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Jubileumsåret har varit en stor
framgång och vi lägger nu de
första 100 åren bakom oss
De första 100 åren i klubbens historia ligger nu bakom oss och de är väl
dokumenterade i vår mycket fina Jubileumsbok som jag rekommenderar alla
att köpa och läsa.

Jubileumsåret 2017, med ett firande som omfattat avel och utställning, Viltspårmästaren,
ett stort fullbruksprov, jubileumsprov i skog
och på fjäll samt det avslutande Riksprovet på fält, är nu genomfört. Vi har sett ett
enormt engagemang i klubben för att få allt
att fungera och deltagarna har kommit från
hela landet. Jubileumsåret 2017 har varit en
stor framgång!
Lyckat samarbete över
lokalavdelningsgränser

I ett samarbete mellan Gotland och Östra
arrangerades Riksprovet 2015 på Gotland
som har goda förutsättningar för fältprov
med mycket fina fågelmarker. Inför jubileumsåret 2017 bad vi Gotland och Östra
om en repris och de levererade återigen ett
mycket bra och trevligt Riksprov på fantastiska marker! Vi tackar alla markägare och
funktionärer som medverkat till att göra
detta möjligt!
Ett övergripande mål för SVKs verksamhet är att främja avel av sunda, allsidigt jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Hur
väl vi lyckas utvärderas genom hundarnas
prestationer på prov och utställning.
När vi ser tillbaka kan vi konstatera att
klubbens målsättningar vid bildandet i
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Ett övergripande mål
för SVKs verksamhet är
att främja avel av sunda,
allsidigt jaktligt och exteriört
fullgoda rashundar.
princip fortfarande gäller och att stommen
till dagens regelverk skapades mycket tidigt.
Indelningen i unghundsklass, öppenklass och
elitklass fastställdes 1951. I början av 1980-talet
bestämdes att koefficienter för provmomenten
skulle vara samma i de olika klasserna d.v.s.
fält 10, vatten 5, spår 3 och apport 2.
Det har alltid varit, och ska även fortsättningsvis vara diskussion om våra prov och
dess relevans för aveln. Tidigare hade SVK ett
Jaktprovschampionat. Viltspårchampionatet
infördes 2014 och Fullbrukschampionatet tillkom 2017. Regelverket har genomgått avsevärda strukturella förändringar och renodlingar
genom åren.
Det är nu dags att se över regelverket igen
och vi har tillsatt en ny Regelkommitté. Med
hänsyn till hur tidtabellen ser ut blir det en ”begränsad” översyn. Styrelsen anser att utgångs-

Så lyfter vi glaset för 100-åringen en sista gång!

punkten för arbetet bör vara att nuvarande
regler är rimliga och relevanta för sitt syfte och
att vid regelöversynen ska; Avelsaspekterna
bevakas, SVKs jaktliga profil bevakas och allsidigheten hos våra hundar bevakas.
Kan det finnas utrymme för tävling inom SVK?

Alla tycker inte att prov ”bara” är till för utvärdering av avel. Det finns även inslag av tävling
och prestige. Vi gillar att tävla men jakt är inte
och ska inte vara en tävling. Vår grundsyn är
därför att våra jaktprov inte skall vara tävling.
Under Jubileumsåret infördes tävlingsmoment i form av Jubileumskampen och
viltspårmästaren i syfte att sporra deltagare
och lokalavdelningar. Styrelsen har utsett en
arbetsgrupp som ska diskutera förutsättningarna för och komma med förslag på fortsatt
”tävlingsverksamhet” utöver jaktproven i
klubben. Målet är att det ska engagera både
medlemmar och lokalavdelningar och skapa

spänning och gemenskap.
Självfallet pågår även en utvärdering av hela
Jubileets genomförande och vi tar fram underlag för redovisning av sponsoraktiviteter till
alla våra sponsorer.
Mitt i allt detta har ett svenskt VM-lag haft
fina framgångar i Frankrike och vi gratulerar
till ett brons i Medelhavscupen!
Snart är årets provsäsong över, snön har
börjat lägga sig i norra Sverige. Det lackar mot
jul och ett nytt år med nya utmaningar.

Jag önskar er alla

God jul och
Gott Nytt År!
Rolf Grönstedt, Ordförande SVK
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R E D A K T Ö R E N S R U TA

Vilket år vi kan se tillbaka på!

Jubileumsåret är nu över så när som på
ett par veckor, men alla officiella arrangemang är avslutade. De arbetstimmar som
har lagts ner före och under 2017 är oräkneliga, men de gav också resultat. Intresset för de arrangemang som stått till buds
har varit stort och tillfällen att mötas har
varit välkomna och efterlängtade. Vårt
land är inte direkt till vår fördel ur geografisk synpunkt, men SVK:s medlemmar
räds inte långa resvägar. När man väl nått
resmålet är glädjen över att få möta gamla
vänner på nytt värd varje mil.
Business as usual

Allt som utspelat sig under sommaren
och hösten har gått att läsa i Svensk Vorsteh nr 3 och nu i nr 4. Nästa år är det ett
”vanligt” år igen. Inte ens så mycket som
ett fullmäktigemöte i faggorna och inte en

enda lokalavdelning jubilerar. Vi får vänta
ända till 2020 innan vi får uppleva ett
jubileum igen när SVK/Västerbotten och
SVK/Bottenviken båda firar 50 år. Men
prov och utställningar blir det även nästa
år. 2018 arrangeras som vanligt Riksutställning och nu återigen i Herrfallet. SVK/
Jämtland-Västernorrland befinner sig
redan på planeringsstadiet inför nästa års
Riksprov som går av stapeln i Mittådalen.
Och som vår ordförande berättar i ledaren
har redan en arbetsgrupp tillsatts för att se
över en eventuell fortsättning på Viltspårmästaren och Jubileumskampen, även om
den senare måste kallas något annat. Avdelningskampen kanske? Men tills vidare
tar vi en välbehövlig time-out och kliver
in i Julbubblan
tillsammans med
våra fyrbenta
vänner.

God Jul
& Gott Nytt År!
önskar Redaktionen

SVK/JÄMTLANDVÄSTERNORRLAND

inbjuder till
ÅRSMÖTE OCH VÅRVINTERPROV
ÅRSMÖTE

VÅRVINTERPROV

Årsmötet genomförs i samband med
vårvinterprovet (se höger).

DATUM: 16-18 mars 2018. Samtliga klasser.

DATUM: Lördag den 17 mars 2018 kl 18:00

Ytterligare information om vårvinterprovet
kommer på hemsidan och Facebook.

PLATS: Bruksvallslidens fjällhotell
Årsmöteshandlingar kommer i god tid före
årsmötet att läggas ut på hemsidan för
utskrift. Motioner om lokalavdelningens
verksamhet måste vara styrelsen tillhanda
före den 26 februari.

PLATS: Mittådalen

FÖR MER INFO SE
WWW.JVVK.SE
SVK

Mer detaljer om årsmötet och eventuella
aktiviteter före och efter årsmötet kommer
att uppdateras fortlöpande på hemsidan
och på Facebook.

P.S. Av utrymmesskäl är utrymme för Jubileumsbilder i
Svensk Vorsteh begränsat, men på FB-sidan ”SVK 1917–2017”
och på hemsidans bildspel finns mer att se!
2018 ÅRS HÖJDPUNKTER

2018 ÅRS HÖJDPUNKTER!
Riksutställningen arrangeras av SVK/Mellansvenska i Herrfallet söndag den 17 juni.
Riksprovet arrangeras av SVK/Jämtland-Västernorrland i Mittådalen den 29 aug – 1 sept.
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Ytterligare information kommer i Svensk Vorsteh nr 1 och 2, 2018.

				 .
RIKSPROVET

SVK/Gotland med
ordförande, Stefan Hellström i
spetsen hade gjort ett fantastiskt
arbete tack vare välvilliga
insatser från 150 markägare
och jakträttsinnehavare som
upplät inte mindre än
7 000 ha mark!
Sekretariatet fr v Arne Orrgård, Roger Lundkvist, Per
Ekenbäck och Magnus Eklund (Frida Aldor saknas på bild)
Stefan Hellström, markvisare, skytt mm anger sökriktning för unghundsekipagen.

JUBILEUMSÅRETS
GRANDE FINALE!

Text: Lotta Ivarsson Foto: Lotta Ivarsson (om ej annat angetts)

150 hundar anmälda – 125 till start

Taket på 150 startande krympte ju närmare
provet kom. Ett 25-tal hundar föll av olika
skäl bort så där som det brukar bli, oftast
pga av skador. Men det innebar att antalet
startande i år översteg 2015 års Riksprov med
drygt 40 hundar, en ofattbart hög siffra.
Redan under måndagen den 2 oktober
började sommarstängda Kneippbyn Resort
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fyllas med provdeltagare där funktionärsstaben bestående av SVK/Östra redan var i
full gång med att iordningställa sekretariatet
i Kneippbyns gula trävilla. Här anmälde man
sin ankomst, uppvisade vaccinationsintyg och
här utfördes kontroll av chipmärkning.
Varje morgon samling 07.30 prick

SVK/Östra som stått för planering och logistik

Foto: Åsa Stöckel

Vilket jubileumsår vi har upplevt och vilka framgångar som har skördats för
såväl SVK som klubb som för enskilda medlemmar. Men allt har ett slut och så
även 2017. För andra gången i SVK:s historia arrangerades ett Riksprov genom
ett samarbete mellan två lokalavdelningar. Första gången ägde det rum 2015 när
SVK/Östra och SVK/Gotland slog sina påsar ihop, så man visste hur en slipsten
ska dras när det nu var dags att samarbeta på nytt.

drog onsdag-lördag igång samlingen kl 07.30
med information, upprop och förberedelser
för avfärd ut i markerna. Bilkaravan efter bilkaravan lämnade Kneippbyn och såvitt känt
tappades ingen provdeltagare bort mer än
högst tillfälligt. I händelse av att någon skulle
komma på avvägar hade man tydliga instruktioner att hålla sig till för att få lotshjälp.
Lye, Lau, Lärbro, Hablingbo, Fröjel, Dalhem,
Vallstena, Klinte, Ala, Viklau, Hejnum, När,
Garda, Burs, Östergarn

Fantastiska provmarker ca 3-4 mil från
Kneippbyn fördelade på orter med namn
som för en fastlänning lät som musik – speciellt när de uttalades på gotländska! SVK/
Gotland med ordförande, tillika markansvarig, Stefan Hellström i spetsen hade gjort ett
fantastiskt arbete tack vare välvilliga insatser
från 150 markägare och jakträttsinnehavare
som upplät inte mindre än 7 000 ha mark!
Fågeltillgången var mycket god och det enda
som avgjorde hur samarbetsvilliga fåglarna
var var väder och vind. Nattligt busväder med
piskande regn och vinande vindar föregick
några av provdagarna, men så snart det börjat
torka upp och provdagen led blev fåglarna
alltmer aktiva.

Morgonsamling i Kneippbyn.

Delar av det dignande prisbordet inne i sekretariatet.
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Kvällens höjdpunkt
utgjordes självfallet av
prisutdelningen, men det
förrättades även tacktal
till Riksprovsarrangören
och funktionärer som på
flera olika sätta deltagit i
planeringsarbetet inför och
under jubileumsåret.

Foto: Maria Tjärnström

Vattenarbete i unghundsklass.

Onsdag – fredag fält

Foto: Anders Eriksson

Nu hettar det till! Ingemar Johanssons kleiner
münsterländer med fågel i näsan.
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Under provets tre första dagar provades hundarna i fält medan, lördag var reserverad för
spår och vatten samt uppvisningssläpp. Som
traditionen bjuder startar endast elitklasshundar godkända på fält i eftersöksgrenarna, medan samtliga unghundar har möjlighet att starta på både spår och vatten oavsett
om man är godkänd eller inte. Av naturliga
skäl finns ett stort värde i att få se så många
unghundar som möjligt provade.
Dagarna i fält som dagtid bjöd på ett stabilt och fint väder resulterade i många fina
prestationer och inför eftersöksgrenarna
surrade luften av tänkbara Riksprovsfinalister som gett prov på fantastiska insatser
under fältmomentet.
Lördagens spår och vatten hade förlagts till kalkbrottet i Smöjen på nordöstra

Gotland dit provdeltagare och publik begav
sig i väg i samlad tropp. Ett mer publikt och
lättöverskådligt provområde är svårt att
hitta. Att det enkelt gick att förflytta sig från
unghundsvattnet till elitvattnet om man ville
få en glimt av båda gjorde inte saken sämre.
Man kan väl säga att elitklassvattnet bjöd på
alla typer av utförande, allt från utdragna
prestationer till snabba turer från startlinjen
och apporten och tillbaka.
Middag, prisutdelning och hedersutmärkelser

Ett 160-tal gäster intog Rotundan i Kneippbyn för att låta sig väl smaka av välkomstbubbel och kvällens härliga trerättersmiddag bestående av bruschetta med solmogna tomater
och buffelmozzarella, helstekt fläskfilé med
bakade gotländska primörer, potatisgratäng
och rödvinssås och som avslutning rabarberpaj med sorbet.
Toastmaster, Carl Arosenius inledde med
att hälsa välkommen och därefter tog SVKs
ordförande, Rolf Grönstedt, över ordet för
att utbringa en skål för Svenska Vorstehklubben. Kvällens höjdpunkt utgjordes självfallet
av prisutdelningen, men det förrättades även
tacktal till Riksprovsarrangören och funktionärer som på flera olika sätta deltagit i pla-

Och så höjer vi glaset för vår 100-åring!

Lennart Andersson mottagare av Lilla Hederstecknet,
lyssnar till motiveringen.

neringsarbetet inför och under jubileumsåret.
Som traditionen bjuder delades det även ut ett
antal hedersutmärkelser under kvällen:
Lilla Hederstecknet
Carola Pettersson, SVK/Mellansvenska
Rikard Andersson, SVK/Södra
Paul Nilsson, SVK/Södra
Anders Nordwall, SVK/Västerbotten
Lennart Andersson, SVK/Västerbotten
Dag Teien, SVK/Västerbotten
Mikael Burck, SVK/Malmfälten
Stefan Hellström, SVK/Gotland
SVK:s Hedersnål
Christina Ericsson, SVK/Mellansvenska
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2. Snöyran’s N-Glimra, kleiner münsterländer,
äg Tomas Olofsson
3. Kajpengets Ella, strävhårig vorsteh,
äg Lars Karlsson, förare Inger Karlsson
4. Altersundets Qiwi, korthårig vorsteh,
äg Marielle Rönnebro
5. Ulsuddens Diza, strävhårig vorsteh,
äg Bengt Nilsson
Bästa spår unghundsklass: Tappra Snap,
äg Marie Werbelow
Bästa spår elitklass: Familjen Hederstedts
Bruno, äg Meit och Tommy Andersson
Bästa vatten elitklass: Tupplurens Rabarber,
ägare Tom och Pia Ringholm
Bästa vatten unghundsklass: Tappra Snap,
äg Marie Werbelow
Bäst spår unghundsklass: Sanda Mosses Betty
Boop, äg Pär Svahn
Hur gick det då med Jubileumskampen?

Vinnare av unghundsklass, Marie Werbelow och Jonny Bergh, vinnare av elitklass.

Och vinnaren är…..

Prov är alltid prov och Riksprovet är självfallet
inget undantag. Här blandas grusade förhoppningar och besvikelse med den totala lyckan
när den sista pusselbiten faller på plats. Men
som vanligt lyder mantrat ”Bara att bryta ihop
och komma igen” när man inte når ända fram.
Sammantaget gick 19 hundar i elitklass till pris
och 15 i unghundsklass.
Som vinnare av elitklassen stod Jonny
Berghs korthårstik RIPUDDENS BAILEY
och av unghundsklassen av Marie Werbelows
korthårshane TAPPRA SNAP. Våra varmaste
gratulationer till dessa båda ekipage!
Provets 5-i-topp i elitklass respektive
unghundsklass kom att bestå av följande 1:a
pristagare:
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Elitklass
1. Ripuddens Bailey, korthårig vorsteh,
äg Jonny Bergh
2. Carnbrings Åttioåtta, korthårig vorsteh,
äg Andreas Nyquist
3. Trollängens Tova, strävhårig vorsteh,
äg Karl-Oskar Lundh
4. Avenbokens Nelly, strävhårig vorsteh,
äg Anders Håkansson
5. Skrämmens A-Eulalia, kleiner münsterländer, äg Simon och Erika Nyström
6. Rakka, korthårig vorsteh,
äg Lennart Andersson
Unghundsklass
1. Tappra Snap, korthårig vorsteh,
äg Marie Werbelow

Varje lokalavdelning hade sex möjligheter att
samla poäng; under Viltspårmästerskapet,
Riksutställningen, Jubileumsproven i Mittådalen och Arvidsjaur, Fullbruksprovet och
slutligen Riksprovet. SVK/Västsvenska och
Södra deltog vid samtliga sex tillfällen medan
SVK/Västerbotten endast deltog vid fem.
Västsvenska avgick med segern med 105 poäng
och kunde se fram emot diplom, priser där bl a
3 000 kr från Agria gick rakt in i avdelningens
kassa. SVK/Södra slutade på en andra plats
med 95 poäng och Västerbotten på 85 poäng.
Starkt kämpat alla inblandade! Nu väntar vi
med spänning på den kommande utvärderingen av såväl Jubileumskampen som Viltspårmästaren och en eventuell fortsättning.
Och sen var allt över….

Kvällen blev inte alltför sen. Första färjan till
fastlandet avgick från Visby kl 7.15. Trots en
sjögång som hette duga natten mot söndag
och under söndag f.m. ställdes bara en avgång
in och de flesta kom iväg enligt tidtabell. Fyra

Representanter från SV/Västsvenska värdiga
vinnare av Jubileumskampen!

Fyra dagars prov var
till ända och samtliga
inblandade hade all
anledning att känna
sig nöjda.
dagars prov var till ända och samtliga
inblandade hade all anledning att känna
sig nöjda. Att som arrangör ”stå på tå” från
tidig morgon till sen kväll tar ut sin rätt
hur roligt det än är. Men än en gång – stort
tack Östra och Gotland som rodde detta
jätteprov i land!
Dagens teknik sätter inga gränser!

Om man inte hade möjlighet att vara på
plats på Gotland kunde man följa provet via
Riksprovets hemsida och på FB där webmaster Arne Orrgård undan för undan lade ut
foton och live-sändningar. Östras ordförande, Magnus Eklund, var flitig med sin
mobilkamera och livesände ända in i kaklet!
Precis som vid Riksprovet på Gotland två år
tidigare kunde man därför känna sig delaktig även om man befann sig på distans.
SVENSK VORSTEH | 13
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Foto: Joachim Werbelow

Foto: Anders Eriksson

Fågel i luften för Ulsuddens Disa, ägare/förare
Bengt Nilsson.

Vinnarduon Jonny Bergh och Marie Werbelow!

1: a pris elitklass för Skrämmens A-Eulalia, äg
Simon och Erika Nyström.

T v Andreas Nyqvist vars korthår Carnbrings Åttioåttan blev 2:a
i EKL. T h Thomas Olofsson som slutade som 2:a UKL med sin
KLM Snöyran’s N-Glimra.

Foto: Lotta Ivarsson

– Och så går vi så här! Ulf Aronsons fältgrupp i elitklass.
Meit Andersson tar emot Hp skänkt av Dansk
Ruhår Klub för ”Bästa spår i elitklass”.

Skytt Niklas Bodin fick tillfälle att lägga an mer än en
gång för Tvärnypets Lotta, ägare Josef Alenius.

Avtackning av några av domarna. Längst t v Uli Wieser, Lars
Karlsson skymd, Kjell Mattsson, provledare Per Ekenbäck, Ulf
Aronson och Thomas Johansson.
Foto: Joachim Werbelow
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Vinnare av elitklassen, Ripuddens Bailey med ägare/förare
Jonny Bergh.
Foto: Åsa Stöckel

Tappra Snap, vinnare av
unghundsklassen med en
9:a på fält.

Stefan
Hellström
mottagare
av SVKs Lilla
Hederstecken.

Tom Ringholm med
Tupplurens Rabarber
efter avslutat släpspår
som gav 10 p. Inte
bästa spårhund men
väl bästa vattenhund i
elitklass.

Jens Toft (i mitten)
överlämnar Vp skänkt av
Dansk Ruhår Klub till Inger
Karlsson och Kajpengets Ella.
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Utav de prov och verktyg som nämnts ovan
är jaktprov det mest frekventerade och kanske också det som ger oss mest information
om våra hundar. Utöver de önskade egenskaperna som bedöms på ett fältprov, som
fart, vidd, reviering och följsamhet, finns det
även ett antal oönskade beteenden som kan
noteras. Ett av dessa är gnäll.
Var står det om gnällighet?
Foto: Jonas Seger

Inte bara under provsituationer är omotiverat gnäll oönskat. För vem vill sitta med en ”gnällis” vid ett sånt här tillfälle?

GNÄLLRUTAN
På jaktprovsblanketten finns en ruta som domaren ska fylla i om en hund
är gnällig under ett prov. Hur används den? Vad är den till för? Vad betyder
det att en hund är gnällig och kan vi genom vår databas få fram någon
användbar information om hundars gnäll?
Svenska Vorstehklubben har som huvudsakliga mål att väcka intresse för och främja avel
av mentalt och fysiskt sunda, allsidigt jaktligt och exteriört fullgoda rashundar, samt
att bevara och utveckla rasernas specifika
egenskaper och verka för utveckling av dressyr, allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av
dessa raser. Lite förenklat skulle man kunna
säga att målet är att ha en väl fungerande
avel av allsidiga jakthundar.
De verktyg vi har till vårt förfogande är,
framför allt, att pröva våra hundars egenskaper, såväl medfödda som inlärda i olika
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typer av sammanhang. På utställning
bedömer vi hur väl en hund överensstämmer med aktuell rasstandard. Vi kan också
skaffa oss en bild av en hunds beteenden
och mentala förutsättningar genom olika
mentala tester, som Mentalbeskrivning
Hund (MH), Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) eller Mentaltest
(MT). Slutligen har vi viltspårprov, jaktprov
och fullbruksprov där syftet är att kvalitetsbedöma hundens egenskaper och användbarhet vid jakt genom olika jaktliknande
situationer.

Den som letar efter mer information om
gnäll i SVK:s regelverk upptäcker förr eller senare att information om gnäll saknas
såväl i Regler för jaktprov som i Regler för
fullbruksprov. Utökar man sin sökning och
inkluderar Anvisningar för SVK:s jaktprovsdomare har man däremot större framgång.
Under paragraf 7 står att läsa om oönskade
beteenden:
Oönskat beteende ska registreras i
jaktprovsprotokollet/domarberättelsen
Not: Oönskade beteenden finns av olika
typer. Sådana beteenden påverkar ofta
betyget i någon grad. En skärpning har
införts avseende kontakt vilket i likhet med
lång bortavaro vid rapportering påverkar
både hunden själv samt hela provgruppen
genom att påverka provets genomförande.
Under paragraf 7.6 står vidare om gnällighet:
Hund som gnäller omotiverat under
passivitet, exempelvis under domarens
anförande. På SVK:s jaktprovsblankett
finns en ruta där domaren ska kryssa om
hunden är gnällig. I begreppet inkluderas
inte hund som gnäller något när den kopplad går i provgrupp och ser andra hundar i
fältarbete.
Det är således inte det gnäll vi ibland upp-

Med så liten datamängd
går det inte att dra några
slutsatser, vare sig gällande
ras, ålder eller huruvida
gnället i sig påverkat
domarens bedömning.
lever hos hundar som stressar upp sig över
att se andra hundar på fältet – det är gnäll
hos hundar som man förväntar sig tystnad av under passivitet. Det är inte heller
vilket gnäll som helst, utan det ska vara ett
omotiverat gnäll. Med så snäva definitioner
uppstår frågan hur vanligt det är att gnäll
antecknas i protokollet och om man kan se
om det påverkat bedömningen av hunden.
Hur används gnällrutan?

Det korta svaret är att gnällrutan knappt
används. Vi har analyserat all data som
finns i klubbens databas, Lathunden, från
1985-2017 vilket omfattar totalt 67 498
provresultat. I endast 54 fall har gnäll
antecknats genom en markering i gnällrutan. 44 av dessa är fältprov och 9 är prov i
eftersöksgrenarna. Därutöver finns även ett
odelat jaktprov. Utav de 44 fältproven har
det endast i 3 fall kommenterats särskilt
i domarkritiken. Vid prov i eftersöksgrenarna har det kommenterats i kritiken vid
mer än hälften av proven. Första gången vi
kan hitta någon markering av gnällrutan är
1994 och senaste noteringen är från 2015.
Samtliga noteringar sedan 2007 är från
fältprov.
Med så liten datamängd går det inte att
dra några slutsatser, vare sig gällande ras,
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ålder eller huruvida gnället i sig påverkat domarens bedömning. Det vi kan konstatera är
dock att gnäll har noterats i samtliga klasser,
för majoriteten av våra raser, och att själva
provresultaten spänner från Ej godkänd till
såväl 10-10 i eftersöksgrenarna som 1:a pris

på jaktprov med den högsta totalsumman på
180 poäng.
Lathundsgruppen
Agneta Aldor, Rolf Bergman,
Marie Sallander, Kenneth Sundvall,
Mathias Österdahl

Kommentar från SVKs Domarkommitté
gällande Gnällrutan.
Varför en Gnällruta?

SVKs Avelskommitté uppvaktade SVKs Domarkommitté med hänvisning till att Avelskommittén uppmärksammat att våra hundar
under passivitet börjat gnälla i större utsträckning. Ett gnäll som räknas som ett oönskat
beteende hos våra hundar. SVKs Avelskommitté önskade någon form av rapportering om
omfattningen av gnället hos våra hundar. Som
resultat tillkom ”Gnällrutan” vilken infogades
i egenskapsblanketten. Här ovan går att läsa
hur Gnällrutan ska användas. Domarkommittén har jobbat för att SVKs domare aktivt
ska använda Gnällrutan enligt föreskrifter i
Anvisningar för SVKs jaktprovsdomare.

Kan vi lita på de uppgifter som Lathundsgruppen tagit fram som bygger på antal kryss i
”Gnällrutan”? Vi får ställa oss frågan om vi har
kryssat i ”Gnällrutan” enligt Anvisningar för
SVKs jaktprovsdomare. Om så är fallet kan vi
luta oss tillbaka och anse att vi inte har något
problem vad gäller gnäll hos våra hundar.
Anser Avelskommittén att vi har ett problem
med oönskat gnäll bland våra hundar, får vi ta
ett nytt tag gällande ”Gnällrutan”

VI SLÄPPER

423

NYA
HUNDFÖRSÄKRINGAR...

...TILL ATT BÖRJA MED

Här skulle det varit spännande med en webbfråga, Gnäller våra hundar under passivitet?

ANPASSAD
FÖR DIN HU
ND
UTÖKAD

•

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

JUBILEUMSBOKEN

JUBILEUMSBOKEN

– 100 år av SVKs historia
Boken kan köpas både via bankgiro 856-4056
och Swish 123 671 61 79.

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.

FRI FLYTT
TILL AGRIA

Obs! Glöm inte att ange namn, adress och skriv
”Jubileumsboken”. Pris 300 kr + 85 kr porto.

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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JUBILEUMSPROV – BOTTENVIKEN

Extra roligt var att
under dessa 4 dagar då
Jubileumsprovet pågick var
det många som startade för
första gången.
Foto: Tom Ringholm

Rapport! Förare Dick Skarin och domare Robert Lundgren närmar sig på snabba, lätta steg!

ARVIDSJAUR CENTRUM
FÖR JUBILEUMSPROVET
I SKOG
Text: Ann Lundgren Foto: Dick Skarin, Tom Ringholm

Jubilerande SVK – vilken fest det blev i skogen!

Till provet den 31 augusti – 3 september var
det 158 anmälda ekipage med representanter
från SVK:s alla lokalavdelningar, fantastiskt!
Med ett särskilt prov torsdag för funktionärer och en extra grupp på fredag var SVK/
Bottenviken redo att ta emot 113 ekipage
och 10 lokalavdelningar. En liten tajt grupp
utgjorde basen för provet som fixade det
mesta, från att vara hundrastare, frukostvärd, markansvarig till provledare. Vi i
”basgänget” tackar deltagare för hjälpande
händer med dukning inför middagarna,
städning och diskning samt rastning av de
20 | SVENSK VORSTEH

hundar som blev kvar på Camp Gielas när
jaktproven pågick.
Inkallning av reserver in i det sista

Som vanligt så rör det sig i startfältet, även om
reservlistan syntes lång så fick de flesta starta
utifrån anmälan. En stor eloge till sekretariatet, Carolin Karlsson och Marie Burman, som
lyckades fylla på med reserver i grupperna,
ibland så sent som 5 minuter innan upprop.
Med avhopp av diverse orsaker kan helgen
summeras, 107 (inklusive särskilt prov, SP)
startande ekipage från 9 lokalavdelningar renderade till 49 pristagare från 7 lokalavdelning-

ar. För att kunna genomföra bedömningen av
alla deltagare var 9 domare anlitade, Didrik
Skarin (SP) Ola Granath, Ingemar Sjöström,
Erik Gustafsson, Juha Åkerblom, Robert
Lundgren, Jonas Seger, Mattias Larsson och
Peter Häggström. Ja, även en domarelev
fanns på plats, Patric Bergström trampade
runt i Arvidsjaurs skogar i hela 4 dagar. SVK/
Bottenviken känner sig lyckligt lottad med
ovanstående domare, behovet av markledare
och skyttar är näst inpå obefintlig.
Extra roligt var att under dessa 4 dagar då
Jubileumsprovet pågick var det många som
startade för första gången.

Domarelev Patric Bergström som hade nöjet att
följa provdeltagare under alla fyra dagar.

Jubileum även i det lilla formatet

Ynglingarna i SVK-sammanhang, dvs Ladypokalen och Norrveckan firade 15 år i skuggan av 100-årsfirandet – grattis!
Som traditionen bjuder startade provet
med Ladypokalen, 34 damer fördelade på 6
grupper stod redo. Spännvidden i erfarenhet
var stor, allt från de som startade sitt första
prov till mer rutinerade. Äldst i gänget var
Eva Forslund, en av de personer som var med
att starta SVK Bottenviken för 46 år sedan.
Hunden hon förde var från kennel – Råvatj
– som Eva och hennes man Hans startat 50
år tidigare, numera ägs kenneln av barnen
Maria och Magnus som för traditionen
vidare med uppfödning av korthårig vorsteh.
Härligt med kontinuitet.
Hela helgen fortskred i ”Norrveckans

Två generationer Råvatj. Maria Forslund t v
och Eva Forslund t h.

tradition”. Efter dagens jaktprov så förrättades
prisutdelning, där respektive domare berättade lite om sina pristagare och dagen i övrigt
så vi som inte var med i partiet fick en liten
inblick. När de 3 bästa ekipagen fått ta emot
folkets jubel och förevigats på foto var det
dags för Jägarmiddag. I Camp Gielas mysiga
lokal – Stockstuga – bjöds som vanligt på
gemytlig stämning, högt i tak, många skratt
och god mat.
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Bottenviken och Tennhunden instiftad av
Tommy Andersson, Jokkmokk 1977 har
gått till Roger Seppä. Den förare som fått 3
inteckningar med krav på 1:a pris. Det tog
27 år mellan första och sista hundens inteckning, så med andra ord – never give up!

T v Dick Skarin med Sinisaivos Ejja med 179 p och vinnare
av ”Skogsstjärnan”, Mattias Larsson med Tjuvskyttens
Docca med 1 ÖKL 180 p och Krister Fredriksson med
Rikurovan Fanny 1 ÖKL 170 p.

Triss i strävhår! Johan Engman med Sansas Bore 170 p
UKL, Börje Jonsson med Tjuvskyttens Faxa 1 UKL 178 p
och Tobbe Burman med Glesbygdens Hula1 ÖKL 175 p.

Osäker transport in i det sista

• Sinisaivos Eira och Marielle Rönnebro som
till sin långa titelrad numera kan tillägga SE
JCh.

Som arrangör är det en fördel om man har
starka nerver, det kändes en aning skakigt när
Ola Granath ringde och meddelade att efter
incheckning ställde flygbolaget in avgången
till Arvidsjaur! Efter många olika besked så
landade äntligen en aning trött domare på Arvidsjaur Airport klockan 01.00 fredag morgon.
Med en något tung inledning på helgen så fick
Ola ”plåster på såret” då söndagens prov bjöd
på en finfin avslutning. Dagen till ära, efter
alla år som domare, fick Ola dela ut sin första
9:a på fält. Den gick till Sinisaivos Ejja förd
av Didrik Skarin. En mycket glad hundförare
som med inte mindre än 2 godkända rapporter
under 2 provdagar kunde tilldelas vandringspriset – Skogsstjärnan. Instiftad 2009 av Dick
själv och det är 5:e gången sedan starten som
priset vandringspriset delats ut. Grattis!
Många nya titlar

Helgen bjöd på många glada pristagare,
några av dessa kunde dessutom kvittera ut
välförtjänt championat, vi gratulerar…
• Vinnaren av Jubileumsprovet – skog och 		
Ladypokalen, Tappra Sazoo, ägd och förd 		
av Philippa Järvinen.
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Följande ekipage tituleras numera SE UCh:
• Rogstabergets Birka, kleiner münsterländer,
äg Anders Lindberg
• Rikurovan Fanny, strävhårig vorsteh,
äg Krister Fredriksson
• Burviks Betty, korthårig vorsteh,
äg Irene Nilsson
• Tjuvskyttens Docca, strävhårig vorsteh,
äg Mattias Larsson
I samband med helgens jaktprov utsågs 3 olika
vandringspriser till bästa hundar. Vinnarna
blev;

Efter intensiv och rolig helg – tro inte att
det tog slut där – när söndagens prisutdelning förrättats drog Carolin som ”en avlöning” för att hämta ett gäng trutar. Det blir
eftersöksprov även 2018!

Dick Skarin med Sinisaivos Ejja mottagare av
”Skogsstjärnan”.

Iréne Nilsson nyblivna SE UCh Burviks Betty.

Philippa Järvinen vars korthår Tappra Sazoo även vann
årets Ladypokal!

Marielle Rönnebro med egenuppfödda Sinisaivos Eira
numera även är Svensk Jaktprovschampion.

• VP Skogsstjärnan, bästa rapportör –
Sinisaivos Ejja, Didrik Skarin
• VP Skogspriset, tavla med tjädermotiv – 		
Sinisaivos Ejja, Didrik Skarin
• VP Silvertjädern, bästa ÖKL-hund –
Tjuvskyttens Docca, Mattias Larsson.
Men unghundar då? Kanske en del funderar
över, finns det inte vandringspriser till UKL? I
SVK/Bottenvikens historia är det här värt att
nämna. Silvertjädern – UKL instiftad 1977 av
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SMÅTT & GOTT

STOLT SPONSOR TILL SVENSKA VORSTEH KLUBBEN

UPPFÖDARE, SE HIT!

På SKKs hemsida finns mycket information för
våra uppfödare. Indexberäkning av HD gäller
för strävhårig vorsteh från 2018-01-01 (Beslut
SKK/AK 3/2017, §88). Passa på att få korrekt
information om innebörden av HD-index
direkt från SKK.

Vad är det som gäller om det är fel på valpen?
Vad innebär ett fodervärdsavtal? På SKKs
hemsida får du rätta svaren!

SKK Play http://skkplay.se
HÄR ÄR ETT AXPLOCK UR INNEHÅLLET PÅ SKK PLAY:
Under kategori ”Indexutbildning”

• Avelsvärdering med index – Erling Strandberg, SLU
• Index för HD och ED – Sofia Malm, SKK
Under kategorin Uppfödning

• Utfodring ur ett uppfödarperspektiv – Marie Sallander, foderexpert – Senaste föreläsningen!
• Uppfödaren och lagen – Agneta Lönn, SKKs chefsjurist
Kolla på www.skk.se

Juridiska avdelningen har samlat vanliga frågor och svar som bl.a. rör avtal, om det är fel på hunden m.m. Du hittar enklast genom att skriva in ”Juridiska frågor” i sökrutan på startsidan.
Under samma rubrik återfinns uttolkning av SKKs Grundregler
Uppfödarutbildningen

Kom med på Uppfödarutbildningen, kurser finns såväl på distans som med traditionella träffar!
Anmäl dig i god tid! I första hand arrangerar Länsklubbarna. Läs mer på www.skk.se/
Uppfödning/Uppfödarutbildning/SKKs nya uppfödarutbildning

ÅRSMÖTESDAGS

Snart är det dags för årsmöten igen.

Vad ska man tänka på vid personval, motioner m.m.?
SKKs Föreningskommitté har samlat vanliga
föreningsfrågor i ”Frågebanken”.
På startsidan www.skk.se skriv in ”Frågebanken” i
sökrutan så kommer du rätt direkt!

SUPER FUNCTIONAL DOG FOOD
WWW.BOZITA.SE
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JUBILEUMSPROVET
I MITTÅDALEN
I STORFORMAT!
År 1963 ägde det första jaktprovet rum på fjäll för den nystartade lokalavdelningen
Jämtland-Härjedalen och totalt kom 13 hundar till start. I samband med
SVK:s jubileumsår så var det SVK/Jämtland-Västernorrland som fick hoppa
in som proversättare för jubileumsårets fjällprov, då Västerbotten inte hade de
förutsättningar gällande markerna som de önskade för att anordna provet.
Text: Anette Gustafsson

Till jubileumsprovet på fjäll var det inledningsvis 210 anmälda starter under provets 3
dagar. Fördelningen blev till slut, efter diverse
strykningar, 164 starter, fördelade på 97 olika
hundar. Med andra ord ett stort prov trots
26 | SVENSK VORSTEH

strykningar. De som startade sina hundar
1963 kunde nog knappast förutse den utveckling som skulle ske under tidsperioden fram
till SVK:s 100-års jubileum.
Under provhelgen krävdes det 7 domare
fördelade på 7 partier för att alla anmälda

Trots det blev årets
Mittådalsprov en stor utmaning
för många av hundarna då
det var tre dagar med ovanligt
varmt fjällväder.

Inte optimala provförhållanden

Inför årets prov hade de flesta fått vetskap om
att det på provområdet skulle finnas relativt
bra med fågel. Trots det blev årets Mittådalsprov en stor utmaning för många av hundarna då det var tre dagar med ovanligt varmt
fjällväder och stundtals mer eller mindre
vindstilla. De flesta hundar hade möjlighet
till fågel men på grund av vittringsförhållandena så blev det till slut endast 17 starter

Foto: Anna Fors Ward

Nitiosju hundar på startlinjen

skulle få möjlighet att starta. Vid årets prov var
det domarna Mikael Sjöquist (endast fredag)
Uli Wieser, Lisa Danielsson, Angelica Hammarström, Dag Teien, Tord Stenlund, Mikael
Burck samt Fredrik Norman (lördag och söndag) som fick hedersuppdraget att döma. Årets
skyttar var Krister Öst, Mari Persson, Anders
Paulsson, Mattias Edström, Tomas Dahlin och
Lars Wiström. Provledare var Hans Forsberg,
Lars-Göran Nyhlén och Anette Gustafsson.
Ett stort tack till alla funktionärer för tre väl
genomförda provdagar, utan er skulle ingen
provverksamhet vara möjlig.

Paus på fjället i soligt och vackert väder, om än
onödigt varmt!
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Foto: Anna Fors Ward

T v Bengt Nilssons Ulsuddens Disa 1:a pristagare i UKL
och domare Tord Stenlund t h.

som resulterade i ett 1:a pris och 6 hundar
som klarade av en 8:a på fält, Vindvinets
Foxy i unghundsklass, Vildskinnets VB Era
i unghundsklass, Skrämmens D-Environ i
unghundsklas, Hasselkrogens Vera i öppen
klass, Rodedalens Falla i öppen klass samt
Solvallens Smilla i elitklass.
I samband med den välbesökta provmiddagen på lördagen genomfördes även en prisutdelning för de hundar som gått till pris under
fredagen och lördagen. Vid middagen höll
SVK:s ordförande Rolf Grönstedt ett litet tal
kring SVK:s 100-års jubileum. Rolf var även
en av provets deltagare med sin unghund
Sanda Mosses B-Lykke. De priser som delades
ut i samband med prisutdelningen var priser
som skänkts av jubileumsårets sponsorer och
dessa uppskattades av pristagarna. Middagen
med prisutdelningen blev en trevlig kväll för
alla som deltog oavsett om den egna hunden
gått till pris eller inte.
SVK/Jämtland-Västernorrland mot nya
utmaningar

Nu går SVK Jämtland-Västernorrland in i
ett förberedelseår då Riksprovet kommer att
äga rum i Mittådalen 2018. Mer information
kring Riksprovet kommer under början av
2018.

Foto: Anna Fors Ward

Maja Sjöquist med Vildskinnets Era som erhöll ett 1:a
pris med 8 p i UKL.
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Dignande prisbord tack vare generösa sponsorer.

NARKOTIKAHUNDEN CHILLA

Från en omplacerad rymmare till
certifierad narkotikasökhund

Text: Saila Suorsa

Chillas resa började med att hon
blev omplacerad flera gånger i sin
ungdom då hon var alltför energisk
och jobbig, så till milda grad att hon
rymde från sina ägare för att få jaga
på egen hand. Chilla hamnade av
en slump på Tullverkets hundskola
i Rosersberg, där hon blev filmad i
samband med att hon testades för
blivande tulltjänstehundar.
Barbro Hansson, tullinspektör i Tullverket i
Värmland, såg filmen, samtidigt som hon var
på jakt efter en ny hund, och blev helförälskad
i den energiska lurviga tiken.
Utbildning i statens tjänst

Vretstugans Umbra, som hon heter i stamtavlan, var då drygt två år och fick börja sin
utbildning hos Barbro. Umbra, eller Chilla som
hon kallas, blev specialiserad på narkotika och
även på vapen och ammunition. Barbro berättar att Chilla, som är den 15:e tjänstehunden
hon har haft, är den mest arbetsvilliga av alla
hundar hon haft i tjänsten sedan 1982. Chilla
har också ett trevligt sätt mot alla människor,
där även en misstänkt tyckte att det var roligt
att träffa Chilla.
För Barbro, Tullverkets första kvinnliga
hundförare, är Chilla hennes första vorsteh
men kanske inte den sista. Hon imponeras
av Chillas enorma arbetslust och förmåga att
koncentrera sig, samtidigt som hon kan vara
helt avslappnad när hon inte jobbar, On-/Offknappen finns där.

Imponerande ”meritlista”

Chillas senaste bravad var ett beslag på 19
kg narkotika, värt kring 30 miljoner kronor.
Hon gör verkligen stor samhällsnytta, menar
Barbro. Sammanlagt har hon sniffat fram ca 50
kg narkotika under sina år i Tullverkets tjänst.
Chilla är den första strävhåriga vorsteh på
Tullverket i Sverige, som annars mest använder
retrieverraser som tjänstehundar.
Chilla markerar sina fynd med att hon fryser
fast, eller står som stående hund. Hon kan
också lägga på en tass eller om hon blir ivrig,
släppa ett skall.
I slutet av året kommer Chilla, som nu är 10
år, att gå i pension tillsammans med Barbro.
Men hon är fortfarande pigg som en unghund
enligt Barbro och de som sett henne in action.
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SVK Västsvenska

SVK:S PROV- OCH
UTSTÄLLNINGSPROGRAM 2018
Foto: Lotta Ivarsson

PROV 2018
SVK Södra

Kategori

Klass

Ort

Övrigt

20180513
Ordinarie Viltspårprov
Anl, Ökl
Kågeröd		
20180101-1231
Rörliga viltspårprov
Anl, Ökl
Södra		
20180101-0430
Särskilda prov – Alla
Ukl,Ökl,Ekl
Södra		
20180701-1231
Särskilda prov – Alla
Ukl,Ökl,Ekl
Södra		
20180722
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Mala		
20180804
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Gummagölsmåla		
20180401
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne		 Vårpovet
20181006
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne		 Skåneprovet
20181007
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Skåne		 Frisks´minne
20181110
Jaktprov-fält, delat
Ekl
Skåne		 Internationellt, cacit 		
										
”Sena elitprovet”
SVK Småland - Östergötland						
20180101-1231
20180101-0430
20180701-1231
20180708
20180805
20180812
20180922
20180923
20180929
20180930

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							
20180506
20180401-0820
20180101-1231
20180916-1231
20180811
20181005
20181006
20181007
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Viltspårprov, ordinarie
Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Eftersöksgrenar
Särskilda prov – Fält
Prov Eftersöksgrenar
Jaktprov-fält, delat
Jaktprov – Fält, odelat
Jaktprov – Fält, odelat

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

Gotland
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland				

20180606
Viltspårprov, ordinarie
Anl, Ökl
Västra Götaland		
20180101-1231
Viltspårprov, rörliga
Anl, Ökl			
20180101-0228
Särskilda prov – Alla
Ukl,Ökl,Ekl					
Undantag: Funktionärsprov 		
										
inför ordinarieprov
20180721-1231
Särskilda prov – Alla
Ukl,Ökl,Ekl					
Undantag: Funktionärsprov 		
										
inför ordinarieprov
20180721
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Abild		
20180804
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Hunneberg		
20180908
Jaktprov – Skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland		
20180909
Jaktprov – Skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland		
20180921
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland Skåpet
20180922
Jaktprov – Fält, odelat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland Skåpet
20180923
Jaktprov – Fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Västra Götaland Västra Götaland
20180929
Jaktprov – Fält, delat
Ukl,Ökl
Västra Götaland Debutant
20180930
Jaktprov – Fält, delat
Ukl,Ökl
Västra Götaland Debutant
20181013
Ordinarie Fullbruksprov
- 		
Tidaholm		
Datum kan komma att flyttas
20181014
Ordinarie Fullbruksprov
- 		
Tidaholm		
Datum kan komma att flyttas
20181020
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Halland		
20181021
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Halland		
20181103
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Falköping		
Novemberprovet
20181104
Jaktprov-fält, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Falköping		
Novemberprovet		
SVK Östra							
20180506
20180101-1231
20180101-0515
20180701-1231
20180101-0415
20180916-1231
20180714
20180812
20180414
20180922
20181020
20181021

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

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

Vallby/Enköping		
Östra		
Östra		
Östra		
Östra		
Östra		
Gålö		
Fiskeså		
Grönsöö/Enköping			Nybörjareprov
Långtora		
Långtora		
Långtora			

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

Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Mellansvenska		
Rämen		
Sollerön		
Södra Dalarna		
Södra Dalarna		
Värmland		
Värmland		
Västmanland		 flyttat från 22-23/9
Västmanland		 flyttat från 22-23/10
Värmland		
Värmland				

SVK Mellansvenska
20180101-1231
20180101-0430
20180715-1231
20180825-1231
20180715
20180804
20180908
20180909
20180922
20180923
20180929
20180930
20181006
20181007

SVK Jämtland -Västernorrland						
20180101 – 1031
20180101 – 1231
20180714

Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov – Alla
Prov Eftersöksgrenar

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

Jämtland Västernorrland		
Jämtland Västernorrland		
Sundsvall		
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20180714
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Åsarna		
20180316
Jaktprov – Fjäll, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Mittådalen		
Tillkommit
20180317
Jaktprov – Fjäll, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Mittådalen		
Tillkommit
20180318
Jaktprov – Fjäll, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Mittådalen		
Tillkommit
20180829
Jaktprov – Fjäll, odelat
Ukl,Ekl
Mittådalen		
Riksprov
20180830
Jaktprov – Fjäll, odelat
Ukl,Ekl
Mittådalen		
Riksprov
20180831
Jaktprov – Fjäll, odelat
Ukl,Ekl
Mittådalen		
Riksprov
20180901
Jaktprov – Fjäll, odelat
Ukl,Ekl
Mittådalen		
Riksprov
20180922
Jaktprov – Fjäll, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Mittådalen		
flyttat från 29-30/ 9 		
					
pga NNFK prov
20180923
Jaktprov – Fjäll, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Mittådalen		
flyttat från 29-30/ 9 		
					
pga NNFK prov
20181006
Jaktprov – Skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Solberg		
20181007
Jaktprov – Skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Solberg			 		
SVK Bottenviken							
20180101-1231
Viltspårprov, rörliga
Anl, Ökl
Bottenviken
20180101-1231
Särskilda prov – Alla
Ukl,Ökl,Ekl
Bottenviken
20180707
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Råneå
20180708
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Råneå
20180805
Prov Eftersöksgrenar
Ukl,Ökl,Ekl
Arvidsjaur
20180901
Jaktprov – skog, delat
Ökl
Arvidsjaur
20180902
Jaktprov – skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Arvidsjaur
20180914
Jaktprov – skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Arvidsjaur		
					
20180915
Jaktprov – skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Arvidsjaur		
20180916
Jaktprov – skog, delat
Ukl,Ökl,Ekl
Arvidsjaur		

Den guldkant som jubileumsåret fick hade inte varit möjlig 		
utan alla sponsorer som ställt upp i stort som smått:

Ladypokalen, 			
endast kvinnliga förare
CACIT

SVK Malmfälten						
20180501-0930
20180101-1231
20180721
20180310
20180311
20180414
20180415
20180908
20180909
20180928
20180929
20180930

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

Anl				
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

ETT VARMT
TACK TILL VÅRA
SPONSORER!

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

Agria, Bozita Robur, Blåsjöns Fjällcamp, Jaktia, Chevalier, Anna Berg & Eva Björk, Svenska
Jägareförbundet, Lisbeths Hund & Syverkstad, Långtora Hund & Jakt, Westhunt, Bror
Pehrssons möbler, Dogbike, Zodiac, Stanley Security, Destination Gotland, Maria Tjärnström,
TEBA, Jaktjournalen, Ann Carlström, Björnastrumpan, Västgård Game Fair, Persson
Invest, Pia och Tom Ringholm, Kneippbyn, Aptus, Torsten Mörner, Jakt & Vapen, Back
on Track, Jeppe, Zeiss, Abu Garcia, Perdix, Härnösands kommun, våra uppfödare, SVK:s
lokalavdelningar men även enskilda medlemmar.

TACK ALLESAMMANS!

UTSTÄLLNINGAR 2018
18-03-24
18-05-05
18-05-05
18-05-12
18-05-19
18-05-20
18-05-20

Sätila
Eksjö/Skedhult
Nykvarn/Taxinge
Visby
Piteå
Östersund/Bringåsen
Hässleholm
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18-05-26
SVK Västsvenska		
18-06-16
SVK Småland-Östergötland		
18-06-17
SVK Östra Ev. nytt datum 27/5
18-08-18
SVK Gotland		
18-11-18
SVK Bottenviken		
18-12-01
SVK Jämtland-Västernorrland
SVK Södra

Lycksele
Kiruna
Arboga/Herrfallet
Vårgårda
Umeå
Åstorp

SVK Västerbotten
SVK Malmfälten
SVK Mellansvenska
SVK Västsvenska
SVK Västerbotten
SVK Södra
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VÅRA CHAMPIONS

VÅRA CHAMPIONS

SE UCH SE JCH TJUVSKYTTENS BOSS
SE22659/2012

Här presenteras nyblivna champions i text och bild förutsatt att championatet
erhållits under de senaste 12 månaderna. Vid tilläggschampionat sker
presentationen endast i text.

Strävhårig vorsteh
e. Månz
u. Nilssons Holly
Uppfödare: Mattias Larsson, Blåsmark
Ägare: Catrin Henriksson, Uppsala

RIPUDDEN’S BOLT
SE16761/2014
Korthårig vorsteh
e. Faros Aus Dem Köningswald
u. J SE JCh SE UCh Ripudden’s Axa
Uppfödare: Tommy Kans, Djursholm
Ägare: AnnaCarin Karlsson, Arvidsjaur

J SE JV-15 SE UCH PICTAN GIBSON
SE41575/2014
Korthårig vorsteh
e. Thor van de Waltakke
u. Chantal ze Stipek
Uppfödare: Taina och Juha Ylipekka, Kerava Finland
Ägare: Petra Åberg, Överhörnäs

SE UCH SE JCH SINISAIVOS EFFI			
SE 22681/2014
Korthårig Vorsteh
e. SE UCh NO UCh Ganjo’s Focus
u. C.I.B NORD UCh SE JCh SE DRAGCh SE VCh SE RALLYCh
LP II Tavelsjöbergets Bonnie
Uppfödare: Marielle Rönnebro, Kiruna
Ägare: Bernt-Ola Bergström

UTÖKAT CHAMPIONAT
Strävhårig vorsteh SE UCh Familjen Hederstedts Cura SE38733/2013 har utökat sin titel med SE VCh och SE JCh.
Uppfödare: Monica och Helene Hederstedt, Norrtälje
Ägare: Meit och Tommy Andersson, Norrtälje
Strävhårig vorsteh SE UCh Familjen Hederstedts Bruno SE58764/2010 har utökat sin titel med SE VCh.
Uppfödare: Monica och Helene Hederstedt, Norrtälje
Ägare: Tommy och Meit Andersson, Norrtälje

SE UCH SE JCH JÄGARHOPPETS KARMA
SE21379/2015
Korthårig vorsteh
e. Åslifjellet’s Bhh Balder
u. Gorzka Z Czarnego Dworu
Uppfödare och ägare: Magdalena & Mikael Danielsson,
Borås
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Korthårig vorsteh SE UCh Vildfjäderns Nj Vips har utökat sin titel med SE J Ch.
Uppfödare och ägare: AnnChatrine Lindmark & Stefan Lundgren, Umeå

God ju l & Gott Nytt År!
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att se markerna, lära sig hitta bland de olika
stationerna och helt enkelt få veta vem som gör
vad och när.
Dagen F som i Fullbruksprov

Fullbruksprovsekipage på väg.

JUBILEUMSFULLBRUKSPROV
I ”SVERIGES TRÄDGÅRD”
Text: Tina Bruck

Efter Fullbruksprovet i SVK/Södra 2015 var
vi många som önskade få återkomma till de
fantastiska markerna och miljön runt Svängsta i
Blekinge. När så jubileumsåret började planeras
och frågan kom till Södra blev det verklighet.
Johan och Lena Karén som höll i trådarna förra
gången började genast planera. Att det dessutom denna gång skulle öppnas för 16 ekipage
skulle göra det hela än mer utmanande. Med
hänsyn till Jubileumskampen bestämdes att det
skulle ges plats för ett ekipage per lokalavdelning, men givetvis skulle även våra internationella vänner bjudas in. Det nya för detta år var
också att det fanns möjlighet att kvalificera sig
för ett fullbrukschampionat, vilket gjorde att
man beslutade att ge förtur till de ekipage som
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sedan tidigare erhållit ett 1:a pris på ett svenskt
Fullbruksprov.
Sexton ekipage innebar att skulle det behövas
en hel del mark. För att få plats med alla och för
att provet ö h tt skulle vara genomförbart behövdes dubbla, ibland trippla, uppsättningar mark för
alla moment. Förutom marker så krävs ju givetvis
även en hel del funktionärer utöver sex domare,
och alla inblandade behöver något i magen. I
SVK/Södras ordförande, Göran Lang, har vi förmånen att även ha en god kock som tillsammans
med kockkollegan Magnus serverade oss den ena
godare anrättningen efter den andra.
Efter avslutad lottning och ett färdigt startfält
påbörjade funktionärerna det praktiska arbetet
veckan före provhelgen där alla fick möjlighet

Lördagen kom med mulet väder men humör
på topp. Spänningen hos de deltagande ekipagen gick i det närmaste att ta på. Hur skulle
det gå? Hade man tränat tillräckligt? Skulle
hunden (och man själv som förare) hålla fysiskt
och mentalt? Skulle det bli annorlunda nu
när rävslöpet bytt plats? Första dagens första
moment var den långa apporten, eller skogsapporten som den också kallas. Naturen hade
gjort det lite extra utmanande på de två olika
provområdena. På ett område var det i stort sett
ingen vind alls på morgonen, och spännande
vildsvinsdofter efter nattens aktiviteter på ett
annat. Apporten av den utlagda anden i den 100
x 250 m stora rutan klarade 14 hundar med lite
varierande tid och finess, medan sju hundar erhöll full poäng. Grupperna flyttade därefter vidare till samlingsplatsen för rävapporten. Av 16
deltagare klarade 11 att bärga räven till föraren,
varav 9 med maxpoäng. Några ekipage gjorde
arbetet på nolltid medan andra tog lite extra tid
på sig. En tik lyckades komma tillbaka tomhänt
första vändan och vi åskådare var lite osäkra på
om hon verkligen skulle komma tillbaka med
räven till sin förare, men jodå där kom hon!
Därefter blev dags för lunch, dagen till ära
hemlagad ärtsoppa serverad vid Mörrumsåns
strand i familjen Karéns trädgård. Stärkta av
mat, mellansnack och lite återhämtning drog
grupperna vidare till smygjakten. Mer än en
förare var spänd på huruvida deras ögonsten
skulle sitta kvar i rutan vid kvarstannandet när
husse eller matte befann sig en bit därifrån och
skott avlossades. Ingen anledning till oro, för alla
klarade momentet! Viltspåret som kom därnäst
dömdes av tre domare. Ett 400 m långt blodspår
med vinklar och bloduppehåll skulle genomföras. Några hundar hade även anmälts som
bringselapportörer, vilket endast en av dem upp-

Stärkande ärtsoppelunch.

visade denna dag. Mycket kan hända under ett
prov och ett ekipage fick tyvärr sällskap i spåret
av lösspringande hundar, något som lyckligtvis
slutade väl men innebar en liten extra utmaning.
Blodspåret var bevisligen något alla tränat väl
varav åtta erhöll full poäng. Apporteringen av
svartfågel, momentet lugn på pass med apportering av tre fåglar, var lördagens sista moment.
Samtliga hundar klarade även detta moment, sex
av dem med full pott i båda delmomenten.
Jaktprovsmiddag och priser till dagens bästa
delmoment

Efter omhändertagande och utfodring av
hundarna var det dags för jaktprovsmiddag helstekt gris. Ljuvligt gott. Provledningen och
domarna fick dock avvakta lite med middagen
eftersom man behövde sammanfatta dagen,
göra en gemensam bedömning och utse dagens
bäst presterande ekipage i respektive delmoment inför kvällens prisutdelning. Under tiden
lottades fina priser ut bland deltagande ekipage
skänkta av Bror Pehrssons möbler, Jaktia, Abu
Garcia och privatpersoner. Till kaffet blev det
prisutdelning och även då med priser skänkta
av ovan nämnda sponsorer.
Bästa skogsapport tilldelades Mikael Pieslinger/Jaktfjällans Nässla. Rune Dahlström/Vijaga
Otto utsågs ha gjort provets bästa rävsläp. Christer Malm/Ljungbokens Bamse gjorde den bästa
smygjakten och kvarstannandet. Hans Jensen/
Uldjydens Pedro gjorde det bästa blodspårsarbeSVENSK VORSTEH | 37
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Triss i 1:or!

Björn Holgerssons Münsterkullens 4-ess pris för bästa
lugn på pass och apport av tre fåglar.

Rune Dahlström och Vijaga Otto under momentet sök i vass.

tet och Björn Holgersson/Münsterkullens 4-ess
var lugnats på pass tillika bästa apportör av de
tre svartfåglarna. Inför dag 2 fanns chans för
hela 10 ekipage att gå till pris!
Dag 2 förutspåddes bli en fin dag, vilket
infriades. Deltagarna delades vid morgonsamlingen upp i två grupper inför dagens
första moment, sök i vass, där alla 16 hundar
blev godkända. Tre av dem så bra att de fick
full poäng. Därefter kom vattenmomentet
med fyra fåglar som ska apporteras, något
som 15 hundar klarade galant. En utmanande
apporteringsövning där hunden, när den är
på väg in med den andra anden, får ytterligare en and kastad helt synligt samtidigt som
ett skott avfyras. En stor utmaning för vissa

hundar att lämna den kastande anden därhän
innan hunden levererat den and den var på väg
in med.
Nästa moment på tur var fältarbetet där
ekipagen fördelades på tre grupper, där man
gick på allt från gräsmark och jordgubbsfält
till stubb. Alla hundar kom inte för fågel och
tyvärr hade några hundar svårt att hantera dem
som kom i deras väg. Allteftersom dagen gick
gallrades hundarna ut och möjliga pristagare
decimerades något. Sju hundar stod till slut
som pristagare i detta 100-års Jubileumsfullbruksprov. Under tiden som domarna konfererade och provledningen förberedde priser och
diplom kunde deltagarna och deras hundar ta
en paus i solen på innergården.

Inte var dag man ser fältarbete på jordgubbsfält.

Karl-Oskar Lundh dirigerar sin Trollängens Tova.

38 | SVENSK VORSTEH

Slutligen var det dags att avslöja resultatet av
hundarnas insatser under de båda dagarna.
SVK:s ordförande Rolf Grönstedt förrättade
prisutdelningen, där han även tackade alla
markupplåtare, domare och funktionärer utöver
deltagande ekipage. Först korades de bästa
ekipagen i dagens tre delmoment; bästa sök i
vass blev Anna-Carin Karlsson med Ripuddens
Bolt, bästa vattenapportering Hans Jensen med
Uldjydens Pedro och bästa fältarbetet för dagen
stod Ingemar Johansson med Unni för.
Ett 2:a pris lyckades följande få: Ingemar Johansson med Unni 222 p, Rune Dahlström med
Viga Otto 220 p, Dennis Andersson med Skrämmens B-Leonardo 209 p och Mikael Pieslinger
med Jaktfjällans Nässla 209 p. Förutom diplom
erhöll de även en fullbruksnål samt hundmat
från Robur.
Tre ekipage lyckades få mer än 225 p sammanlagt och därmed ett 1:a pris. Provets ”Old
boy” Christer Malm med Ljungbokens Bamse
225 p, Jim Lundkvist med Lille Skovbos Emil 240
p samt Ingemar Johansson med Prästgårdens
B-Approx 244 p. Här kvalificerade sig även Emil
och Approx till SVK:s första fullbrukschampionat! Ingemar och B-Approx uppnådde flest
poäng och tilldelades ett pris skänkt av Gunilla
och Conny Andersson från Södra, i form av en
ståtlig hund i brons. Han erhöll även en särdeles
utsökt kniv för SVK:s första FBP-championatet,
skänkt av Ingmar Axelsson. Approx fick givetvis även klä sig i Agrias vinnartäcke. Robur
skänkte hundmatsäckar och 1:a pristagarna fick
även de diplom samt en 1:a pris fullbruksnål.
Avslutningsvis återstod att tacka för sig,
plocka ihop och slå igen det ordinarie fullbruksprovet för denna gång. Vi hoppas få återkomma
till denna ”Sveriges trädgård” med dess vackra
natur och fina välskötta marker med god fågeltillgång och fantastisk gästfrihet.
P.S. Ytterligare bilder från Fullbruksprovet finns att
se på hemsidan och på FB-sidan SVK 1917-2017.

Ingemar Johansson och med Prästgårdens B-Approx 1:a
pris 244 p.

Jim Lundkvist med Lille Skovbos Emil 240 p 1:a pris.

Christer Malm med Ljungbokens Bamse 1:a pris.
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bedömningen Excellent) att släppas i parsläpp för att kora en vinnare för den dagen (s
k barrage).
Dag 2 är det exteriörbedömning där de

Det svenska laget.

EUROPEAN CUP MAGYAR VIZSLA
22-24 SEPTEMBER 2017
Tävlingen avgörs varje år i olika värdländer i Europa och i år stod Danmark
på tur för andra gången. Jaktproven genomförs enligt internationella regler,
som dock väntar på godkännande från FCI. Det har varit en långbänk
och pågått under flera år, varför Frankrike bojkottar tävlingen. Tävlingen
genomförs dels som en lagtävling och dels individuellt (totalt, men även per
kön och hårlag). Varje land får delta med ett lag med max 5 hundar (det
”sämsta” resultatet räknas bort). Det kan vara ett lag med strävhår och ett lag
med korthår, eller ett blandat lag.
Text och bild: Kristina Pettersson, Avelsrådgivare korthårig ungersk vizsla

Den första dagen genomförs ett fältprov med

släpp på 15 minuter med bara en hund i taget.
Endast hundar som fått bedömningen Excellent och inte hittat fågel, får extra tid. Du
måste ange vilken avance du tänker använda,
”Scandinavian flush”, som vi är vana vid, eller
”Continental”, där du tillsammans med hunden går upp fågeln (men precis som hos oss
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får föraren inte gå förbi hunden). Inga fåglar
fälls (skott med startpistol), men om hunden
fått en godkänd fågeltagning sker en kastapport med skott i anslutning till fågeltagningen.
Fältbetyget ges i form av Good (som 3:e pris),
Very Good (som 2:a pris) och Excellent (som
1:a pris). I slutet av dagen kommer de två bästa
hundarna (under förutsättning att de erhållit

hundar som fått bedömningen Excellent går
vidare för att man ska kunna utse ”bästa tik”
resp ”bästa hane” i resp hårlag. Utöver det
sker ingen placering av de hundar som fått
Excellent. Under dag 2 sker också vattenapporteringen med skott och kast från land. För
oss är det ju som ett unghundsprov, vilket
också märktes. Under dag 2 genomförs även
Derby där unghundar (upp till 30 månader)
får starta. Där är det bara fältarbete som
bedöms. Bästa unghund utses, både lag och
individuellt men också per hårlag och kön.
Den tredje dagen genomförs fältprov igen på
samma sätt som dag 1 och som sedan avslutas
med prisutdelning efter febrilt räknande och
sammanställning av resultaten. Varje del
och betyg ger poäng, eller i vissa fall inga
poäng men avdrag om hunden inte genomför momentet tillfredställande. Det gällde t
ex vattenapporteringen där man kan få ett
eller två minuspoäng om hunden gått innan
kommando och inte lämnat viltet till föraren.
För de hundar som får Excellent på fält i en
grupp, placerar domaren även dessa som 1:a,
2:a osv vilket också genererar poäng.

Tredje gången med svenskt deltagande

I år deltog Sverige för tredje gången. Första
gången var 2011 i Danmark, då Eva Kits
Nilsson deltog, och andra gången i Holland
2015, då Maria Fredriksson deltog, vilka båda
ingick i laget i år. Det var otroligt ont om fågel i Holland 2015 och mycket få hundar fick
några fältbetyg, vilket faktiskt resulterade i
att Sverige ändå kom på en tredje plats, trots
avsaknad av fältbetyg, men tack vare utmärkta vattenapporteringar och bra hundar exteriört. I år var det första gången som vi hade
ett fullt lag samt två unghundar som startade

I år var det första gången
som vi hade ett fullt lag
samt två unghundar som
startade i Derby.
i Derby: Maria Fredriksson med I’esther Du
Chateau Des Monedierese, Malin Liljeholm
med Madarasz Rheia, Cilla Sandström med
Madarasz Oktán, Kristina Pettersson med
Madarasz Rakel och Eva Kits Nilsson med
Busvizslans Famous Freya. Unghundarna var
Wretdalens Tosca (Maria Fedriksson) och
Madarasz Tikka (Malin Liljeholm).
Redan på torsdag kväll, 21 september,
skedde samling samt ”Captains meeting” där
alla deltagande länders lagledare gick igenom regler, diverse förhållningsorder samt
genomförde lottning av alla deltagare, både
grupp och startordning. I år var det dessutom
rekordmånga hundar anmälda, 44 stycken,
fördelade på 10 lag, vilket ledde till fyra grupper. Det var 22 unghundar som delades in i
två grupper. Alla domare var danska men en
del dömde i vanliga fall andra raser, t ex Breton. Efter lottning hamnade Malin, Cilla och
undertecknad i grupp 1 och Eva och Maria i
grupp 3.
Invigning med sedvanlig pompa och ståt

Fredagen inleddes med invigning och jakthornsblåsning (alltid lika stämningsfullt!), och
därefter transport till respektive provområde.
Det var förvånande mycket sockerbetor, men
vår grupp hade tur och vi fick gå på stubb och
vall av olika slag. Malin Liljeholm var först
ut med Madarsaz Rheia och fick en godkänd
fågeltagning och glädjen var förstås stor! Dagen slutade dessutom med att alla tre svenska
hundar i grupp 1 gick till pris och fick bedömningen Good. För grupp 3 där Eva och Maria
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Malin Liljeholm med Madarasz Tikka.

Per Stouby ägare och förare av danska vinnaren
Michen’s Kenzo.
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gick blev det betor för hela slanten och lite
mindre fågeltillgång. Eva Kits Nilsson med
Busvizslans Famous Freya gick för Excellent
men hade ingen fågel och fick extra tid men
tyvärr ingen fågel då heller.
På lördagen gick Derbyt av stapeln med två
grupper unghundar. Malin Liljeholm med
Madarasz Tikka fick Very Good medan Maria Fredriksson med Wretdalens Tosca hade
otur med en fågeltagning som tyvärr inte
blev godkänd. Under lördagen skedde också
exteriörbedömningen där Madarasz Oktán
och Madarasz Rakel fick bedömningen Excellent och resten av våra hundar Very Good.
Dagens sista moment var vattenapportering
och det klarade våra hundar som sagt galant.
Under dagen hade vi också celebert besök
och support av Sissel Jerve från Norge och
Catharina Wik, kennel Your Choice.
Sista dagen var det åter dags att ge sig ut i
fält. Grupperna var desamma men vi bytte
provområde och domare. Nu blev det även
en del betor för vår grupp. Totalt sett under
dagen hade vårt lag lite otur med stöt av
fåglar i fel vind, icke godkänd fågeltagning, inga fåglar i släppet mm, men Maria
Fredriksson med I’esther Du Chateau Des
Monedierese fick Good och Malin Liljeholm
med Madarasz Rheia fick bedömningen
Excellent och placerades tvåa i vår grupp där
tre hundar hade fått betyget Excellent.
Så återstod bara resultat och prisutdelning innan det var dags för hemfärd. Och
hur gick det då? Totalt segrade den danska
hunden Michens’s Kenzo, ägare och förare
och Per Stouby. Vi såg deras fältarbete båda
dagarna då han gick i vår grupp (1) och det
är svårt att tänka sig en mer värdig vinnare. Det är ju extra roligt att Kenzo har
en valpkull i Sverige, Busvizslans I-kull,
som är unghundar nu. Bästa lag totalt, som
dessutom bestod av enbart strävhår, blev
Ungern där alla fem hundarna fördes av

Vi kan konstatera att vi
aldrig fått så många poäng
och det är något annat att
starta i en lagtävling, där
alla insatser spelar roll.
Zsófia Miczek (kennel Zöldmali), bara det en
bedrift. Tvåa kom Danmark. På tredje plats
kom Tjeckien med 31 poäng och på fjärde plats
kom Sverige med 27 poäng och dessutom blev
Madarasz Tikka bästa unghund, korthår, tik! Vi
kan konstatera att vi aldrig fått så många poäng
och det är något annat att starta i en lagtävling, där alla insatser spelar roll. Själv har jag,
för mer än 10 år sedan, varit åskådare på flera
Europa-cuper, men det är ju alltid något helt
annat jämfört med att delta! Men jag kan varmt
rekommendera att också åka för att gå med som
åskådare. Nästa år går tävlingen i Ungern. Det
är en lååång resa, men visst ses vi där ändå?
Övriga pristagare European Cup Magyar
Vizsla:
Bästa korthår, tik: Duna z Tišnovských revírů,
Tjeckien
Bästa strävhår, hane: Daniavizslas Gonk
(Harley), Danmark
Bästa strävhår, tik: Zöldmáli Echo, Ungern
Resultat Derby lag:
1. Ungern
2. Tyskland
3. Danmark
Resultat Derby individuellt:
Bästa unghund: Campo vom Schimberg,
Tyskland
2:a bästa unghund: Rønnegaards Simon
(Eddie), Danmark

Ungern med fem deltagande hundar som samtliga fördes
av Zsófia Miczek, kennel Zöldmali,

Bästa unghund, korthår, hane: Campo vom
Schimberg, Tyskland
Bästa unghund, korthår, tik: Madarasz Tikka,
Sverige
Bästa unghund, strävhår, hane: Zöldmáli
Extreme, Ungern
Bästa unghund, strävhår, tik: Quodijin’s
Gündi, Holland
Resultat exteriörbedömning:
Bästa hane, korthår: Nemzet Kincse Sámán,
Ungern
Bästa tik, korthår: Duna z Tišnovských revírů,
Tjeckien
Bästa hane, strävhår: Zöldmáli Extreme,
Ungern
Bästa tik, strävhår: Henna Du Domaine Saint
Hubert, Ungern
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JUBILEUMSRIPA

med svartrotskräm, morötter,
päron & murklor, Whisky- och ölsås
Recept och foto: Anna Nylander

4 PERSONER

WHISKY- OCH ÖLSÅS MED RÖKSMAK
150 g morötter
100 g schalottenlök
3 stora vitlöksklyftor
100 g rött äpple
4 dl vatten
7 dl öl, ale/mörk
0,6 dl kalvfond
2 msk viltfond
2 msk Whisky alt whiskyessens
1 krm rökessens, finns att köpa
på flaska i de flesta större matbutiker.
0,7 dl socker
1 tsk balsamvinäger
3/4 kruka färsk timjan
0,5 tsk salt

1.Tärna morötterna och löken. Fräs dem i en
kastrull med olivolja tills de fått mycket färg.
2. Hacka vitlök och äpplen. Lägg i kastrullen och
fräs ytterligare 1 minut.
3. Tillsätt övriga ingredienser och låt koka i 1,5
tim.
4. Sila av och reducera till 2/3 delar. Smaka av
med ev. salt och vitpeppar. (Stana här om du
förbereder såsen dagen innan.)
5. Innan servering värm såsen och tillsätt 1 msk
smör. (Om såsen är lite för lös kan man använda
lite ljus redning, men var försiktig så den inte blir
för stabbig.)

MORÖTTER

1. Skala ca 300 g morötter.
2. Skär dem i stavar och lägg i en ungfastform med olivolja och några nypor flingsalt.
3. Värm ugnen 150g och ställ in morötterna
i ca 30 minuter. De ska vara al dente.

PÄRON
Välj ett svensk grönt päron som är fast. Är
det för moget blir det lätt för mjukt.
1. Skala 2 päron och skär klyftor utan kärnhuset. Ca 3 klyftor per person.
2. Lägg i en stekpanna med olivolja och 0,5
tsk flingsalt.
Vänta att steka dem till precis innan servering. Det tar bara någon minut. De ska mjukna lite men fortfarande ha tuggmotstånd.

RIPBRÖST
6 stycken, ca ett och halvt bröst/person.
1. Sätt ugnen på 150g.
2. Torka ripbröstet torra innan du lägger det i
stekpannan.
3. Salta och peppra.
4. Bryn ripbröstet på medelvärme på vardera
sida så de får lite färg och lägg dem i en ungfastform i ugnen tills de fått en innertemperatur på 50-52 grader.
Låt dem vila i folie i ca 10 minuter. Ripan ska
vara rosaröd inuti.

MURKLOR

En burk murklor.
1. Dela murklorna i bitar och skölj noga. Värm
i stekpannan med lite smör innan servering.

UPPLÄGGNING

Vi äter även med ögonen så lägg upp maten på ett trevligt sätt. Börja med en klick
svartrotskräm och lägg sedan dit morötter, päron och murklor. Avsluta med ripbrösten.
Servera såsen på sidan eller skeda över några matskedar på ripan.

SVARTROTSKRÄM
600 g svartrötter
1,5 dl grädde
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1. Skala svartrötterna och skär i 1 cm skivor och
lägg dem i en kastrull med kallt vatten. Koka
mjuka, ca 20-30 minuter. Koka inte för länge då de
tappar smaken.
2. Sila av och lägg i mixer.
3. Värm grädde, tillsätt ca 1 dl i början och mixa.
Tillsätt mer grädde tills det liknar en slät kräm.
4. Smaksätt med salt och vitpeppar.
5. Pressa genom en finmaskig sil för att få en silkeslen kräm.
Krämen kan förberedas och värmas strax före
servering.
SVENSK VORSTEH | 45

J U N K K A R I – E T T Ä V E N T Y R P Å F I N S K A F Ä LT

J U N K K A R I – E T T Ä V E N T Y R P Å F I N S K A F Ä LT

JUNKKARI – ETT ÄVENTYR PÅ
FINSKA FÄLT
Text och bild: Maria Tjärnström

Jag har länge varit nyfiken på det stora finska
unghundsprovet Junkkari och har förstått att
provet är enormt stort inom den finska vorstehvärlden. Många uppfödare lyckas få större
delen av sina valpköpare att ställa upp och får
på så vis en bra utvärdering av hela kullen. Till
Junkkarihelgen vallfärdar fågelhundsfolket,
både nybörjare och etablerade uppfödare och
svenskar deltar även emellanåt.
I år då vi hade en ny unghund öppnade sig
äntligen möjligheten att starta! Detta tack
vare våra vänner Petra och Gabriel som har
jaktmark i Ilmajoki, inte långt från Lapua där
Junkkarihelgen går av stapeln. Lämpligt nog
skulle de åka och jaga fasan samma vecka, och
bjöd in mig att bo hos dem. Petra som talar
finska och har bra kontakter hjälpte mig med
anmälan till provet, och var även min ovärderliga guide och tolk under helgen.
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Karhunmäki, en frireligiös kursgård utanför
Lapua, är samlingspunkten för arrangemanget. Före resan frågade jag Petra om det skulle
komma något PM? Det brukar ju dyka upp
på mail någon vecka innan våra svenska prov.
”– Finnarna är inte så bra på PM”, svarade hon.
”– Men all information står i finska vorstehtidningen. På finska…”. I år hade provledningen
åtminstone tryckt upp ett A4 med den viktigaste informationen översatt till svenska och
engelska. Man har inget system för avanmälning, det är först vid uppropet det visar sig hur
många som inte dyker upp och därmed blir
strukna.
Vädret var lite mulet och svalt, perfekt för
jakt! Innan släppen gick domaren runt och
hälsade på alla hundar. Petra förklarade att
han kollade mentaliteten, som också är en av
bedömningspunkterna på finska jaktprov. Min

tik Tuula fick börja som nummer två, och på
finska prov går man alltid i enkelsläpp. Under
föregående dags träningssläpp fick jag en hel
del tips inför provet, både av Petra och vår
markvärd. I Finland är det inte lika viktigt
med en tät reviering på fält, utan man vill
hellre se hunden jobba självständigt utan att
föraren blandar sig i alltför mycket. Att blåsa
i pipa i tid och otid ses inte med blida ögon.
Alltså lät jag bli pipan och Tuula fick jobba
på mest efter eget huvud. Hon kom in i en fin
sökrytm, som hon behöll hela dagen. Domaren verkade gilla vad han såg, och gav mig en
del tips och råd under dagen som jag försökte
följa efter bästa förmåga. Men fåglarna lyste
med sin frånvaro… Vi bytte markområde flera
gånger, och på ett par ställen var det ”hett”
med vittring inne i de täta snåren. Men vi
började misströsta. Förhållandena var svåra
eftersom bönderna låg cirka tre veckor efter
med tröskningen p g a av det ostadiga vädret,
så många fält stod orörda. Och det är just i
dessa fåglarna trivs, inte på stubbåkrarna som
står till buds för jakt och prov.
Mitt på dagen gjorde vi ett avbrott för kas-

tapport. Alla hundar får göra apport oavsett
om man kommer för fågel eller inte. Det är
vettigt kan jag tycka när det handlar om en
unghundsmönstring. På svenska prov gör man
ju bara kastapport om man får ett fältbetyg.
Under kastapporten är det tillåtet att berömma
och stötta hunden mer än vad som tillåts här

hemma, och det blir inget poängavdrag om
man kommenderar apport flera gånger. Däremot ska hunden avlämna sittande för att få full
poäng. För övrigt ser kastapporten ut precis
som i Sverige och man får ha med sig eget
apportvilt. Tuula fixade apporten fint, men
objektet som stod till buds var en något slibbig
fasantupp som hon passade på att tramsa med,
hon la ned den och tog ett snabbt omtag en
gång innan hon avlämnade korrekt sittande.
Efter apportsessionen fick Tuula ny energi!
Hon gick i gruppen som fick mest släpptid, och
domaren ville verkligen se ett fågelarbete för
henne. Till slut när vi bytt till ett nytt område
igen gick hon ner i ett av de djupa dikena, upp
på kanten till nästa havreåker och blev stående
med osäkert viftande svans. När vi närmade
oss styvnade svansen – hon hade spikat fågeln!
Hon stod hårt, jag fick purra på henne ordentligt innan hon började avancera. Till slut gick
Herr och Fru fasan upp, skytten saluterade och
Tuula stannade lydigt. Hallelulja!
Väl tillbaka på Karhunmäki samlade domaren

oss och höll genomgång. Varje hund fick en
lång utförlig bedömning, även de som inte gått
till pris. Tuula fick ett 1:a pris med 82 poäng!
Släpptiden blev hela 155 minuter, och domaren berättade att det var den längsta släpptid
han haft på någon hund i sin karriär! Det här
innebar att jag skulle bli kvar till semifinalerna
på måndag, och färjan hem var bokad till söndag… Nåväl, det skulle fixa sig.
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situationer på fasaner fick Tuula till innan
finalen avslutades.

Startfältet i semifinal, med Maria Tjärnström och Tuula längst t v.

På söndag var det dags för utställningsdelen,

som är att jämföra med vår svenska exteriörbeskrivning. Tuula var trött och ville inte
visa upp sig något vidare. Betyget slutade på
Excellent, men hon gick inte vidare till final.
Ringsekreteraren som pratade lite svenska
förklarade att Tuula rörde sig lite stelt, troligen
på grund av stela muskler. Alla andra punkter
lät bra. Så småningom när jag fått det utförliga
protokollet översatt gick det att utläsa vad alla
punkterna står för.

Så blev det måndag morgon och dags för

Grande Finale! Till skillnad från fältprovet
som är officiellt så är finalerna en ren utslagstävling om ära och berömmelse. Petra och
Gabriel åkte hem på söndagkvällen, så nu fick
jag klara mig själv utan tolk. Vi fick gå i semifinal tillsammans med två killar med strävhår.
Tuula började dagen med att lägga upp ett turbosök värdigt en pointer, det var njutbart att se
henne fräsa fram över stubben i morgonsolen.
Upplägget var att vi skulle få två 15-minuterssläpp att ”spela” med. Vinden var svag, och när
Tuulas tid höll på att rinna ut i sista släppet fick
vi tillslut en situation på några fasaner. Vi blev
de enda i gruppen som fick en fågelsituation.
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Efter lunchuppehåll och domaröverläggningar stod det klart vilka som gått till final.
Det blev 6 ekipage, och vi var ett av dom! Oh
shit, igen! Drömmer jag? Kortegen av bilar
med både finalister och publik begav sig i väg
till vad som enligt utsago var de allra bästa
markerna som man sparat till finalen. Det blev
en viss komisk förvirring, eftersom jag inte
förstod nånting av vad som sades utan min
tolk, så jag hängde bara på dit alla andra åkte.
När jag dristade mig till att fråga om något fick
jag för det mesta korthuggna svar på engelska.
Finnarna är verkligen obekväma när dom
tvingas prata något annat än finska. Som jag
uppfattade det skulle alla hundar släppas i 10
minuter vardera och sorteras därefter. Tuula
hade en uppvisning i turbosök under sina 10
minuter, men någon fågel hade vi inte så jag
började vandra tillbaka till publiken som stod
uppe på vägen och såg på. Väl framme frågade
en av provledarna vad jag gjorde där? ”– Jag
hade ingen fågel, då är vi väl klara?” svarade
jag. ”– Nej, du ska gå mer! Gå tillbaka!” –
svarade hon. Så det var bara att vända om och
raskt knata ikapp provgruppen.
Hundarna varvades i 10-minuterssläpp. På
marken fanns både rapphöns och fasaner. Två

Väl tillbaka i Karhunmäki höll jag på att missa
prisutdelningen. Jag hade ingen aning vilken
tid den skulle vara och satt i godan ro i bilen
och pratade i telefon med maken Tomas när
en kille kom och talade om att prisutdelningen
börjat! När Tuulas kritik från finalen lästes upp
hade de församlade tydligen börjat fundera var
den där förvirrade svenskan höll hus? Jag hastade in, slog mig ned i salen och försökte se ut
som jag lyssnade intresserat på genomgången
som jag inte förstod ett ord av förrän talaren sa
några ord på svenska: ”Kungshällans UF Tuula
– tredje plats”! Fortfarande kvar i mitt lätt förvirrade tillstånd fick jag motta en hel hög med
fina priser och bronsmedaljen. Folk kom fram
och gratulerade och tog i hand. Helt overkligt.
Vi kom trea på Finlands största jaktprov med
över 300 anmälda hundar, och jag som bara for
till Finland för skojs skull!

Tuula med prisskörden!

MANUSSTOPP TILL SVENSK VORSTEH NR 1, 2018
infaller den 17 januari 2018
Bidrag skickas till:
Lotta Ivarsson
svenskvorsteh@gmail.com

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi på Brevikens kennel
www.brevikens.se
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SVK:s Avelskommitté består av Katarina Farm-Nordlander (sammankallande) och
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.

Avelsdata, HD

BPH

72 hundar har röntgats sedan årets början med
resultat:
A 61
B8
C3
Trettioåtta hundar gjort ED undersökning
varav 37 med ua (0) och 1 med grad 1.

33 hundar har genomfört BPH och ingen har
behövt avbryta.
Registreringar

149 hundar har registrerats sedan årsskiftet,
totalt i mitten av oktober gäller både importer
och födda kullar i Sverige.

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

Efter några år med blygsamt deltagande på

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

Korthår i topp på Jubileumsriksprovet

Vinnare elitklass blev Ripudden’s Bailey, ägare
och förare Jonny Bergh och vinnare unghundsklass Tappra Snap, ägare och förare Marie Werbelow. Stort Grattis till båda ekipagen!
Mer finns att läsa om Riksprovet på annan
plats i tidningen.
Två nya korthår har klarat 1 pris på fullbruksprov under hösten, som arrangerade på Trossnäs Gård i Värmland i SVK/Mellansvenskas
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regi. Grattis till Alarängens Cleo, ägare och
förare Ingela Lindfors och Burviks Bruno,
ägare och förare Viveka Grahn.
Junkkari

Fint resultat också för Kungshällans UF
Tuula som med förare Maria Tjärnström
placerade sig som tredje bästa hund på det
stora unghundsprovet Junkkari i Finland.
Grattis!
Foto: Jonas Seger

prov tycker jag mig se att det nu börjar bubbla
i leden. Flera unghundar har gjort sina första
trevande försök och två nya långhår är jaktprovsmeriterade efter årets provsäsong! Först
vill jag gratulera Marie-Louise Åsell, som
med Krokuttjärnens Z-Pink tagit klivet upp i
elitklass med sin 8:a ÖKL på fjäll i Mittådalen.
Verkligen roligt! Samma dag utsågs Allas Vår
Jaktlycka, uppfödare och ägare My Hansson,
till provets bästa unghund med ett 2:a pris.
Jag vill också lyfta fram en i Sverige inte ”officiell” bedrift, men likväl något utöver det vanliga! Jamal v.d. Kreppelseheide, med ägare och
förare Tommy Wingren placerade sig på en hedrande delad tredjeplats i Europacupen och den
enda svenska hund som premierades. Tävlingen
gick av stapeln i Zadar, Kroatien. Jamal tog även
sitt sista cert i november och kan nu titulera sig
svensk utställningschampion. Stort Grattis!

Krokuttjärnens Z-Pink.

Slutligen vill jag rikta en massiv uppmuntran

till er som har slitit men inte nått ända fram!
Hoppas att provstarterna har givit rejäl
revanschlust, att träningar och samlingar ger
mersmak och att ni fortsätter att visa upp era

Allas Vår Jaktlycka.
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som meriterat sina långhår på jaktprov under
2017 och 2018!
OBS! detta gäller även ett godkänt resultat på

eftersöksgrenarna. Så ni som kvalificerat er för
en mugg kan höra av er till info@myhansson.
com. Och till er som inte riktigt nådde ända
fram under året som gått... Ni har hela nästa
provsäsong på er!

Jamal v.d. Kreppelseheide med ägare/förare
Tommy Wingren.

HD-INDEX

God Jul och Gott Nytt jaktår tillönskas ni och
era hundar!

Hanhundar sökes!

För närvarande finns det 35 hanhundar och
51 tikar på avelslistorna. Har du en meriterad
hane, som uppfyller avelsmålen, anmäl hunden
till undertecknad! Även nya tikar är förstås
välkomna.

UNGERSK VIZSLA
Avelsråd Kristina Pettersson
Lunda Råsbäcken 1, 611 96 Jönåker
tel 070 600 66 99, Kp.legvet@telia.com

STRÄVHÅRIG VORSTEH

Avelsfunktionär Sofia Colldén
Västra Radiogatan 41A, 854 61 Sundsvall
tel 070-614 6465, sofia_collden@Hotmail.com

Avelsråd Saila Suorsa
Södra Bredåker 403, 961 95 Boden
tel 070-230 14 54, saila.svk@telia.com
Avelsfunktionär Lisbeth Fareby
Solstormsvägen 4, 981 46 Kiruna
tel 070-654 6673, Lisbeth.Fareby@skola.kiruna.se

Jakt- och provsäsongen är inne på sista varvet

Att tänka på inför parning och registrering

• HD- Röntgen: Hanen och tiken ska vara 		
höftledsröntgade före parning med godkänt
resultat A eller B.
• Båda föräldradjuren ska vara friska och
mentalt stabila, jaktligt brukbara och 		
exteriört rastypiska.
För att parningen ska uppfylla SVK:s aelsmål
finns fler krav. Dessa finner du på hemsidan
under Avel/Rasinfo/SVK:s Avelsmål.
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index för strävhårig vorsteh. Indexet uppdateras varje vecka i Avelsdata. Mer information kommer fortlöpande på hemsidan och i
tidningen framöver.

Fr o m 1 januari 2018 börjar SKK registrera HD-

hundar! Som en liten morot har avelsrådet
bestämt sig för att sponsra Vorstehklubben
med att skicka en vacker Långhårsmugg till
alla er medlemmar i Svenska Vorstehklubben

Färger: Parning mellan svartskimmel och
svartskimmel, samt svartskimmel och helbrun
registreras inte av SKK. Svartskimmel får endast
paras med brunskimmel eller ljusskimmel.
Ibland föds det valpar med gulbruna så

von Willebrands sjukdom: Önskvärt är att båda
föräldradjuren är von Willebrand-fria, genom gentest eller fritestade föräldrar. För mer information
och en testblankett, kontakta undertecknad.
Omparning kan göras om den första valpkullen
blivit mindre än rasens genomsnitt (7.8 valpar). I
övrigt ger inte omparning nya genkombinationer
och ökar således inte genvariationen för rasen.
Generellt för sund hundavel gäller följande två
grundregler: Avel med friska föräldradjur och så
lågt släktskap (inavelsgrad) som möjligt.

kallade tan-tecken (som vissa stövare). Dessa
fläckar kan finnas ovanför ögonen, på kroppen
och på tassarna. Dessa valpar ska inte avlivas p g
a färgen, utan registreras i SKK som trefärgade
(TRF). Se bild.

och har så här långt gett rasen en ny jaktprovschampion: Madarasz Rheia SE33599/2012, äg
Malin Liljeholm. Stort Grattis! Två ”bubblare”
finns dessutom: Madarasz Rakel SE33596/2012,
äg Kristina Pettersson och I’esther Du Chateau Des Monedieres SE33263/2014, äg Maria
Fredriksson, där båda hundarna har sina två
1:a pris i EKL klara men har viltspårprovet
i anlagsklass kvar. När vi ändå är inne på
”champinjoner” så har vi fått två nya viltspårchampions: Your Choice Taste For Success SE37860/2016, äg Veronica Dahlberg och
Busvizslans Hunting Hector SE36024/2015,
äg Daniel Raffner. Stort Grattis! Busvizslans
Incredible Iston SE14737/2016, äg Ali Fröberg
har tre 1:a pris i öppen klass på viltspår men
inget championat registrerat. Vi har ytterligare
hundar till pris på jaktprov så här långt:
Busvizslans Incredible Inuk SE14735/2016, äg

Madarasz Rheia nybliven jaktprovschampion.

Per Stouby, 2:a UKL
Madarasz Tikka SE21499/2016, äg Malin Liljeholm, 2:a + 1:a UKL
Olebjörks Kilencedik Iszla SE49702/2016, äg
Ulrika Renheim, 1:a UKL
Olebjörks Kilencedik Ivérr SE49707/2016, äg
Linnea Berggren, 3:a UKL (skog)
Wretdalens Tosca SE31648/2016, äg Maria
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Fredriksson, 2 x 1:a UKL
Busvizslans Hunting Hector SE36024/2015, äg
Daniel Raffner, 2:a ÖKL
Magasparti Rutinos Florence SE53729/2014, äg
Ina Axéder, 2:a + 1:a ÖKL
Vadoca Lin-Zemla SE16553/2015, äg Sara Lewerentz, 2:a ÖKL (skog)
Busvizslans Famous Freya SE32193/2012, äg
Eva Kits Nilsson, 3:a EKL

Michen´s Kenzo DK0146/2012, äg Per Stouby,
1:a EKL

SVK / SÖDRA
ORDFÖRANDE: Göran Lang
Gudmundtorp, Lillarp 108, 243 96 Höör

Även strävhåren har pristagare på prov: Am-

berpoints Red Ruby SE12897/2013, äg Louise
Bjurlerstam Darberg, 3:a ÖKL. Ytterligare
ett strävhår har startat, nämligen Fortuna
Zoldmali SE14160/2015, äg Sofia Colldén, först
på eftersöksgrenarna med 10-10 ÖKL, men på
fältdelen blev det tyvärr ingen fågel.

tel 070-530 2611
goran.lang@live.se
SEKRETERARE: Tina Bruck
Hasselvägen 11, 261 72 Häljarp
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)

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Inget bidrag till detta nummer pga sjukdom.
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Hemsida: www.vorsteh-vast.se

SVK / MELLANSVENSKA

lennart.andersson@vmfnord.se
SEKRETERARE: Svante Morén
Bergviken 8, 93792 Burträsk
tel 0914-100 35, 070-699 4152
svante.moren@tieto.com

tel 090-194830
nordwall.anders@gmail.com

tel 0240-251 23, 070-215 41 19

Plusgiro: 675 22-3

lisa.danielsson@swerock.se

Hemsida: www. svkvasterbotten.se

benny.nilsson@jagareforbundet.se
KASSÖR: Anita Pettersson (fram till årsmötet)
Vallstena Norrgarde 327, 624 32 SLITE
tel 070–348 32 24

KASSÖR: Christina Berg
Mellanvägen 3, 771 42 Ludvika

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

gocha.pettersson@hotmail.com

ORDFÖRANDE: Magnus Eklund

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

ORDFÖRANDE: Åsa Brusbäck Green
Drättinge 4, 561 91 Huskvarna
Tel 036-8603325, 0705-314359
asa.brusback@gmail.com
SEKRETERARE: Jenny Olsson
Cirkelgatan 2C, 386 94 Färjestaden

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

SVK / VÄSTSVENSKA
ORDFÖRANDE: Lennart Gullberg

Malin Nyström återkommer i Svensk Vorsteh
nr 1, 2018.

Postgiro: 72 62 14-0

tel 0935–12488, 070–6742184

SEKRETERARE: Lisa Danielsson

tel 072 524 8003

KLEINER MÜNSTERLÄNDER

sa@lacf.se

Tobacka 39, 911 93 Vännäs

Marmorvägen 34, 90742 Umeå

Endre Bjärs 510, 621 77 Visby

rasen för träning och umgänge. I januari blev
det träning på Trossnäs gård för Anders Due.
Åtta grosser münsterländer fick mötas på
fina marker med mycket fågel. Trevligt värre!
Förslag på att planera en helg till hösten med
både träning och prov för grosser münster-

tel 033-25 90 16, 070-605 2720

ORDFÖRANDE: Lennart Andersson

tomas@trossnasgard.se

SEKRETERARE : Benny Nilsson

Vid två tillfällen har initiativ tagits till att samla

Pålsbo 5, 518 90 Sandared

SVK / VÄSTERBOTTEN

KASSÖR/AU: Anders Nordwall

stefan@hunddressyr.se

länder föddes och så blev det. I september
kom hela tio hundar. Härligt att se så många
tillsammans med tanke på den lilla population
vi har. Alla hemmahörande i Sverige utom en
från Norge. En av våra hundar fick ett 2:a pris i
ÖKL och det var Vassfjärdens Frippe.
Att döma av den här informationen så visar det
att samarbetet mellan avelsråden för rasen i Norden är nödvändig för att föra rasen vidare. Även
om det till viss del sker så behöver den utvecklas.

KASSÖR: Stig-Arne Persson

tel 070-666 23 23

Halla Hallegårde 120, 622 52 Romakloster

Hela gänget på Trossnäs Gård.

b_holgersson@hotmail.com

Hemsida: www.svksodra.se

tel 070-56 55 035

G-Feja Av Hundremeterskogen, men tyvärr
endast två valpar. Tikvalpen blev kvar hos
uppfödaren medan hanen exporterades till
Nordnorge. Importer blev det fler av. Två tikar
från Tyskland, två hanar från Norge och en
från Danmark.
Glädjande är att vi nu har fått sex tikar
födda de tre senaste åren som förhoppningsvis
kommer att lämna några kullar. Av ägarna är
det dessutom fyra som har registrerade kennlar och erfarenhet av uppfödning.

Hemsida: www.jvvk.se

tel 0322-131 41, 072 561 4116

ORDFÖRANDE: Tomas Jensen

ORDFÖRANDE: Stefan Hellström

I år blev det en kull i Sverige och det var efter

Plusgiro: 61 39 08-3

Västgötagatan 6, 441 43 Alingsås

Bankgiro: 5144-8835

SVK / GOTLAND

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

SEKRETERARE: Björn Holgersson

lennart@bjornkarrets.se
tel 070-319 2051

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 9 2018
Manus ska vara redaktionen tillhanda senast den 17 januari 2018 och sändes till:
Lotta Ivarsson
Hjoggmark 13, 905 95 UMEÅ
Tel 070-525 1171
svenskvorsteh@gmail.com

Foto: Gunilla Mäki

God Jul & Gott Nytt År!
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