SSF Medelpad årsmöte.
Söndagen 3 februari hade klubben kallat till möte på Restaurang Grankotten i Sundsvall
Efter att Ordförande Cissi hälsat alla välkomma och röstlängden skulle räknas så visade det
sig att 25 av våra 107 medlemmar fanns på plats. Det får ses som hygglig uppslutning när
nästan ¼ del av alla medlemmar sluter upp, kanske ryktet spridit sig att vi har kul och trevligt
på våra årsmöten.

Röstlängden, nästan fullsatt.
När den väldokumenterade verksamhetsberättelsen och dagordningspunkterna avklarats
och slutet på mötet närmade sig var det dags för prisutdelning, och jösses vilket prisbord!

Prisbordet, Totalt hade 71 jaktprovsstarter genomförts och resultatmässigt har det blivit 17
st. 1:a pris, 11 st. 2:a pris och 26 st. 3:e pris. 54 av 71 prov till pris!

Kalle Burman vann predatortävlingen igen, på andra plats kom Örjan som redan öppnat
starkt i 2019 upplaga av predatortävlingen, Kalle fnyste lätt åt Örjan och sa att året bara
börjat men Örjan verkar ovanligt självsäker i år.

Örjan Sahlin en stark tvåa i predatortävlingen.
Det var många som fick springa fram och tillbaka för att hämta priser

En av dem som fick röra på sig var Per Tjärnlund som plockade
hem två 3:e pris och ett 1:a pris med sin tik Vackeråsens Tuuli.

Matti & Lea Torvela är vana ”prishämtare” förutom två 1:or och ett färskt jaktchampionat
blev det ett mycket högt 2:a pris och ett 3:e pris. Häggingåsens Nalle heter deras duktiga
hund.

Björn Karlsson med sin Styggbergets Wappo är två kämpar som
välförtjänt plockat hem den första härliga 1:an på 79 poäng.

En annan som inte fick sitta still var Per-Ove Bergman, Per-Ove representerade
Medelpad på skallkungen 2018 eftersom Brännbolyckans Aya fick 88 poäng på ett rörligt
prov, förutom det provet var det ännu ett 1:a pris och ett högt 2:a pris.
Som grädde på moset blev det även ett svenskt jaktchampionat och
2018 bästa Skällande fågelhund i SSF Medelpad för Aya och Per-Ove.
Det blir aldrig tjatigt med prisutdelning och när stämningen var som högst , var det dags att
dela ut det fina rookie priset.

Det fina vandringspriset som skänkts av Sture Eriksson, erövrades 2018 av Peter Ålander
som med sin nobstik Flatatorpets Askja fick 71 p på sitt första prov.

Innan mötet avslutades avtackades Anita Hästdahl för att hon på
ett mycket hedersamt sätt axlat sekreterarrollen under många år.
Efter prisutdelningen avslutades mötet med en gemensam middag i restaurangen.
Det var flera hundar och ägare utöver de redan nämnda som uppmärksammade. Här är
några av dem, Kyros Onni ägare Cecilia Sjölund blev svensk jaktchampion med efter att tagit
två förstapris under året. Fort Hjort Stoja blev utställningschampion, ägare Egon Ronden.
Mats Karlsson och Saga erövrade många titlar under året, bland annat nordiskt
utställningschampionat.
Hade vädret och väglaget varit bättre så kanske fler kommit på mötet, nu blev det många
priser kvar som ingen kom för att hämta.
I verksamhetsberättelsen för 2018 finns alla resultat och den hittar du på vår hemsida.

