
Verksamhetsberättelse för 2019 för Svenska Vorstehklubbens lokalavdelning Småland-

Östergötland.  

Styrelsen för Småland-Östergötlands lokalavdelning avger härmed följande berättelse över föreningens 

verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2019. 

Styrelse:  

Ordförande: Åsa Brusbäck-Gréen 

Vice ordförande: Anders Svensson 

Sekreterare: Marie Davidsson 

Kassör: Monica Holmberg 

Ledamöter: Ida Svensson, Lena Bäckman och Lene Fröyd 

Suppleanter: Fredrik Axelsson, Johan Nilsson 

Antal protokollförda styrelsemöten: 5 

Revisorer: Lars Flygh, Helene Nilsson och revisorsuppleant  Solveig Söderman 

Valberedningen har bestått av sammankallande Erik Sandell,  AnnSofie Karlsson och Krister Larsson  

Övriga funktionärer: 
Utställningskommité: Marina Svensson(CUA),  Ida Svensson och Elisabeth Fyhr (CUA) 
Webbmaster : Ida Svensson o Frida Engström 
Ansvarig viltspår: Per-Johan ”Poa” Lindgren 
Redovisningsansvarig/anmälningar: Erik Sandell 
Pokalfogde: Anders Svensson och Lena Bäckman 
 
Medlemsantal: Vid årets början hade lokalavdelningen 152 medlemmar och vid årets slut 158.  

Årsmötet hölls i Skedhult i Eksjö den 17 mars. Ulla Eckerberg höll i ordförandeklubban och efter mötet 

informerade Rolf Grönstedt från huvudstyrelsen om kommande fullmäktigemöte och ev. införande av UT o AT, 

därefter delades vandringspriserna ut.  

I Boxholm höll Krister Larsson i välbesökta träningsträffar under året.   

I Växjötrakten höll Anders o Ida Svensson i träningsträffarna. 

Årets första evenemang var vårt ordinarie viltspårsprov i Jönköping den 28 april. Vi hade 11 anmälda hundar i 
de båda provklasserna. Dömde gjorde Per-Johan ”Poa” Lindgren. Kerstin Flygh blev med sin SH Vorsteh Raska 
bästa ÖKL-hund och fick därmed representera lokalavdelningen under viltspårmästerskapen. Till klubbmästare 
utsåg domaren Karl-Oskar Lund med sitt strävhår Sansas Karl-Alfred i anlagsklass. 
Under året har 39 hundar startats i viltspår på särskilda prov i vår regi. Stort tack till Poa Lindgren som anordnat 
dessa. 
 
Träningshelg i eftersöksgrenarna anordnades vid två tillfällen under juni månad på Öland med Erik Sandell vid 

rodret. Dessa har varit mycket uppskattade. Tack Erik! 

Under våren hölls en uppskattad fältträning på Erling Bengtssons fina marker. Mycket fågel med många 

fågelsituationer för hundarna plus en o annan hare! 

Utställning och KM i apportering söndagen den 12 maj. 

I år hade vi utställningen på Lessebo brukshundsklubb och då vi befann oss mitt i glasriket valde vi att, som 

årets tema på utställningen ha ”Glas”. Glas-temat märktes tydligt på dagens prisbord både för utställningen och 

för lotterierna. På lördagen hölls ett föredrag och det anordnades lite olika aktiviteter. 



Domare Fredrik Norgren och domaraspirant Annika Uppström hade 29 hundar att bedöma av raserna kleine 

münsterländer, ungersk vizsla korthår, långhårig vorsteh, strävhårig vorsteh och korthårig vorsteh. 

Resultat Bäst i rasen (BIR): 

BIR Kleine Münsterländer: Hellatorpets Banjo, ägare: Mats Wallin, Ystad 

BIR Ungersk vizsla korthår: Shadowfields Nootau, ägare Gun Peterssons Johansson, Holmsjö 

BIR Långhårig vorsteh: Luffe, ägare Christin Sjöström,Trekanten 

BIR Strävhårig vorsteh: SE FBCH SE UCH SE JCH Trollängens Tova, ägare: Karl-Oskar Lund, Hestra 

BIR Korthårig vorsteh: J SE VV-17 Tappra Skutta, ägare Marie Davidsson, Tranås 

Resultat Best in show (BIS): 

BIS 1: Luffe, ägare Christin Sjöström,Trekanten 

BIS 2: SE FBCH SE UCH SE JCH Trollängens Tova, ägare: Karl-Oskar Lund, Hestra 

BIS 3: J SE VV-17 Tappra Skutta, ägare Marie Davidsson, Tranås 

BIS 4: Shadowfields Nootau, ägare Gun Peterssons Johansson, Holmsjö 

BIS-valp: Tappra Smack, ägare Marie Davidsson, Tranås 

BIS-veteran: J SE VV-17 Tappra Skutta, ägare Marie Davidsson, Tranås 

  

Klubbmästare blev  Lene Fröyd med sin KLM Fugleskogens Baily. 

 

Klubben deltog under Elmia Game Fair d 30 maj-1 juni med rasmonter, rasparad och uppvisningar av stående 

fågelhundars arbete. Många besökte vår monter och hade mycket frågor om våra raser. 

I samband med Elmia togs det fram lite olika profilmaterial såsom pikétröjor och en jaktväst med vår logga. 

Pikétröjorna delades ut till funktionärerna och jaktvästen har dels sålts under hösten och dels delats ut som 

priser på våra prov. 
 

Årets första ordinarie eftersöksprov gick av stapelen 7 juli i Skärstad, strax norr om Jönköping. 12 hundar kom 

till start. Nästan alla hundar gick till betyg av varierande valör. Domare var Karl-Oskar Lund. 

Nästa ordinarie prov i eftersöksgrenarna hölls i Ljuder 11/8, med 12 startande hundar, domare var Karl-Oskar 

Lund igen. Även här fick de flesta hundar fina betyg. 

Ordinarie eftersöksprov 2018-08-18 i Boxholm med KM 
Årets sista ordinarie eftersöksprov gick av stapeln med 22 startande hundar där vi även hade ett KM. Många 
hundar gick till pris också i Boxholm. 
Klubbmästare blev Krister Larsson med Torbjörn Elofssons strävhårstik Pimens Blenda. 
Domare i Boxholm var Richard Andersson och Ulf Kleist.  
 



Tre särskilda prov i eftersök hölls med sammanlagt 17 anmälda hundar. Dömde på dem gjorde Benny Nilsson 

och Karl-Oskar Lund. 

Ölandsprovet 21-22/9 2018  
Intresset för Ölandsprovet var som vanligt stort men vi kunde tyvärr bara ha två partier med 10 hundar i varje. 
Öland visade sig från sin bästa sida med sol hela helgen, nästan lite för varmt med tanke på hundarna och 
några hundar fick bryta p.g.a. värmen under dag två. Fågeltillgången var god. 
Det blev en hel del steg under dagarna två för oss tvåbenta innan domarna var nöjda.  
Erik Sandell hade fixat marker och skyttar, stort tack för det.  
Domare var Mikael Sjöquist och Ingemar Sjöström 
 
Ordinarie fältprov hölls på Renstad/ Boxholm 28-29/9, med 32 starter. Domare var Benny Nilsson och Göran 

Stamborg.  Fågeltillgången på Renstad var lite sämre i år men rådjuren var desto fler, vilket också speglade 

prisvalörerna. 

KM Fält hölls i samband med fältprovet på Renstad och där kammade Lene Frøyd hem priset med sin KH-tik 

Ripuddens Chana.            

Ett särskilt prov på fält har hållits på Öland 16 oktober med 4 deltagare där Patrik Sjöström dömde.  

Under våren hölls en provledarutbildning med Göran Stamborg so utbildningsledare. Tio provledaraspiranter 

deltog och åtta är klara med sin aspiranttjänstgöring och med beröm godkända. Därmed har klubben åtta nya 

provledare. 

En jaktprovsgrupp har bildats med följande konstellation: 

Monica Holmberg (Sammankallande) 

Lena Bäckman 

Åsa Brusbäck-Green 

Karl-Oskar Lund 

Anders Svensson 

Fredrik Zeatreus 

Till Årets funktionär beslöt styrelsen att utse Per-Johan ”Poa” Lindgren för hans mångåriga och stordådiga 

arbete med våra viltspårprov. Han har ordnat med och hållit i alla trådar under såväl ordinarie som särskilda 

prov. 

 
Styrelsen vill till sist tacka samtliga medlemmar, sponsorer, markägare,  
funktionärer och domare för ett givande år._ 
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