
Hund CV Ellen Vesterlund 

Jag är 35 år gammal och bor i Bålsta i Uppsala län med min make och 

våra två barn samt 2 hundar. Jag har jakten på en ö i Mälaren samt 

har tidigare jagat älg i Korpikå och Kukkola under 15 års tid. Tyvärr 

har småbarn inneburit att jakten i norra Sverige är pausad, men 

ambitionen är att på sikt delta på älgjakten på marken som tillhör 

min fars gård i Arvidsjaur. Till vardags arbetar jag som administrativ 

chef på Ragn-Sells med ansvar för administrationen av våra 

Nationella kunder. Jag har i mitt arbete personalansvar för ca 20 

personer.  

Min ”hundkarriär” startade 1995 när vi köpte familjens första Kleiner Münsterländer från Falkentorps 

kennel i Falkenberg. Nästa hanhund införskaffades 2003. Sedan dess har jag alltid haft två Kleiner 

Münsterländer i min ägo. För tillfället har jag en fodertik från Hellatorpet född 2017 samt en snart 

tolvårig kastrerad hanhund från Contramarkens kennel. 

Jag har jagat med min far sedan barnsben och har jägarexamen sedan 2001. För närvarande jagar jag 

främst dovhjort och vildsvin, men även fasan och annat vilt beroende på tillgång till mark. Mina 

hundar har alltid använts allsidigt och jag ser dem främst som mina jaktkompisar på all jakt jag deltar 

på.  

Jag har varit aktiv inom Svenska Vorstehklubben sedan 2011, först i styrelsen för SVK Östra (2011-

2021) där jag började som suppleant och senare har suttit som vice ordförande i ca 5 år. Jag avgick 

mars 2021 från styrelsen i Östra i samband med ordinarie årsmöte. Jag är utbildad provledare och 

har startat på prov med mina egna hundar. Jag har arrangerat flertalet aktiviteter såsom viltspår, 

ringträning, prova på tillfällen, fullbruksprov, deltagit vid mässor m.m. Jag har varit delegat på 4 

ordinarie fullmäktige för Östras räkning. Inom styrelsen har jag haft ansvar för utställningarna 

senaste 5 åren, varit viltfogde samt drivit att vi ska delta och informera på Stockholm Hundmässa.  

Jag har sedan 2014 tillhört Exteriörgruppen organiserad under Avelskommittén – sedermera 

exteriörkommittén där jag var med och arrangerade SVK:s exteriördomarkonferens våren 2019. 

Sedan mars 2021 är jag sammankallande i Exteriörkommittén  där vi arbetar med utställning och 

exteriör gällande SVK:s raser. Jag är sedan våren 2020 även vald som avelsfunktionär för Kleiner 

Münsterländer samt avelsrådgivare för Grosser Münsterländer sedan 2021.  

Inom SKK har jag utöver det jag gjort i SVK utbildat mig till Certifierad utställningsarrangör (2014), 

Ringsekreterare (2014) samt Testledare för BPH (2017). Jag tycker att hälsa och mentalitet, jaktprov 

samt exteriöra beskrivningar är viktiga i arbetet med att förvalta våra raser vilket har gjort att jag 

utbildat mig på bred front inom hundvärlden, även om jakten med hund är det jag värderar högst på 

min fritid. 

Jag vill fortsätta bidra till SVK med mina ideella krafter och ser fram emot att få fortsätta att utvecklas 

i huvudstyrelsen. Mina hjärtefrågor är inkludering av nya medlemmar samt förståelse för våra olika 

jaktliga förutsättningar i kombination med aveln av våra fantastiska raser.  

  


