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Medlemsantal: Vid årets början hade lokalavdelningen 158 medlemmar och vid årets slut 162. 

Årsmötet hölls i Skedhult i Eksjö söndagen den  8 mars. Ulla Eckerberg höll i ordförandeklubban och i samband 

med mötet höll Fredrik Zethraeus ett föredrag om fältviltet och dess biotop. 

 

I från mars månad blev hela vår verksamhet begränsad pga av Corona virusets spridning i världen.  

Alla vårens planerade aktiviteter ställdes in efter SVK´s centralstyrelse och SKKs riktlinjer och beslut.  

Utställning, viltspårprov och en planerad kursdag fick avbokas.  

Inga träningsgrupper har varit aktiva under året, pga av risken för smittospridningen av Covid-19. 

I från sommaren"lättade" rekommendationerna och vi kunde genomföra våra planerade prov i eftersöksgrenar 

och även vårt fältprov på Öland i september. Tyvärr blev vi av med vår provmark i Renstad under 2020 och fick 

ställa in det fältprovet. Detta kompenserades med att vi glädjande nog fick till 3 partier på Ölandsprovet/dag.  

 
Eftersöksproven genomfördes med noga planering utifrån Corona rekommendationer och vi delade in 

deltagare i 2 olika startgrupper med olika samlingstider.  

Ordinarie eftersöksprov inleddes i Valdshult 2020-07-04  med 11 starter där Karl-Oskar Lund dömde.  

Helgen efter i Ljuder 2020-07-12 kom det 12 hundar till start och där var Chistian Larsson domare.  

I år prövade vi att ha en hel provhelg i Boxholm 2020-08-08--2020-08-09.  

På lördagen hade vi 13 starter och på söndagen 10 starter, Karl-Oskar Lund dömde båda dagarna. 



I den rådande pandemin har vi inte haft några gemensamma prisutdelningar efter provens slut.  

Två stycken särskilda prov i eftersöksgrenar har anordnats i klubben, med 7 starter sammanlagt, domare Karl-

Oskar Lund och Benny Nilsson.   

 

Ordinarie fältprov Öland 19-20 sptember 
Intresset för Ölandsprovet var som vanligt stort och vi kunde erbjuda tre partier med 10 hundar i varje. Öland 
visade sig från sin bästa sida med sol hela lördagen, lite för varmt med tanke på hundarna som jobbar hårt efter 
att hitta fågel. Söndagens väder erbjöd mer humana temperaturer och även fåglarna hittades bättre då. 
På lördagens prov startade 28 hundar och på söndagen 27.   
Årets klubbmästare på fält blev Ann-Sofie Karlsson med Sandlands Beannie på lördagen.  
Erik Sandell gör återigen ett utmärkt arbete med marker och skyttar på Ölandsprovet, stort TACK!  
Domare på Öland var Patric Bergström. Fredrik Norman, Juhan Åkerblom samt domarelev Per Sundström. 
 
Två särskilda prov på fält har genomförts med 12 starter sammanlagt , ett på Kuseboholm och ett på Öland. 

Domare Christian Larsson och Benny Nilsson. 

  

Det har skett en del administrativa förändringar i vår klubb. 

Ett nytt anmälningssystem till proven har införts centralt och våra provansvariga, provledare, domare har fått 

arbeta lite extra med att få till rutinerna och förfarandet med proven. Även våra medlemmar har fått skapa 

"Mitt konto" på hemsidan, för att kunna anmäla sig till prov. Det ser ut som om detta nya system kommer 

underlätta i hanteringen runt proven i framtiden, det är vi glada över.  

Även rutiner för särskilda prov har ändrats under året och vi har fått sätta oss in i dessa. 

 

Hemsidan och Facebookgruppen "Småland-Östergötlands Vorstehklubb" har haft många inlägg under året, 

utifrån alla förändringar som skett och även rapporter från proven har redovisats. Ett fint repotage i från 

Ölandsprovet hittade vi i tidningen Svensk Vorsteh nr 4, text och foto av Ida Svensson. 

 

Till Årets funktionär beslöt styrelsen att utse Ann-Sofie Karlsson. 

 
Styrelsen vill till sist tacka samtliga medlemmar, sponsorer, markägare, alla 
funktionärer och domare för ett annorlunda, utmanande år. 
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