Louise Gårdefalk pratade
om hur man arbetar med jakthundsverksamheten inom Jägareförbundet i norr respektive
söder. De skulle gärna se ett mer omfattande
samarbete mellan förbundet och jakthundsklubbarna, som att fler jakthundsklubbar
förser ungdomsjakter med hundekipage.
De kunde också berätta att en ny jakthundspolicy ska antas av förbundsstyrelsen nu i maj.
Inga motsättningar

Mycket annan information förmedlades också
under de två halvdagar konferensen pågick.
Bland annat om Kennelklubbens och Jägareförbundets gemensamma projekt Vård i det
vilda.
Henrik Barnekow gav en statusuppdatering
om arbetet med SKK:s organisationsutredning.
Britt-Marie Dornell, ordförande i jakthundskommittén, poängterade att det inte finns
några motsättningar mellan SKK, klubbarna
och Jägareförbundet.
– Det finns inga vi och de, utan bara vi, sa hon.
Artikeln finns även att läsa på Svenska Jägareförbundets hemsida www.jagareforbundet.se
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MEDLEMSAVGIFTEN

OBETALDA
MEDLEMSAVGIFTER
Förutsättningen att få delta på prov,
utställning och övriga klubbaktiviteter är att
medlemsavgiften är betald.

Foto: Marie Olsson

Har man frågor om medlemskap, vill
anmäla ny adress mm går det bra att kontakta
SVKs medlemsregistrator, Lena Karén
(medlemsregister@telia.com),
070-932 42 77.

MEDLEMSNUMMER – VAR HITTAR JAG DET?

Någonstans i rutan på 250 x 100 m ligger fågeln och du själv har inte en aning om var den ligger.

Vid anmälan till prov och utställningar
ska medlemsnummer anges. Det kan
man hitta på två ställen:
i adressfältet på sista sidan av Svensk
Vorsteh och på den faktura som
skickas ut i början av varje år. Där
står ”Ditt kundnummer är Ditt
medlemsnummer.” Se bild här bredvid
av fakturans övre fält.

VAD SÄGS OM LITET
FBP-INSPIRERAD TRÄNING?

=
Kundnummer
er
m
Medlemsnum

Foto: Eva Kits-Nilsson

MANUSSTOPP
till Svensk Vorsteh nr 3, 2017
Infaller den 17 juli.
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Det är lätt att köra på i gamla hjulspår vad gäller apporteringsövningarna.
Varför inte variera med det apporteringsmoment som inleder fullbruksprovet
dag 1. Det går ofta under benämningen ”Långa apporten” och går enligt
regelverket till på följande sätt:

1. Apportering (fågel) Hundens förmåga att arbeta
fritt och apportera långt från skottplatsen ska provas.
Hunden ska på förarens kommando fritt avsöka
och apportera en utlagd vild hönsfågel inom anvisat
område. Området ska vara relativt öppet, cirka 100
meter brett och cirka 250 meter långt, och fågeln
placerad på för föraren okänt avstånd. Föraren tillåts
gå med hunden ut i området. Vid startplatsen ska
domaren meddela föraren provområdets gränser.
Momentet avbryts när hunden sökt igenom området
utan att finna viltet.

Det enda som behövs är ett område på
250 m x 100 m och en kamrat som kan
lägga ut fågeln. Du själv har inte ha en
aning om var i denna ruta fågeln ligger
och måste inledningsvis kontrollera
vinden och ta hänsyn till den, läsa av
terrängen och därefter arbeta dig fram i
rutan och se till att hunden får marken
med sig på ett effektivt sätt.
I nästa nummer tar vi upp apportering när vi inte alls vill se något ”fritt
sök” utan när vägen fram till apporten
ska vara klar och tydlig för hunden.
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SVK LOKALAVDELNINGAR

SVK /JÄMTLAND–VÄSTERNORRLAND

Inbjuder till medlemshelg hos Forswards Hund
och Jakt den 22-23 juli

SVK / SÖDRA
ORDFÖRANDE: Göran Lang
Gudmundtorp, Lillarp 108, 243 96 Höör
tel 070-530 2611
goran.lang@live.se
SEKRETERARE: Tina Bruck
Hasselvägen 11, 261 72 Häljarp

Anmäl ert deltagande till
Katarina Lennartsson
på email-adress:
holakatten@gmail.com

tel 0708-133 174, 0418-43 53 35
tina.bruk21@gmail.com
KASSÖR: Pia Christiansson
Gullregnsgatan 7, 256 61 Helsingborg
tel 042-13 19 90 (dag), 042-18 17 05 (kväll)

Programmet för helgen
uppdateras löpande på:
jvvk.se
samt FB-gruppen
SVK JV

Hemsida: www. svkvasterbotten.se

Ordförande

Har tilldelats kennel
För förtjänstfull uppfödning av

Ordförande

Avelskommittén

Avelskommittén

SVK / BOTTENVIKEN

tel 070-591 37 03

ORDFÖRANDE: Carolin Karlsson

christina-berg@tele2.se
Postgiro: 70 54 10-9
(Bankgiro 5553-8920)
Hemsida: www.msvk.se

SVK / ÖSTRA

Långtjärnsvägen 99, 955 91 Råneå
tel 070-695 27 17
carolin.karlsson@norrbottensmedia.se
SEKRETERARE: Lars Hallerfors
Stavagatan 23, 933 34 Arvidsjaur
tel 072-226 2733
lhallerfors@icloud.com

Bankgiro: 349-2147

Järfälla

KASSÖR: Ann Lundgren

Hemsida: www.svk-gotland.se

Mobil 070-723 22 52, eklund.josh@gmail.com

Yttersta 151, 946 92 Lillpite

SEKRETERARE: Marie Sallander

tel 072 218 0077

SVK / SMÅLAND ÖSTERGÖTLAND

Knivsta

kassor@svkbottenviken.se

tel 070 638 8306

Bankgiro: 5751-3657

info@sallanderconsulting.com

Hemsida: www.svkbottenviken.se

Drättinge 4, 561 91 Huskvarna
Tel 036-8603325, 0705-314359
asa.brusback@gmail.com
SEKRETERARE: Jenny Olsson

KASSÖR: Carl Arosenius
Postgiro: 118 93-5
Hemsida: www.svkostra.se

SVK / MALMFÄLTEN
ORDFÖRANDE: Lotta Olovsson
Porfyrvägen 18, 981 40 Kiruna

tel 070 286 26 93

SVK /JÄMTLAND VÄSTERNORRLAND

vhd1212@gmail.com

ORDFÖRANDE: Hans-Erik Johansson,

charlotta.olovsson@gmail.com

KASSÖR: AnnSofie Erixon

Ljusstakevägen 27, 860 40 Indal,

SEKRETERARE: Ellinor Olofsson

Garverivägen 4, 386 90 Färjestaden

tel 060-921 59, 070-970 79 97

Knävägen 6, 981 41 Kiruna

tel 0485-66 93 36, mob 0705-631 362

e-mail: Ordförandejv@gmail.com

tel 070 2762756

Bankgiro: 5466-3174
Hemsida: www.svk-smost.se

SEKRETERARE: Bo Hallnäs,

keo@live.se

Örnsköldsvik

KASSÖR: Marina Skotte

tel 070 – 579 49 02

Storbyvägen 5, 980 61 Tärendö

sekreterarejv@gmail.com

tel 0978-200 34

KASSÖR: Linda Wiström

marina@tarendo.nu

Skallböle 113, 864 91 Matfors

Postgiro: 25 21 87-0

tel 070-311 98 40

Hemsida: www.svkma.se

Avelskommittén

ORDFÖRANDE: Lennart Gullberg
lennart@bjornkarrets.se
tel 070-319 2051
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Mellanvägen 3, 771 42 Ludvika

ORDFÖRANDE: Magnus Eklund

SVK / VÄSTSVENSKA
Ordförande

KASSÖR: Christina Berg

gocha.pettersson@hotmail.com

Cirkelgatan 2C, 386 94 Färjestaden

För förtjänstfull uppfödning av

svante.moren@tieto.com

Plusgiro: 675 22-3

ORDFÖRANDE: Åsa Brusbäck Green

UppfödARpREmiE i GULd

tel 0914-100 35, 070-699 4152

lisa.danielsson@swerock.se

tel 070–348 32 24

Har tilldelats kennel

Bergviken 8, 93792 Burträsk

nordwall.anders@gmail.com

Vallstena Norrgarde 327, 624 32 SLITE

UppfödARpREmiE i SiLVER

SVK / MELLANSVENSKA

SEKRETERARE: Svante Morén

tel 0240-251 23, 070-215 41 19

KASSÖR: Anita Pettersson (fram till årsmötet)

SVENSKA
VORSTEHKLUBBEN

Hemsida: www.vorsteh-vast.se

lennart.andersson@vmfnord.se

tel 090-194830

benny.nilsson@jagareforbundet.se

För förtjänstfull uppfödning av

Postgiro: 72 62 14-0

tel 0935–12488, 070–6742184

SEKRETERARE: Lisa Danielsson

tel 072 524 8003

Har tilldelats kennel

sa@lacf.se

Tobacka 39, 911 93 Vännäs

Marmorvägen 34, 90742 Umeå

Endre Bjärs 510, 621 77 Visby

SVENSKA
VORSTEHKLUBBEN

tel 033-25 90 16, 070-605 2720

ORDFÖRANDE: Lennart Andersson

tomas@trossnasgard.se

SEKRETERARE : Benny Nilsson

SVKs Avelskommitté

Pålsbo 5, 518 90 Sandared

SVK / VÄSTERBOTTEN

KASSÖR/AU: Anders Nordwall

stefan@hunddressyr.se

UppfödARpREmiE i BRONS

KASSÖR: Stig-Arne Persson

tel 070-666 23 23

tel 070-56 55 035

SVENSKA
VORSTEHKLUBBEN

b_holgersson@hotmail.com

Hemsida: www.svksodra.se

Halla Hallegårde 120, 622 52 Romakloster

Ni glömmer väl inte
att ansöka om SVKs
Uppfödarpremier?

Hemsida: www.jvvk.se

tel 0322-131 41, 072 561 4116

ORDFÖRANDE: Tomas Jensen

ORDFÖRANDE: Stefan Hellström

UPPFÖDARE!

Plusgiro: 61 39 08-3

Västgötagatan 6, 441 43 Alingsås

Bankgiro: 5144-8835

SVK / GOTLAND

UPPFÖDARDIPLOM

SEKRETERARE: Björn Holgersson

tel 0980-191 29, 070 646 44 91

kassorjv@gmail.com
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Posttidning B

Adressuppdatering 255 071 600
Vid defenitiv avflyttning eller felaktig
adress sändes försändelsen vidare
till nya adressen

Returadress:
Lena Karén
Brovägen 3
376 37 Svängsta

Sverige Porto betalt, Port Payé

NÄSTA NUMMER
KOMMER VECKA 36 2017
Manus ska vara redaktionen tillhanda senast den 17 juli 2017 och sändes till:
Lotta Ivarsson
Hjoggmark 13, 905 95 UMEÅ
Tel 070-525 1171
svenskvorsteh@gmail.com

Foto: Ann-Lena Kaati
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www.vorsteh.se

