SVK JÄMTLAND-VÄSTERNORRLAND
Verksamhetsberättelse för år 2017
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Styrelsen har under verksamhetsår 2017 hållit 7 st protokollförda sammanträden exklusive
årsmötet.
Styrelsemedlemmarna har förutom dessa möten haft ett flertal kontakter per telefon och
mail.
Medlemsantalet i december 2017 är 269 (289) personer
Antal angivet inom parantes visar motsvarande under fjolåret

Provverksamhet
Ordinarie prov
Under 2017 har vi haft 363 (213) st starter på ordinarie fältprov, därav 363 (201) st på fjäll
och 0 (12) st på skog samt 30 (41) st på eftersöksgrenarna.
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Jaktprov fjäll
24-26 mars Mittådalen
Under de 3 dagarna hade vi totalt 82 (78) st starter fördelade enligt nedan:
Ukl
28 (14)st varav 1 (2) st med godkända fältbetyg
Ökl

39 (47) st varav 6 (21) st med godkända fältbetyg

Ekl

15 (17) st varav 2 (7) st med godkända fältbetyg

Provet skedde under tuffa förhållanden för hundar och förare, avslutande söndagen var
provets bästa dag sett utifrån antalet pristagare trots att det föregicks av stormbyar och
nederbörd i form av regn och blötsnö.
Totalt blev det endast 9 st hundar med fältresultat från dessa tre dagar varav bästa resultat
fick GANJO'S HIRGA med 8 i fältbetyg.
1-3 september Mittådalen
Under provet hade vi totalt 164 (53 st riksprov samma tid) st starter fördelade enligt nedan:
Ukl
45 (9) st varav 8 (0) st pristagare
Ökl

70 (33) st varav 16 (13) st pristagare

Ekl

49 (11) st varav 21 (5) st pristagare

23-24 september Mittådalen
Under provet hade vi totalt 46 (70) st starter fördelade enligt nedan:
Ukl
18 (33) st varav 3 (7) st pristagare
Ökl

22 (28) st varav 6 (3) st pristagare

Ekl

6 (9) st varav 5 (0) st pristagare

Jaktprov skog
Solberg
Inställt för att ingen lokal provledare ställde upp
Eftersök
15 juli Åsarna/Örnsköldsvik
Under proven har vi haft 30 (41) st starter fördelade på
22 st startande i Åsarna, varav 14 st godkända
8 st startande i Örnsköldsvik, varav 8st godkända
Särskilda prov
Totalt har vi haft 135 (142) st provstarter på särskilda jaktprov under året. Fördelade enligt
nedan.
Eftersök – särskilda prov
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108 (109) st starter på spår och vattenprov
Jaktprov fjäll – särskilda prov
21 (28) st starter på fjäll
Jaktprov skog – särskilda prov
6 (5) st starter skog
Inget särskilt prov har genomförts av SVK JV på annan lokalavdelnings område.

Svenska Vorstehklubbens 100 års jubileum
SVK JV stog som värd för starten av jubileumsåret genom genomförandet av en trippel,
Viltspårmästaren, avelskonferensen samt jubileumsutställningen.
Genomförandet blev väldigt lyckat och det skapade ringar på vattnet för kommande
jubileumsevenemang.
Mycket har skrivits om detta evenemang i tidningen Vorsteh och på olika hemsidor det kan
dock konstaterats att som oftast och även denna gång lyckades klubben med bedriften att
skapa evenemang som vart och ett har fått betyget med beröm godkänt.
SVK JV tog även ansvaret för genomförandet av Jubileumsprovet på fjäll, detta
evenemang hade 164 starter och kan klassas som det ett av de största genomförda i SVK
JV historia, rutinerade provledarna Anette Gustafsson och Hasse Forsberg klarade detta
galant och den goda fågeltillgången gav hundarna med förare många chanser.
Utställning
Härnösand jubileumsutställningen genomfördes i ett strålande vackert Härnösand,
Rutinerade Bodel Göransson, Hans-Erik Johansson med stab styrde skutan åt rätt håll och
som organisation genomfördes detta evenemang med betyget beröm godkänt.
Trots den stora mängden deltagande hundar med förare så minskade köerna snabbt vid
incheckningen till utställningen.
På området fanns även andra utställare som exempel jägarförbundet, Agria samt
Härnösandskommun, försäljningen av fika och lättare mat skedde av Brukshundsklubben
som sålde slut på det mesta.
När anmälningstiden gått ut var det 187 hundar anmälda vilket var långt över förväntan.
Glädjande var även att SVK’s samtliga raser fanns representerade
Kl Münsterländer (17), Gr Münsterländer (2 st), Lh Vorsteh (6 st) Strh Vorsteh ( 46 st), Kh
Vorsteh (103 st) Kh Vizsla (12 st), Strh Vizsla (1st)
Domare var Ann Carlström, Towe Lööv och Paula Sunebring.
BIR-vinnarna placerades enligt följande:
BEST IN SHOW strävhårig vorsteh Multi Ch Trollängens Ragnar, ägare Matti Palm och
Anette Erlandsson.
BIS-2 korthårig vorsteh Ruijanpalon Kirkkovene, ägare Paula Herrala
BIS-3 kleiner münsterländer Rogstabergets Birka, ägare Anders Lindberg. Foto: Tommy
Eriksson
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BIS-4 strävhårig ungersk vizsla Amberpoints Red Ruby, ägare Louise Bjurlerstam Darberg
BIS-R korthårig ungersk vizsla Madarasz Rakel, ägare Kristina Pettersson.
Viltspår – rörliga prov
Viltspårmästaren gick av stapeln " Härnösandshelgen" den 16-18/6-17. Ingick i Jubileums
provet SVK 100 år.
Tidigare hade en uttagning av ekipage skett, en från varje distrikt. Ekipage från hela landet
kom till start denna fina, men varma morgon.
Första dagen var det släpspår utan blodning, spåren började längs en grusväg, som ofta
sker vid viltolycka. De flesta klarade detta och gick vidare till nästa dag.
Tyvärr blev det en jobbig dag för alla inblandade, då det var väldigt varmt för spårning.
Spåren var långa och gick ofta i tät terräng och över berg. Men humöret var ändå på topp
duktiga förare och hundar gjorde bra jobb, och de flesta tog sej fram till klöven inom utsatt
tid.
Domarna gjorde en bedrift som la alla spåren och sen gick för flera hundar var!
Jämtland/Västernorrland knep en 4e plats, SVK/Södra tog hem en välförtjänt seger. Och
kunde titulera sej som "Viltspårmästare".
På kvällen var det Jubileumsmiddag som alla uppskattade, liksom den strålande fina
sommarkvällen!
Fullbruksprov
Fullbruksprovet genomfördes 30 sep-1 okt -2017 och ingår i SVKs100 års Jubileum 2017
och hade deltagare från varje vardera distrikt. Samt några deltagare till, som tidigare
erövrat första pris. Sammanlagt var det 16 ekipage som startade.
Provet gick av stapeln i Svängsta/Blekinge, och markerna var lite utspridda av förståeliga
själ. Provet var indelat i flera grupper, och varade över två dagar.
Fina marker borgade för fina resultat, men krävde en hel del av förare och hund.
Rävapporteringen som ofta är "Akilleshälen" för många, var nu lagt in som andra
momentet första dagen. Tidigare har det kommit som sista moment på dag ett, och vållat
en del bekymmer för trötta hundar.
Jämtland/Västernorrland hade en representant med på provet, och låg bra till på en andra
plats, efter dag ett. Tyvärr så blev det ingen fågeltagning för oss dag två, i övrigt hade vi
betyg i samtliga moment.
Vädret var på sin bästa sida, och markerna var fina. Det är stort av Södra att kunna hantera
ett så stort prov med många moment, men det klarade de bra.
Efter två dagars prov kunde till slut en värdig vinnare utses, till lika SVKs första SE FBP
CH. Ännu ett ekipage fick den titeln. Allt slutade med, tre 1 pris och 4 andra pris.
Så var det dags för en över 100 mil lång resa hem.

Övrigt
Utbildning
Patrik Bergström blev färdig domare under året
Medlemshelg
Årets klubbdagar tillbringades även detta år hos, ForsWards hund & jakt.
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Agria informerade om vad de har att erbjuda och Margaretha Karlsson föreläste om den
mentala biten hos hunden med fokus på BPH. En god middag avnjöts under kvällen då
även lottraden avslöjades. Dag två tävlade medlemmarna i i skytte och apport.
Träningshelg i Bruksvallarna
Träningen var från den 18 augusti till den 21.fredagkväll (samling, genomgång och
middag) lördag och söndag på fjället och även gemensam middag på lördagen. Det var
Annika Bergvist och Anna Larsson som höll i träningen. 10 st deltagande hundar.
Hundarna hittade gott om fågel i markerna och detta var uppskattat av deltagarna
Träningsgrupper
Träningsgrupper har varit aktiva i olika utsträckning på de olika orterna.
Mässdeltagande
Mässa i Västgård sista helgen i juli
Klubben hade ansvar för apporttävlingar under mässan i Västgård som ligger två mil norr
om Järpen i en fantastisk fjällmiljö.
Vi var ca tio stycken från klubben som var engagerade med tävlingar under helgen.
Det var två typer av apport tävlingar, den ena var att apportera apportera vilt i vatten samt
på fält och den hund som apporterade på bästa tiden samt på svåraste vilt vann. Det var
vorsthe som briljerade och vann tävlingen.
Den andra tävlingen var en enklare typ, men även den på tid med hundar som apporterade
dummies på en hinderbana.
Hälftrn av startavgifterna gick till klubben , andra hälften skänktes till barncanserfonden.
Tävlingarna var underhållande och kul, vi kommer att vara ansvariga även 2018.

Tack!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som ställt upp och deltagit vid samt
arbetat för avdelningens utställning, prov, träningar och övrig verksamhet under året som
gått!

För styrelsen
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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