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Berättelse för verksamhetsåret 2016 
Styrelsen för SVK Södra avdelning avger härmed följande berättelse för avdelningens  

62:e verksamhetsår. 

 

 

Organisation  
 

Styrelse 
Cecilia Landén  ordförande 

Jonas Paulsson  vice ordförande 

Katarina Bruck  sekreterare 

Johan Karén   ledamot 

Lena Karén   ledamot 

Paul Nilsson   ledamot 

Gert Sandström  ledamot 

 

Adjungerad kassör 

Pia Christiansson     

 

Arbetsutskott 

Cecilia Landén 

Jonas Paulsson 

Katarina Bruck 
 

 

Revisorer 
Ordinarie 

Jöns-Lennart Andersson   

Per Åsheim  

 

Suppleanter 

Bengt Nilsson 

Lars-Henning Strand  

 

 

Valberedning 
Rikard Andersson, sammankallande 

Maria Sandström  

Bertil Axelsson 

 

 

Övriga funktionärer 
 

Provkommitté   
Gert Sandström, samordnare fältprov 
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Paul Nilsson, eftersöksgrenar 

Johan Karén, eftersöksgrenar, fullbruksprov 

 

Agneta Ericsson, pokalfogde 

 

Provredovisning 

Provredovisare ordinarie prov, utställning  Cecilia Landén 

Provredovisare särskilda prov    Patrik Sjöström 

Provredovisare viltspårprov ordinarie och rörliga Ingmar Tykesson 

 

Utställningskommitté  
Maria Sandström 

 

Redaktion, Information  

Johan Karén 

Katarina Bruck 

 

Medlemsvård 

Lena Karén 

 

 

Verksamhet 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten. 

 

 

Medlemmar 
Den sista december 2016 var medlemsantalet i SVK Södra 296 stycken (samma antal som 2015). De senaste 

fyra åren innan har medlemsantalet ökat med upp till tio personer per år. 

 

Klubbens medlemsansvarig Lena Karén kontaktar alla nya ägare av våra raser med bland annat med en 

Välkommenbroschyr, vilket kan ha en positiv effekt på medlemsantalet. Dessutom har många uppfödare 

uppmuntrat sina valpköpare att bli medlemmar. 

 

 

Information/lokalredaktion 
Hemsidan har mellan 2400-8400 sidvisningar per månad, med en peak i oktober kring våra större prov. Som 

mest (under oktober) hade sidan 893 individuella besökare. Klubbens Facebooksida fortsätter att växa. Den 

har nu över 350 gillare (mot 285 förra året) och upp till 2600 personer nås av sidans enskilda inlägg. 

Klubben har nu även ett Instagramkonto som dock ännu är i sin linda. 

 

 

Sponsorer 
Under året har SVK centralt slutit ett sponsorsavtal med Robur respektive Agria som även vår klubb kunnat 

dra nytta av när det gäller priser vid våra prov och utställningar. Hundmatsäckar och profilprodukter Agria 
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har bland annat delats ut som 1-3 pris på proven samt till BIS på utställningarna. Vissa produkter som det 

varit mycket av har alla startande deltagare fått, t ex ett skjutstöd respektive mindre foderförpackningar. 

 

Utöver huvudsponsorer har klubben fått priser från generösa företag och medlemmar som skänkt olika saker 

till prov eller utställningar. 

 

 

Årsmöte 
Den 16 mars hölls årsmöte i Mala Byagård. Nästan 40 medlemmar slöt upp för möte, trivsel och mat. 

Ingmar Tykesson dirigerade mötet med van hand. Diplom och vandringspriser delades ut och Maria 

Sandström avtackades efter styrelseuppdrag med ett bidrag till cancerfonden. Årets funktionär blev Gerd 

Nilsson som tackades för arbetet med Södras del av SVKs jubileumsskrift, med en senapskål från Vallåkra 

Stenkärlsfabrik. 

 

 

Klubbafton  
Den 17 februari anslöt ett 40-tal medlemmar till klubbaftonen på Hurva Gästis. Efter att ha avnjutit Hurvas 

Sillabord föredrogs BPH, en mentalbeskrivning av Beteende och Personlighet för Hund, av Ken Lundahl. 

Därefter föredrogs 2015 verksamhetsberättelse och 2016 års verksamhetsplan, hur Frisks medel önskades 

användas samt SVKs kommande 100-årsjubileum.  

 

 

MILA-mässan  
Klubben hade en monter på årets MILA-mässa den 18-20 februari i området för hund och jakt. Många 

besökare stannade för att prata hund och de medlemmar som var på plats hade intensiva och trevliga dagar. 

Klubben hade också möjlighet att berätta om rasen ”på scen” inför publik. Det är dock mycket svårt att 

utvärdera vad en sådan aktivitet ger klubben.  

 

 

Unghundsträff på Rinkaby 

Unghundsträffen hölls på Bjärsjölagård den 2 april. Rickard Andersson och Gert Sandström höll i dagens 

träning. I det vackra vårvädret visade de 16 unghundarna en hög klass vad gäller fart, vidd och följsamhet 

fast några av dem inte släppts ihop med en partner tidigare. I pausen var det tid för samvaro och grillning.  

 

 

Klubbmästerskap på Rinkaby 
Klubbmästerskapet avgjordes på Rinkaby, i år den 10 april. De 18 startande hundarna delades upp i två 

grupper, där Nils Linde och Lars-Henning Strand tog hand om var sin grupp (vuxna respektive unga 

hundar). 2016 års klubbmästare i unghundsklassen blev Michrima Flake, med ägare Louise Johansson. 

Stenbitens Stella, med ägare Arne Herrlin tog hem den ärofyllda titeln för de vuxna hundarna. Vinnarna fick 

som sig bör med sig varsin keramikfågel hem. 

 

 

Träningsträffarna i Mala 
Årets träningsträffar hölls hos Paul Nilsson i Mala den 17 april och 8 maj under ledning av densamme. Ett 

15-tal ekipage plus medföljande deltog i det mycket kyliga vårvädret i april och i försommarvärmen i maj. 
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Åldersspannet och erfarenheten hos hundarna växlade och de fina träningsmöjligheterna blandades med 

trevlig samvaro. Grupperna delades upp utifrån hundarnas erfarenhet och vad man specifikt önskade träna. 

De yngsta hundarna fick börja med ordinär apportering på gräsplanen innan spår- och vattenträningen tog 

vid. I pausen i samband med aktivitetsbyte grillades det som sig bör korv. 

 

 

Provledarutbildning 
Tre nya och ett tiotal befintliga provledare var med på utbildning och uppdatering av provledarfunktionen i 

samband med träningsträffarna den 17 april och 8 maj. Ett nyreviderat provledarkompendie kom väl till pass 

och har delats ut till alla, även de som inte var närvarande. 

 

 

Nya domare 
Tre nya domare har utbildats och auktoriserats. 

Susanne Holmqvist  viltspår 

Anders Håkansson fält och eftersöksgrenar 

Paul Nilsson  eftersöksgrenar. 

De önskas alla lycka till i sin domargärning. 

 

 

Viltspårträning  
Den 24 april hölls en introduktion och träning i viltspår i Ekeby med Martin Bruck som instruktör. Fyra 

ekipage fick en grundlig genomgång av viltspårträning både teoretiskt och praktiskt samt information om 

hur ett viltspårprov går till och bedöms. På en något kylig aprildag värmde brasan och grillkorven gott.   

 

 

Ordinarie viltspårprov i Klåveröd 
Vårt ordinarie viltspårprov anordnades den 15 maj i Klåveröd. Provet var öppet för alla raser och 18 hundar 

deltog, varav 17 tillhörande vår klubb.  Cirka hälften provades i Anlagsklass och hälften i Öppen klass. De 

fem domarna som dömde var Kent Becker, Martin Bruck, Carina Follstam, Eva Hörnfeldt Ahlin och Anders 

Pedersen.  

 

Elva hundar godkändes (Anlagsklass) respektive gick till pris (ÖKL). Resultaten fördelades enligt följande;  

 Fem stycken Godkända i Anlagsklass. 

 Två stycken 1:a pris  

Michrima Faxe/Susanne Holmqvist,  

  Klosterskovens E Exxon/Per-Åke Hellström 

 Två stycken 2:a pris  

 Två stycken 3:e pris  

 

De startande från klubbens raser var korthåriga och strävhåriga vorsteh. Efter genomförda spår blev det 

sedvanlig korvgrillning i det sköna vårvädret samt prisutdelning, där förstapristagarna och domarna erhöll 

var sitt SVK-södraglas. 
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Vårutställning i Hässleholm 
Vårutställningen, under samordning av Maria Sandström, gick av stapeln den 21 maj för första gången på 

Hässleholm Brukshundsklubb. 37 hundar ställdes ut fördelade på korthår, strävhår och kleiner 

münsterländer.  

 

Under tiden ekipagen eller publiken väntade på sin tur hade de möjlighet att gå en tipspromenad samt att 

delta i en apporttävling, där hundarna på tid skulle apportera en dummie men inte falla för frestelsen att 

istället åtnjuta en på vägen utlagd korv. Tävlingen, under ledning av Johan Karén, blev mycket uppskattad 

och flertalet ekipage samt publik som hade sina hundar med passade på att delta.  

 Vinnare av tävlingen blev Martina Kaad med Rapp. 

 

Hundmassör Pernilla Lindeberg fanns också på plats för att berätta om hundens hälsa, med t ex konditions- 

och styrketräning, drag samt massage. 

 

Charlotte Jakobsson dömde alla klasser och raser med följande resultat: 

 BIS 1 Strävhårig Vorsteh Trollängens Tilde/Maria Sandström 

 BIS 2 Korthårig Vorsteh Trubadurens Elmore James/Gerd Nilsson 

 BIS 3 Kleiner Münsterländer Grådisingens Finja/Christine Hansson 

 

Maria Sandström med Trollängens Tilde erhöll således Ljuslyktan som varje vinnare av utställningarna får.  

 

 

BPH-fördjupning i april och BPH-test i maj 
Den 12 april samlades 12 extra BPH-intresserade på Örkelljunga Hundgymnasium för att lära sig mera om 

BPH och hur hundägare men framför allt uppfödare kan ha nytta av att få sina hundar och sina kullar 

bedömda. Ken Lundahl som brinner för hundars mentalitet och bedömning av detsamma guidade 

entusiastiskt genom kvällen. 

 

Den 29 maj hade klubben bokat upp platser för BPH-beskrivning i Örkelljunga för de som önskade (men 

givetvis betalade själva). Fyra medlemmar, med tre strävhåriga vorsteh (samt en blandras) deltog. 

Beskrivaren och figuranterna vara rörande överens om att det är en fröjd att bedöma klubbens trevliga raser. 

Ännu är dock tyvärr inte så många hundar ur varje enskild ras bedömda. 
 
 

Ordinarie prov i eftersöksgrenar i Blekinge och i Mala 
Det anordnades två ordinarie prov i eftersöksgrenarna även detta år och som föregående år i Mala utanför 

Bjärnum respektive i Gummagölsmåla utanför Svängsta.  Båda proven hölls i högsommarvärme så hundarna 

och deras förare ska ha en extra eloge för sina resultat.  

 

Sammanfattning resultat 23 juli Mala 

31 starter; 5 UKL, 19 ÖKL, 7 EKL.  

Domare: Anders Braide, Patrik Sjöström.  

Provledare: Susanne Gulin (UKL, EKL), Staffan Persson (ÖKL) 

 

 EKL Bästa vatten: Trollängens Traj/Johan Karén 

Bästa spår: Lille Skovbos Emil/Jim Lundqvist 
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 ÖKL  Bästa vatten: Pimen´s Wera/Björn Ekström 

Bästa spår: Queen Caprice/Josefin Holmgren 

 UKL Bästa vatten: Paulssons Ask/Martin Ohlsson  

Bästa spår: Michrima Filippa/Elisabeth Hagman 

 

Åtta Dubbeltior. 

 UKL Paulssons Ask 

 ÖKL Garnvikens Rost, Ljungbokens Bamse, Nestor Polkus v Pfahldorf, Michrima E-Chaplin, 

Pimen´s Wera, Knutstorps Ketty 

 EKL Trollängens Traj  

 

Sammanfattning resultat 6 augusti Gummagölsmåla 

22 starter fördelade på 7 UKL, 13 ÖKL och 2 EKL.  

Domare: Anna Berg, Ingmar Axelsson. 

Provledare: Johan Karén 

 

 EKL Bästa vatten: Stenbitens Hedda/Bertil Axelsson 

Bästa spår: Ljungbokens Bamse/Christer Malm 

 ÖKL  Bästa vatten: Lille Skovbos Irma/Anders Persson 

Bästa spår: Pimen’s Aron II/Patrik Nilsson 

 UKL Bästa vatten: Pimen’s Bessie/Richard Persson 

Bästa spår: Pimens´s Blondie/Magnus Möller 

 

Nio Dubbeltior,  

 UKL Pimen´s Bessie, Pimens Arrak 

 ÖKL Pimen´s Yambo, Pimen´s Aron II, Lille Skovbos Irma, Sub Terrams Flitiga Lisa, Incabergets 

Inca, Ljungbokens Bamse, Pimen´s Zeffiro  

 

 

SVK-södraglas och tilldelades förutom till de bästa hundarna i varje gren och klass även till domarna och  

provledarna. 

 

 

Utbildningsdag om fältarbete och fältprov 
Den 10 september träffades 17 stycken medlemmar på Tryde 1303 i Tomelilla för en utbildningsdagkring 

fältarbete och fältprov.  Deltagarna fick först en teoretisk genomgång av hur våra fältprov går till.  Man 

gick t ex igenom egenskapspoängen, vad dessa betyder och vad det är domaren tittar på för att sätta ett 

fältbetyg. Eftermiddagen tillbringades på fält för att praktiskt visa det som gåtts igenom på morgonen. 

Kursledare var Cicci Landén och Patrik Sjöström. 

 

 

Fältprov  
Årets ordinarie fältprov var fyra till antalet. Förläggningen för långväga gäster och funktionärer vid 

Skåneprovet och Frisks prov var på Tryde B&B 1303, där en funktionärsmiddag hölls på fredagskvällen och 

en jaktprovsmiddag på lördagskvällen. 

 

Förstapristagarna och domarna samt provledarna fick ett SVK-södraglas för sina insatser. 
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Skåneprovet 30 september - 1 oktober  

Odelat prov för alla klasser. 

Eftersöksgrenarna hölls i Yngsjö och fältdelen i Bollerup respektive i Anderslöv. 

24 starter fördelade på 12 UKL, 8 ÖKL och 4 EKL.  

Domare: Anna Berg, Ulf Kleist 

Provledare: Cicci Landén 

 

Åtta pristagare fördelat på:  

 Fyra stycken 1:a pris  

UKL Horsfjärdens SH Black Jack/Ingmar Axelsson, 182p  

UKL Skogs Myra/Lisbeth Wallter Tjäder, 170p  

UKL Michrima Filippa/Elisabeth Hagman, 160p 

UKL Pimen s Blondie/Magnus Möller 160p   

 Fyra stycken 2:a pris  

 

Jack/Ingmar Axelsson tilldelades vandringspriset ”Den tyska Knickern” eftersom han blev Skåneprovets 

bästa hund tillhörande SVK Södra. 

 

Frisks prov 2 oktober 

Delat fältprov för alla klasser där Södras medlemmar får startavgiften subventionerad. 

Prover hölls på fältmarker i Bollerup och Anderslöv. 

24 starter fördelade på 9 UKL, 7 ÖKL och 7 EKL.  

Domare: Ulf Kleist, Peter Book  

Provledare: Cicci Landén 

 

Åtta pristagare, fördelat på: 

 Ett 1:a pris,  

 Trollängens Rebecka/Gert Sandström 160p 

 Sex stycken 2:a pris,  

 Ett 3:e pris  

 

Rebecca/Gert Sandström tilldelades Bronsfasanen, ett pris för Frisks minnesprovs bästa hund tillhörande 

SVK Södra. 

 

Fältprov 22 oktober 

Delat fältprov för alla klasser. 

Provet hölls på marker kring Reslöv. 

24 starter fördelade på 10 UKL, 10 ÖKL och 4 EKL.  

Domare: Anders Braide, Patrik Sjöström  

Provledare: Martin Bruck 

 

Åtta pristagare, fördelat på  

 Två stycken 1:a pris: 

Trubadurens Elmore James/Gerd Nilsson 175 p  

Pimen´s Blondie/Magnus Möller 173 p 

 Sex stycken 2:a pris. 
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Sena elitprovet  

Sju stycken starter. Ingen hund erövrade betyg 8 på fält under dagen, därav kunde inte något Cacit delas ut.  

Provet hölls på marker kring Gårdstånga. 

Domare: Peter Book 

Provledare: Gert Sandström 

 

Tre pristagare, fördelat på 

 Ett 1:a pris  

Petermanns N Emmie/Johan Okholm 166p  

 Två 2:a pris  

 

 

Höstutställning i Åstorp 
Höstutställningen i Åstorps Boulehall under ledning av Maria Sandström hölls som sig bör i 

adventsstämning med doft av glögg och pepparkakor till julmusik. Den 26 november slöt 51 utställande upp 

fördelat på fem raser; korthår, strävhår, långhår, kleiner münsterländer och ungersk vizsla. Kvällen innan 

utställningen hölls en välbesökt ringträning under ledning av Anette Erlandsson.  

 

Ann Carlström dömde enligt följande resultat: 

 BIS 1 Korthårig Vorsteh Magnum Hunter Jack/David Maté 

 BIS 2 Strävhårig Vorsteh Trollängens Ragnar/Matti Palm 

 BIS 3 Kleiner Münsterländer Contramarkens Hazel/Carina Follstam  

 

Magnum Hunter Jack/David Maté erhöll således Ljuslyktan som varje vinnare av utställningarna får.  

 

 

Rörliga viltspårprov 
I SVK Södra har det i år hållits 281 rörliga viltspårprov, några färre än förra året och ett trendbrott mot de 

sista årens kraftiga ökning. Proven ger ett mycket lyckosamt tillskott i klubbkassan. Av ekipagen var 129 i 

anlagsklass och 152 i öppenklass.  

 

Klubbens medlemmar stod för 42 (mot 66 st förra året) av starterna, fördelat på 17 korthår, 16 strävhår, 8 

Kleiner Münsterländer och 1 Ungersk Vizsla. 16 hundar startades i Anlagsklass och 26 i Öppenklass. 

 

Av de 42 medlemstarterna, var resultatfördelningen följande: 

 

Klass Godkänd Ej godkänd 1:a pris 2:a pris 3:e pris HP 

Anlag 14 2     

2 Öppen  2 18 6 0 

 

 

I tabellen nedan ses förändringen av antal och prisfördelning av alla starter de senaste åren. 

 

2016 2015 2014 2013 2012 

281 286 222 123 146 
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År  Klass Godkänd Ej godkänd 1:a pris 2:a pris 3:e pris HP 

2016 

 

Anlag 120 9     

5 Öppen   23 96 24 9 

2015 

 

Anlag 98 25     

6 Öppen   25 98 25 15 

 

 

De 281 rörliga proven har dömts av 13 domare:  

Ingmar Tykesson (67), Eva Hörnfelt-Ahlin (58), Kent Becker (39), Görel Hilborg (30), Arne Johansson 

(22), Carina Follstam (16), Åke Hjelm (14), Susanne Holmqvist (10), Karl-Axel Larsson (9), Liselott 

Hagberg (5), Jan Egon Nilsson (5), Martin Bruck (3), Per Jönsson (3). 

 

 

Särskilda prov eftersöksgrenar 
14 särskilda prov i spår och vatten har våra medlemmar arrangerat och genomfört under året med 

sammanlagt 90 starter.  Det är ett provtillfälle och en start mindre än förra året. Starterna i UKL och ÖKL 

har ökat medan EKL minskat. 

 

Fördelningen av antalet starter i eftersöksgrenarna på särskilda prov under de senaste 5 åren. 

 

År UKL ÖKL EKL Summa 

2016 26 47 17 90 

2015 14 43 32  89 

2014 10 78 39 127 

2013 22 54 19 95 

2012 22 68 32 122 

 

De särskilda proven i eftersöksgrenarna har dömts av: 

Rikard Andersson (5), Patrik Sjöström (4), Anders Braide (3), Ingmar Axelsson (2). 

 

Provledare på de särskilda proven i eftersöksgrenarna har varit: 

Två vardera: Martin Bruck, Ingmar Emgård, Susanne Gulin, Lars-Henning Strand. 

Ett vardera: Elisabeth Hagman, Lena Karén, Cicci Landén, Göran Lang, Nils Linde, Bengt Nilsson, Cay 

Nilsson och Gert Sandström. 

 

 

Särskilda prov fält 
Fem särskilda fältprov har genomförts under året med sammanlagt 31 starter. Det är i stort sett samma antal 

prov och starter som föregående år (+ två starter). 
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Fördelningen av antalet starter under de senaste 5 åren. 

 

År UKL ÖKL EKL Summa 

2016 10 15 6 31 

2015 7 17 5  29 

2014 4 32 7 43 

2013 3 9 4 16 

2012 3 12 8 23 

 

 

2016 särskilda fältprov genererade pristagare enligt följande: 

 

Valör/Klass UKL ÖKL EKL summa 

1:a pris 4 5 1 10 

2:a pris 2 3 1 6 

3:e pris 1 1 1 3 

 

De särskilda proven i fält har dömts av: 

Stefan Svensson (2), Rickard Andersson (1), Peter Book (1) och Patrik Sjöström (1). 

 

Provledare på de särskilda proven i fält har varit: 

Ingmar Emgård, Agneta Ericsson, Carina Follstam, Elisabeth Hagman och Stefan Nilsson 

 

 

Under 2016 har klubben sammanlagt haft 110 starter på fält, varav 79 på ordinarie prov, 31 på särskilda. Det 

har utmynnat i 46 pristagare, fördelat som följer: 

 

Valör/prov Ordinarie 79 starter/110 Särskilt 31 starter/110 Summa 

1:a pris 8 10 18 

2:a pris 18  6 24 

3:e pris 1 3 4 

Summa 27 19 46 

 

 

Det innebär att ca 42% av alla (46 av 110) deltagare gått till något pris. Bland de ordinarie starterna (27 av 

79) är det ca 34% och bland de startande på särskilda prov (19 av 31) ca 62 %. 
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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. 

 

 

 

För SVK Södra 

 

 

 

 

Cecilia Landén, ordförande    Jonas Paulsson, vice ordförande 

 

 

 

 

Katarina Bruck, sekreterare    Johan Karén, ledamot 

 

 

 

 

Lena Karén, ledamot     Paul Nilsson, ledamot  

 

 

 

 

Gert Sandström, ledamot 


