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Årsmöte SSF Medelpad, 2008-02-03, 15.00,
Borgsjö Motell, Borgsjö

Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Val av justerare tillika rösträknare för mötet
Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
samt revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för samma tid
8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2007
10. Fastställande av arvoden, rese- samt traktamentsersättningar
11. Fastställande av årsavgift utöver SSF:s avgift,
samt budget för kommande år (2008)
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för vilka mandattiden utgått
13. Val av ordförande för ett år
14. Val av revisorer samt suppleanter för dessa för verksamhetsåret 2008
15. Val av fullmäktige till riksårsmötet (2 st.)
16. Val av utställningskommitté och sammankallande till denna
17. Val av jaktprovskommitté och sammankallande till denna
18. Val av representant till Jägareförbundets årsmöte
19. Val av valberedning om tre personer för att förbereda valen till nästa årsmöte
20. Övriga ärenden
a. Motion angående information till medlemmar
b. Motion angående medlemslista med E-mail
c. Motion angående SSF Medelpads hemsida
21. Prisutdelningar
22. Avslutning

Verksamhetsberättelse
Styrelsens sammansättning och möten
SSF Medelpads styrelse 2007 har bestått av
Kjell Pettersson,
Bert-Ivar Pettersson
Matti Torvela
Egon Rongdén
Sture Eriksson
Mats Persson
Vidar Rosén

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant

Styrelsen har förutom årsmöte och konstituerande möte, hållit fem st. protokollförda
möten där verksamhetsfrågor behandlats. Därutöver har löpande skrivelser etc. från
riksstyrelsen behandlats.

Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid utgången av 2007 till 90 st. Detta är en minskning med
nio medlemmar jämfört med året innan.

Aktiviteter
Riksårsmöte 2007
Vid Riksårsmötet i Kalix 2007 representerades klubben av Kjell Pettersson och Sture
Eriksson.

Provledarekonferens & domarkonferens
Riksklubben genomförde en provledarekonferens på Hallstaberget i Sollefteå i maj 2007
med anledning av reviderade provregler, 2007-2012, där Bengt-Olov Norberg och Kjell
Pettersson deltog för klubbens räkning.
Denna konferens följdes upp av en motsvarande regional i Östersund där Per-Ove
Bergman, Egon Rongdén och Kjell Pettersson deltog.
Lokalt genomförde sedan i augusti SSF Medelpad en domarkonferens i Lucksta med
klubbens domare utifrån samma regelrevidering.

Jaktprovsverksamheten
Klubben genomförde tre st. ordinarie prov 2007 med sammantaget 6 st. provdagar:
Plats
Datum
Antal starter
 Skälsjön
18-19 augusti
13 jaktprovsstarter
 Turingen
1-2 september
16 jaktprovsstarter
 Matfors
29-30 september
8 jaktprovsstarter
S:a
37 jaktprovsstarter
Dessutom har 9 st. rörliga prov genomförts. Totalt har 46 jaktprovsstarter genomförts
vilket är det högsta antalet starter på många år. Av dessa 46 har inte mindre än 30 st.
resulterat i prisgivande resultat; 5 första pris, 6 andra pris och 19 st. tredje pris.
Se i övrigt resultatlistor.

Skallkungen 2007
Klubben representerades på Skallkungtävlingen i Vemdalen av Tjäderlekens Sappo,
ägare Vidar Rosén. Sappo kvalificerade sig genom att uppnå 77 poäng på Skälsjöprovet.
Sappo hade dock ingen vidare lycka på Skallkungen utan slutade på 14:e plats.

Medelpads skällande fågelhund
Medelpads skällande fågelhund 2007 blev Vackeråsens Tuva, S57570/2004,
ägare Per-Ove Bergman. Tuva vann det åtråvärda vandringspriset genom:
 Jaktprov i Glöte
77 p 1:a pris >
5 poäng
 Jaktprov i Turingen 63 p 3:e pris >
1 poäng
 Jaktprov i Turingen 64 p 3:e pris >
1 poäng
 Utställning Matfors 1jkl 1jkk
>
2 poäng
Summa:
9 poäng

Utställningar
Klubben arrangerade en utställning under 2007. Söndagen den 2:a december i Matfors.
Totalt var 38 hundar anmälda som bedömdes av domaren Eva Widstrand-Jönsson.
Se resultatlista.

Jaktresa till Dorotea
Klubben arrangerade också en jaktresa till Dorotea med omnejd under hösten.
Medlemmarna inbjöds och 5 st. nappade. Mats Persson stod för arrangemanget som var
mycket uppskattat. Den jaktliga framgången var som den brukar blandad men fågel fanns
det enligt rapporterna (se reserapport).

Medlemsutskick
Under juni gjordes ett utskick till samtliga medlemmar med information om den
planerade verksamheten i klubben.

Hemsida
Under 2007 drog klubben igång en hemsida; http://ssf-medelpad.se/index.html
Tanken var att kunna hålla en aktuell kommunikation med klubbens medlemmar via
hemsidan.

Slutord
Styrelsen tackar för förtroendet att fått leda klubbens verksamhet och riktar också ett tack
till alla valda funktionärer, medlemmar och andra som i positiv anda ställt upp för
klubbens verksamhet.

Kjell Pettersson

Matti Torvela

Bert-Ivar Pettersson

Egon Rongdén

Sture Eriksson

Mats Persson

Vidar Rosén

Ekonomisk berättelse 2007
Revisorernas berättelse
Budget 2008

Rapport från jaktproven
Skälsjön den 18-19 augusti
SSF Medelpads första prov genomfördes mycket trevliga och bra förhållanden. Perfekt
förläggningen vid sjöstranden; för årstiden bra väderförhållanden och relativt gott om
fågel i fina marker som lånats av SCA.
Tillgången på domare gjorde att endast sju hundar kunde beredas plats för totalt 13
starter. Samtliga hundar lyckades erövra pris. På nio av starterna gick hundarna till pris.
Fågeltillgången var relativt god och totalt registrerades 37 finnandemöjligheter
(2,85/prov) varav 13 utgjordes av kullar.
Sammanlagt resultat
Plac

Hund

Ägare

Poäng

Pris

1

Tjäderlekens Sappo

Vidar Rosén

77/0

1/0

2

Skakelbergets Rappe

Matti Torvela

73/59

2/3

3

Domarboskogens Dakki

Lars Södergren

62

3

4

Spetsgårdens Riipu

Mats Persson

61/41

3/0

5

Kronohovs Kati

Mats Karlsson

58/2

3/0

6

Spetsgårdens Kari

Bert-Ivar Pettersson

55/50

3/3

7

Tjibas Izzi

Jan Jonsson

52/40

3/0

Turingen den 1-2 september
SSF Medelpads andra ordinarie prov denna provsäsong hölls i västra delarna av Ånge
kommun. Som vanligt var stämningen god och kryddades med björnmöte och
björnskall…
Totalt var tio hundar anmälda och även vid detta prov gick samtliga hundar till pris. Av
totalt 16 starter ledde 13 till prisgivande resultat; två ettor, fem andra pris och sex tredje
pris. Fågeltillgången var relativt god och totalt registrerades 51 finnandemöjligheter
(3,2/prov) varav flera utgjordes av kullar.
Sammanlagt resultat
Plac

Hund

Ägare

Poäng

Pris

1

Domarboskogens Dakki

Lars Södergren

76

1

2

Tjibas Izzi

Jan Jonsson

75

1

3

Kronohovs Kati

Mats Karlsson

72/48

2/0

4

Jacko

Egon Rongdén

55/71

3/2

5

Spetsgårdens Kari

Bert-Ivar Pettersson

66/44

2/0

6

Tapion Kita

Lars-Åke Källman

65/8

2/0

7

Tjäderlekens Sappo

Vidar Rosén

65

2

8

Vackeråsens Tuva

Per-Ove Bergman

63/64

3/3

9

Spetsgårdens Riipu

Mats Persson

64/56

3/3

10

Tjäderlekens Zebb

Annica Paulin-Berg

57

3

Matfors den 29-30 september
Nu var förutsättningarna sämre. Första dagen kraftig blåst den andra dagen tät dimma och
lätt duggregn. Resultaten blev också därefter. Totalt genomfördes åtta starter varav tre
hundar gick till pris och tre st. tredjepris erövrades.
Sammanlagt resultat
Plac

Hund

Ägare

Poäng

Pris

1

Vackeråsens Tuva

Per-Ove Bergman

56/5

3/0

2

Njavvedalens Saari

Mikael Christansson

27/56

0/3

3

Turre

Lars Wikberg

54/32

3/0

5

Skakelbergets Rappe

Matti Torvela

6

0

Rörliga prov
Datum Hund

Ägare

Poäng

Pris

25/3

Vackeråsens Tuva

Per-Ove Bergman

8

0

7/9

Nippo

Rolf Bolander

4

0

20/9

Vackeråsen Tuva

Per-Ove Bergman

57

3

15/10

Fort Hjort Trix

Egon Rongdén

25

0

Domarboskogens Dakki

Lars Södergren

41

0

16/10

Kolgårdens Exi

Ivar Henriksson

78

1

11/11

Skakelbergets Rappe

Matti Torvela

53

3

24/11

Vackeråsen Tuva

Per-Ove Bergman

55

3

24/11

Fort Hjort Trix

Egon Rongdén

8

0

16/12

Fort Hjort Trix

Egon Rongdén

80

1

Medelpads skällande fågelhund

Vackeråsens Tuva vill ha mat efter en jakttur…

Matforsutställningen…

Övriga ärenden – motioner
Motion angående information till medlemmar.
För att få mer aktiva medlemmar bör de få per brev information från klubben angående
kommande aktiviteter och allmän information.
Avsändare
Lea och Matti Torvela

Motion angående medlemslista med E-mail
Ett snabbt sätt att ge medlemmar information är via E-mail.
Klubben bör verka för att en sådan lista tas fram.
Avsändare
Lea och Matti Torvela

Motion angående SSF Medelpads hemsida
SSF Medelpads hemsida på internet är ett bra verktyg för att nå medlemmar och andra
intresserade. Men informationen är inte tillräckligt snabb vad gäller resultat på tex.
jaktprov och utställningar.
Den bör även ses över som helhet. Det saknas information som gäller vilka är ansvariga
för vad tex. Valberedning, utställningsansvarig etc.
Förslag: Webansvarig måste bli snabbare. Uppdatering ska göras oftare.
Alternativ, det ska vara 2 Webansvariga med tydlig ansvarsfördelning.
Avsändare
Lea och Matti Torvela

Jaktresa till Dorotea
Reserapport – Mats Persson
I mitten av september var vi sex fågeljägare som begav oss till Dorotea.
Där fick vi fyra dagars härlig jakt. Efter lite krångel med det bokade
boendet och efter vilt letande så löste det sig så att vi fick tag på bra
boende på en camping i en sex-bäddars stuga.
Dorotea bjöd på bra jaktväder med kalla nätter med 6-7 grader kallt, fina
fågelmarker med lite jägare i skogen. Vi sex jägare hade två områden med
totalt ca 23 000 ha mark till vårt förfogande.
På markerna var det förutom bra med fågel också mycket björn och en av
deltagarna; Staffan Sundling hade björnkontakt.
Under våra fyra dagar sköts det ett femtontal fåglar.

Vi jagade två pass om dagen. Vid lunchtid bröt vi och fixade mat i skogen
tillsammans. Det var vid ett sådant tillfälle som en av oss blev utan mat och
vi andra fick efter avslutad måltid agera skallkedja… Det hela slutade med
att vi lyckades lokalisera den saknade… Ni kan tänka er att pikarna var många
på kvällen.

När eftermiddagsjakten var klar, hundarna fått sitt beröm och mat blev det
en välbehövd dusch innan vi besökte puben för en sen middag.
Som ni förstår var vi rejält trötta och slitna på kvällen efter en hel dag i
skogen så när middagen var klar bar det av hem till stugan.
Lite prat och dryck med dem som har samma intressen är ett trevligt avslut
på jaktdagen innan man somnar ovaggad.
Alla deltagare var mycket nöjda med resan och några har redan anmält
intresse inför hösten 2008.
Jag vill passa på att TACKA er alla som var med och gjorde resan möjlig.
Vi som var till Dorotea:
Staffan Sundling - Finnspets
Lars-Göran Blom - Norrbottenspets
Peter Edblom - Finnspets
Lars Wikberg - Finnspets
Per Grandå - Norrbottenspets
Mats Persson - Finnspets

Klubben arrangerar

Utställning
den 19/4 -08 i
Stöde

Älgstugans Jerry, ägare ,
BIR FS och BIS
Matfors 07-12-02

Degelbergets Zolo, ägare
Jan Stark, BIR nobs
Matfors 07-12-02

Låna DVD
eller Video

Starta Din hund på jaktprov!
Varför?
Det är kul, Du träffar trevliga människor, får se nya marker
och inte svårare än ”en promenad i skogen”. Skäller Din
hund på fågel är chansen god att ta pris och – inte minst –
avelsråden får ett bredare underlag för sitt arbete!

Följ med på jakt med
trädskällare tillsammans
med några av landets
absoluta topphundar
bl.a. Skallkungen 1997:
Ukkos Sisu,
Skallkungen 1998:
Råsjöskogens Bamse
och Mittkämpen 1997:
Kavabackens Tanja.
Detta är en av de kanske
mest spännande jaktformer man kan bedriva,
där det ställs mycket
höga krav på såväl
jägare som hund.
Det är definitivt ingen
lätt uppgift att komma
skogsfågeln, orren
och tjädern in på livet.
Se och njut.
Filmen finns
att låna både som
DVD och VHS,
kontakta Matti Torvela
070-2672020.

