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SVK JÄMTLAND-VÄSTERNORRLAND 

Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

Styrelsen har bestått av: 
 
Göran Mattsson  ordförande 

Lars-Göran Nyhlén  ledamot (vice ordförande) 

Mattias Edström  ledamot (kassör) 

Bo Hallnäs  ledamot (sekreterare) 

Erica Winterqvist  ledamot 

Katarina Lennartsson ledamot 

Anders Flodin  suppleant 

Ingela Forslund  suppleant 

Jenny Olsson  suppleant 

Maria Österlind  suppleant  

 

Styrelsen har under verksamhetsår 2019 hållit 9 st protokollförda sammanträden. 

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

mail. 

Medlemsantalet i december 2019 är 275 (275) personer 

 

Antal angivet inom parantes visar motsvarande under fjolåret 

 

Provverksamhet 
 

Ordinarie prov 

Under 2019 har vi haft 296 (194) st starter på ordinarie fältprov, därav 239 (164) st på fjäll 

och 17 (30) st på skog samt 40 (19) st på eftersöksgrenarna. 

 

Jaktprov fjäll  

 

29-31 mars Mittådalen 

 

Provledare: Anna Forsward och Anna Klockervold 
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Domare: Mikael Holmström, Mikael Sjöquist, Uli Wieser, Lisa Danielsson och Angelica 

Hammarström 

 

Under provet hade vi totalt  51 st starter fördelade enligt nedan: 

Ukl 7 st varav 1 st pristagare 

Ökl 35 st varav 6 st pristagare + 3 godk fält 

Ekl  9 st varav 7 st pristagare 

 

Första höstprovet 

 

30 aug-1 september Mittådalen 

 

Provledare: Hans-Erik Johansson och Lars-Göran Nyhlén 

 

Domare: Fredrik Norman, Mikael Sjöquist, Joakim Sköld, Angelica Hammarström och Uli 

Wieser 

 

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

Ukl 26  st varav 11  st pristagare 

Ökl 66  st varav 22 st pristagare 

Ekl 31 st varav 12 st pristagare 

 

Sena höstprovet 

 

28-29 september Mittådalen 

 

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

 

Domare: Anders Håkansson, Jim Vejby, Angelica Hammarström och Patric Bergström 

 

Under provet hade vi totalt  65 (79) st starter fördelade enligt nedan: 

Ukl 7 (9) st varav 1 (0) st pristagare 

Ökl 48 (58) st varav 7 (12) st pristagare 

Ekl 10 (12) st varav 2 (7) st pristagare 

 
Jaktprov skog  

 

5-6 oktober Solberg 

 

Provledare Ylwa Jonasson och Marie Louise Åhsell 

 

Domare: Robert Lundgren och Mattias Larsson 

 

Under provet hade vi totalt 17 st starter fördelade enligt nedan: 

Ukl 2 st varav 0 st pristagare 

Ökl 9 st varav 1 st pristagare 

Ekl 6 st varav 2 st pristagare 

 

Eftersök  
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13 juli Åsarna/Härnösand 

Under proven har vi haft totalt 40 (19) st starter fördelade på 

31 st startande i Åsarna, varav 26 st godkända och i Härnösand har vi haft totalt 9 st 

startande varav 8 godkända 

 

Provet i Åsarna sköttes av provledare Gertrud Danielsson och Pierre Samuelsson 

Domare: Patric Bergström o Jim Vejby samt i Härnösand var det provledare Carin 

Byström och domare Janne Pettersson. I Härnösand provades ett nytt område för spår o 

vatten med gott resultat. 

 

Särskilda prov  

 

Totalt har vi haft 190 (158) st provstarter på särskilda jaktprov under året. Fördelade enligt 

nedan. 

Jaktprov fjäll  

63 (54) st starter på fjäll 

Jaktprov skog  

 0 (3) st starter på skog 

Eftersök  

127 (101) st starter på spår och vattenprov 

 

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

 
Utställning  

 

Den 19 maj var det dags för lokalavdelningens årliga utställning. Platsen var Bringåsen en 

dryg mil utanför Östersund. Vädret bjöd på något regnstänk men på det hela taget var 

vädergudarna vänligt sinnade. 

Domare för dagen var Mats Jonsson som hade 65 anmälda hundar att bedöma. 1 st Gr Mü, 

5 st Kl mü, 5 st Lh vor, 8 st Sh vor och 45 st Kh vor. 

Nedan är de hundar som blev bäst i rasen.  

 

BIR Kleiner Münsterländer 

Wildbachberger Gilllis 

Äg: Leif Härjegård, Duved 

BIR Långhårig vorsteh 

Krokuttjänens Z-Pink 

Äg: Elisabeth Flyckt/Marie-Louise Åsell, Fåker 

BIR, BIG 3 Strävhårig vorsteh 

Qwirhaukens Irma 

Max Olofsson, Åsele 

BIR Korthårig vorsteh 

Sångebergets Lakka 

Äg: Emma Fors/Karin Fors, Hallen 

BIR, BIS 3 valp 6-9 mån. Korthårig vorsteh 

Rodedalens Kari Traa 
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Äg: Gertrud och Kent Danielsson, Hammerdal 

Bästa veteran. Korthårig vorsteh 

Svartsjöarnas Jackie 

Äg: Anna Brammås, Frösön 

 
Viltspår – rörliga prov 

 

Under året har 9 hundar startat, 5 st i anlagsklass och 4 st i öppen klass. Det har varit 

duktiga hundar som deltagit, 4 st i anlagsklass blev godkända samt alla i öppen klass fick 

1:a pris. Kungshällans UF Tuula tog sitt tredje 1:a pris och blev SE VCH. Alla startande 

tillhörde SVKs raser.  Bästa SVK JV-hund för året blev KM Axxa-Lennart Andersson som 

blev uttagen till SVKs ”Viltspårmästaren” och där utförde ett utmärkt spårarbete och blev 

bästa hund, ”SVKs Viltspårmästare 2019”.  

Carin Byström 

 

Övrigt 

 
Utbildning 

 

Domare 

Jim Vejby blev färdig jaktprovsdomare under året. 

Under utbildning är: Anna Klockervold och Tomas Tjärnström 

 

Provledare 

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

Bergström Östersundsområdet. 

  
Medlemshelg 

 

Medlemshelgen avhölls på Forswards anläggning i Getåsen 29-30 juni. 

 

Vi var ca 30 st som slöt upp under helgen. 

Lördagen bestod av träning i olika grupper och alla kunde hitta något som passade Anna 

Fors Ward höll i Flog och stadga, Jenny Olsson gick igenom en introduktion till dirigering, 

Anders Flodin skötte apporteringsträningen och Johan Ward hade en skytteträning. 

Lördag kväll startade med att Jim Vejby hade ett uppskattat föredrag om jaktprov ur 

domarens synvinkel med utrymme för frågor. 

Lördagen avslutades med en trevlig middag. 

Söndagen ägnades åt Klubbmästerskap i skytte och apport. 

Apporteringen vanns av Anders Flodin med Inja. 

Skyttet vanns av Johan Ward. 

 Vi avslutade helgen med en gemensam lunch. 

Sammanfattningsvis hade vi en mycket trevlig helg med många bra diskussioner och 

mycket skratt, vi hoppas att det kommer ännu fler till nästa års medlemshelg som nu börjar 

bli en tradition. 

Göran Mattsson 

 

Träningshelg 
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Unghunds träningen i Mittådalen arrangerades den 16-18 augusti 2019 i perfekt 

träningsväder. 

Vi fick in sammanlagt 18 st anmälningar, (vilket var fler än förra året). 10 st från JVVK 

och 8 st från övriga lokalavdelningar. Deltog gjorde 10 hundar, samtliga från JVVK, alla 

hundarna var inte unghundar, däremot var flera av ägarna rätt nya i sammanhanget. 

Gemensam middag hölls fredag och lördagkväll, där hölls info om träning mm samt 

diverse diskussioner. Lördag och söndag var vi ute på fjället och försökte få till situationer 

för hundarna. Alla hundar hittade inte fågel men kämpade på i alla fall.                          

Anna Larsson & Annika Bergqvist 

Träningsgrupper  

 

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

 

Mässdeltagande 

 

Mässa på Västgård 2019 

Vi har haft apporttävlingar i klubbens regi på Västgård Game fair med hjälp av 

medlemmar i klubben under tre dagar i Juli. Västgård ligger i fjällmiljö vid Kallsjön och är 

en jakt och friluftsmässa med över 20 000 besökare år 2019. Våran uppgift är att leda två 

olika apporttävlingar samt visa upp klubben och våra raser på ett trevligt sätt, i år var det 

vorsteh som vann tävlingen. Många fina vinster delas ut. Vi har mycket trevligt ihop och 

blir ett ihop svetsat gäng som bor ihop på campingen och roar oss på kvällen. Vi hade över 

80 st starter år trots värmen.  Vi får en del av intäkterna från anmälningsavgiften. Vi 

beslutade att skänka den summan till Barncancerfonden.  

Ingela Forlund 

 

Tack! 

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

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

gått! 

 

För styrelsen 

 

 

 

Göran Mattsson  Katarina Lennartsson Mattias Edström 

Ordförande  Ledamot  Ledamot  

 

 

Erica Winterqvist  Lars-Göran Nyhlén Bo Hallnäs  

Ledamot  Ledamot  Ledamot 


