
 

Berättelse för verksamhetsåret 2012 
Styrelsen för SVK Södra avdelning får härmed avge följande berättelse för avdelningens 58:e 
verksamhetsår. 
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Verksamhet 
 
Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelsemöten. 
 
 
Årsmöte 

Årsmötet hölls den 15 mars på Hurva Gästgivaregård. Ordförande samt ca 40 medlemmar deltog. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och årsmötet avslutades med prisutdelning och middag. 
 
 

Medlemmar 
 2012-12-31 var medlemsantalet i SVK Södra 270 stycken, vilket är en ökning med 9 från 
föregående verksamhetsår. Ett positivt trendbrott och förhoppningsvis bestående efter det att 
medlemsantalet under ett antal år minskat med 10-15 personer. 
 
 



 
Debattafton 

Den 16 februari diskuterade drygt 35 av lokalavdelningens medlemmar interna och externa 
angelägenheter på Hurva Gästgivaregård. SVK Södra bjöd deltagarna på förtäring. Mest 
debatterades de omdiskuterade nya jaktprovsreglerna, som sedermera inte blev något av. 
 
 

Klubbmästerskap på Rinkaby 
Klubbmästerska hölls på Rinkaby den 17 mars där Lars-Henning Strand stod som markvärd. 15 
hundar dök upp varav 1 unghund. Åke Sjöström dömde evenemanget. Till bästa unghund utsågs 
Sandmosegaards Diesel, Magnus Möller och i vuxenklassen blev Berlioz, Nils Linde bästa hund.  

 
 
Unghundsträff 

Unghundsträffen hölls den 1 april på Svalöv-Weibulls marker utanför Svalöv. Cay Nilsson och 
Patrik Sjöström höll i varsin frejdig unghundsgrupp under dagen. Särskilt tack till Magnus 
Ströman som gav oss tillträde till marken. 

 
 
Ordinarie viltspårprov  

Vårt ordinarie viltspårprov 2012 anordnades den 20 maj i Fulltofta, Hörby, där Stiftelsen 
Skånska Landskap välvilligt upplåter sina marker. Provet var öppet för alla raser och 10 hundar 
deltog. I anlagsklass deltog 6 hundar där 2 hundar blev godkända. I öppenklass deltog 4 hundar 
med 1 1:a pris, Trollängens Krut med förare Conny Andersson. Domare vid provet var Carina 
Follstam, Anders Pedersen och Ingmar Tykesson. 

 
 
Rörliga viltspårprov 

SVK Södra har hållit 146 rörliga viltspårprov mot 164 2011 och 91 prov 2010. Av proven var 84 
i anlagsklass och 62 i öppenklass. Resultat i anlagsklass blev 65 godkända och 19 ej godkänd. I 
öppenklass fick 27 hundar 1:a pris, 7 hundar 2:a pris och 6 hundar 3:e pris. 22 hundar blev ej 
godkända i öppenklass,  
 
De rörliga proven har dömts av Ingmar Tykesson, Arne Johansson, Martin Bruck, Eva Hörnfelt-
Ahlin, Carina Follstam, Lise-Lott Hagman, Görel Hilborg, Benny Persson och Anders Pedersen. 
Fördelning på raser: strävhårig vorsteh 11 och kleiner münsterländer 4. Övriga raser 131. 
 
 

Kurser 
Kurs i apportering och lite grundlydnad hölls av Agneta Ericsson med 6 deltagare 
 
En fältkurs har under året arrangerats av Stefan Nilsson i Tomelilla med totalt 10 deltagare.  

 



 
Kurs i viltspår och eftersök hölls i Finnstorp samt Klåveröd på Söderåsen under ledning av 
Ingmar Tykesson och Martin Bruck. Vid kursen deltog 4 hundar tillhörande SVKs raser, med 
mål att uppnå godkänt resultat i viltspårprov anlagsklass eller pris i öppenklass. 
 

 
Träningsträffar 

Under maj månad hölls det två träningstillfällen i Fogdaröd respektive Storaryd. Uppslutningen var 
mycket god vid båda tillfällena. Vid vattnet fanns Patrik Sjöström som gav instruktioner till de som ville 
ha hjälp. Rikard Andersson och Ingmar Tykesson kämpade på med spårdragningen innehållande kanin, 
räv och gås. I Storaryd var det Arne Johansson som bidrog med sina kunskaper på spåret. Härligt och 
varmt väder hade vi och humöret var på topp. Det grillades korv på öppen eld, för vad gör man när 
gasoltuben står kvar på gårdsplanen. Den nyinköpta rosa grillen invigdes gången efter. 

 
 

Vårutställning 
Det var 33 anmälda hundar och ägare som trotsade vädret, som inte visade sig från sin bästa sida. Det 
blåste rejält och vi fick till och med binda fast domartältet så att det inte skulle blåsa bort. Men 
tillsammans med domare Ann Carlström hölls humöret uppe och det hölls detaljerad och utmärkt öppen 
kritik. Återigen blev det en Trollängens som tog hem BIS-1 med Trollängens Ragnar. BIS-2 
Contramarkens Hazel och BIS-3 Lillös Sibelle. Stort tack till alla som var med och hjälpte till, det är guld 
värt. Lika stort tack till ROBUR för sponsring av foder och priser. 

 
 

Extra fullmäktige 
Vorstehklubben centralt höll ett extra fullmäktige till följd av att stora delar av huvudstyrelsen 
hoppat av. Mötet hölls på Scandic Hotell i Upplands Väsby den 30 juni. SVK Södra 
representerades av Patrik Sjöström och Agneta Ericsson. I huvudstyrelsen sitter efter mötet tre 
medlemmar från SVK Södra, Ingmar Tykesson, Anna Berg och Patrik Sjöström. 

 
 
Ordinarie prov i eftersöksgrenar 

Efter att under ett antal år bara haft ett ordinarie prov i eftersöksgrenar hölls under 2012 två 
stycken. Första provet 28 juli i Mala med 42 starter och andra provet 11 augusti i Finnstorp med 
26 starter. 

Vid första tillfället var Paul Nilsson (ökl,ekl) och Agneta Ericsson (ukl) provledare. Dömde 
gjorde Arne Johansson, Patrik Sjöström och Rikard Andersson. I EKL utnämndes Avenbokens 
Nelly, Anders Håkansson till bästa spår och Exet´s Axa, Peter Gyulai till bästa vatten. I ÖKL 
Sandmosegaards Diesel, Magnus Möller bästa vatten och Trollängens S Krut, Conny Andersson 
bästa spår. I UKL Münsterhusets Marlin, Anna Norman Seierstad bästa spår och Stormkullens 
Double Dee, Patrik Sjöström bästa vatten. 



 
Vid andra tillfället, Finnstorp, var Ingmar Tykesson (ukl,ekl) och Rikard Andersson (ökl) 
provledare och dömde gjorde Peter Book och Patrik Sjöström. I EKL utsågs Tess, Carl-Åke 
Nilsson till bästa spår och Claesbon’s Quick Road, Rikard Andersson bästa vatten. I ÖKL 
Fasantorpedens AA Milla bästa vatten och Münsterhusets Marlin, Anna Norman Seierstad bästa 
spår. I UKL Münsterhusets B Frost bästa spår och Münsterhusets Marlin, Anna Norman 
Seierstad bästa vatten. 

 
 
Jakt- och fiskemässan Bosjökloster 

Skånska jakt- och fiskemässan på Bosjökloster anordnades den 25 och 26 augusti. Vår nya 
mässgeneral Karin Svensson hade tagit fram två nya och fina roll-ups och såg till att montern 
bemannades båda dagarna. 

  
 
Riksprovet 

SVK Södra arrangerade årets Riksprov 3-6 oktober. Provledare var Agneta Ericsson i UKL och 
Martin Bruck i EKL. Dömde gjorde Patrik Sjöström och Bengt Olov Kristensen i EKL samt Lisa 
Danielsson, Göran Stamborg och Ingemar Roselin i UKL. Kommisarier var Stefan Nilsson, Cay 
Nilsson och Ingmar Tykesson. Deltog gjorde 62 unghundar och 52 elithundar. Alla ekipagen 
började med fältmomentet, första grupperna på onsdagen och sista dito på fredagen. På fredag 
kväll, i puben, på provcentrat Frostavallen i Höör presenterades högtidligt resultaten för 
respektive hund från fältdelen. Alla som blivit godkända i fält skulle göra eftersöksgrenarna 
under lördagen. Många gick hela vägen och blev godkända i alla momenten, närmare bestämt 37 
av unghundarna och 21 av elithundarna. Ett bra betyg på hundarna, men också ett riktigt bra 
betyg på provmarkerna. 

Så till de gladaste minerna på lördagens jaktprovsmiddag. I unghundsklass stod Pimen’s X-tra 
med ägaren och uppfödaren Richard Persson som segrare, kullsyskonet Pimen’s Xantos, ägd av 
Christofer Tinnert som tvåa och Carnbrings Nexor, med ägare Fredrik Lilliehöök på tredje plats. 
I elitklass segrade vår danske vän Jan Krogh Nielsen med Körvels Bill och landsmannen Per 
Ivanhoe med Bögeskovens Gus kom på andra plats. Förste blågule, Bengt Nilsson med 
Avenbokens Majken kom på tredje plats. 

En fin avslutning på några riktigt härliga dagar där många ideella timmar har lagts ner under i 
princip ett års tid av förberedelser. Ingen nämnd, ingen glömd. Heder åt er alla! 

 

 

Skåneprovet & fältprovet 
På grund av att SVK Södra arrangerade Riksprovet 2012 inskränktes den övriga 
fältprovsverksamheten till två ordinarie fältprov, Skåneprovet 20 oktober och på söndagen den 
21:e det följande fältprovet. Båda proven var delade i alla klasser. Provledare hela 
Skåneprovshelgen var Lars-Henning Strand och dömde gjorde Anders Braide, Carl-Magnus 



 
Olofsson och Stefan Svensson. Sekretariatet tog Tina och Martin Bruck hand om. Under 
söndagens prov gjorde Rikard Andersson sin aspiranttjänst för Stefan Svensson. 
 
Uppslutningen var god och 35 hundar startade båda dagarna. Provmarkerna var under lördagen 
förlagda till Lillö, Virrestad och Tomelilla och under söndagen Löddeköpinge, Marieholm och 
Hyby.  
 
Vinnare av Skåneprovet och tilldelad Jubileumskniven, skänkt av Anders Bertilsson, blev 
unghunden Stebas Patridge Poin, Martina Levin med ett 1:a pris och 180 poäng. Det var också 
enda hunden i ukl som gick till pris. I öppenklass blev Trollängens S Krut bästa hund med ett 1:a 
pris och 180 p. Hästabackens Sundance, Inger Axelsson och Five, Ingemar Emgård fick båda 
hedervärda 2:a pris. I EKL gick Stenbitens Blanka till ett 1:a pris med 166 p. 2:a pris tog både 
Avenbokens Nelly, Anders Håkansson och Kaerholt Madds, Flemming Ransborg. 3:e pris fick 
Michrima Chili, Elisabeth Hagman. 
 
Under söndagen blev enda pristagaren i ukl Pimen’s Xcellent, ett 1:a pris med 175 p. I 
öppenklass tog Pimen’s Wilma, Lennart Möller, Vilda, Victor Paulsson och Pimen’s Wilmer 
Håkan Jönsson alla tre 2:a pris och Lille Skovbos Chiras, Jim Lundkvist samt Trollängens 
Ruben, Magnus Bengtsson 3:e pris. I elitklass blev Lillös Sibell bästa hund med ett 1:a pris och 
177 p. Även Kaerholt Madds, Flemming Ransborg tog ett 1:a pris med 170 p. 2:a pris tog 
Kaerholt Emma, Jesper Kaerluff Hansen, Lillös Siri, Christian Olsson, Skogs Kvittra, Anna Berg 
samt Trollängens S Krut, Conny Andersson. 

 
Särskilda prov 

24 särskilda prov har arrangerats, 5 fältprov, varav 1 vårprov och 19 eftersöksprov. Antal 
deltagande hundar i respektive klass presenteras i tabellerna nedan (2011 års siffror inom 
parentes). Sammantaget kan konstateras att antalet hundar som provats i särskilda fältprov i 
princip halverats jämfört med 2011, men att provstarterna i eftersöksgrenar ökat kraftigt. 

 

Antal deltagande hundar 

 UKL ÖKL EKL Summa 

Eftersök 22 (14) 68 (44) 32 (20) 122 (78) 

Fält 3 (11) 12 (22) 8 (7) 23 (40) 

 

 

   Tot: 145 (118) 



 
 
 
 
 
Utbildningsjakt  

SVK Södra arrangerade en utbildningsjakt för ett företag den 24-26 oktober.  
 

Programmet sträckte sig över tre dagar och tog sin början på fredag eftermiddag med Indoor 
Shooting i Tomelilla kombinerat med en presentation av jakt med stående fågelhund genomförd 
av vår ordförande Patrik Sjöström. 

 
Lördag samlades inbjudna jägare och 8 hundar med förare vid torget i Skåne Tranås och efter 
framgångsrik jakt med god tillgång på fågel avbröts jakten vid fyratiden då våra gäster drog sig 
tillbaka till Karlaby Kro för middag och samkväm. 

 
Söndag morgon samlades vi på nytt för andjakt och upprepning av lördagens jakt på i huvudsak 
fasan. Jakten avslutades planenligt vid lunchtid. 

 
Företagets representant uttryckte i efterhand sina och deltagarnas beröm över arrangemanget och 
menade på att dels hade man fått förmånen att uppleva en jaktform som dom tidigare inte prövat 
på och dels så hade allt förlöpt 100-procentigt. 
 
 

Höstutställning 
Utställningen gick av stapeln i Boulehallen i Åstorp den 1 december. Anette Erlandsson visade kvällen 
innan var skåpet ska stå när det kommer till aktion i utställningsringen. Med en fantastisk kunskap och 
förmåga att se vad och hur man ska gå till väga för att visa sin hund på bästa sätt. Stort TACK till Anette! 

Julmusik med glögg och pepparkakor skapade härlig stämning adventstämning! Vi hälsade domare 
Agneta Pamp välkommen. 

Med 43 anmälda hundar, och återigen ett stort antal långväga gäster från gränsande lokalavdelningar, 
vilket är extra roligt. 

I rasen strävhårig vorsteh blev Kimmax Caruso BIR, BIS-2 och Trollängens R Lisbeth BIM.  

I rasen korthårig vorsteh blev Björnkärrets Vorstin Juliana BIR, BIS-1 och Michrima Douglas BIM. 

Stort Grattis till er! 

Tyvärr så blev det för dagen ingen BIR i raserna Kleiner Münsterländer och Ungersk Vizsla. 

 

Hemsidan  
Hemsidan har under året, liksom under en rad av år, förtjänstfullt skötts av Kajsa Braide. 



 
 
 

Ny domare 
Under hösten gjorde Rikard Andersson aspiranttjänst på fältprov och är nu auktoriserad att döma 
även dessa. 

 
 
Tack 

Styrelsen vill framföra sitt innerliga och varma tack till alla markägare, funktionärer, domare, 
sponsorer och deltagare. Utan er hjälp och deltagande hade inte detta varit genomförbart. 
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