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Årsmöte SSF Medelpad, 2023-02-05 16.00, 
Östanskär, Indal 

Dagordning: 
1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande vid mötet

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar.

6. Val av justerare tillika rösträknare för mötet

7. Fastställande av dagordning

8. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade

9. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, samt 

revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för samma tid

11. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2022

13. Fastställande av arvoden, rese- samt traktamentsersättningar

14. Fastställande av årsavgift utöver SSF:s avgift,

samt budget för kommande år (2023)

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter för vilka mandattiden utgått

16. Val av ordförande för ett år

17. Val av revisorer samt suppleanter för dessa för verksamhetsåret 2023.
18. Val av representant till Jägareförbundets årsmöte

19. Val av tre delegater till fullmäktige 22 April i Orsa

20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 17.
21. Val av valberedning om tre personer för att förbereda valen inför nästa årsmöte, en av 

tre ska väljas som sammankallande

22. Övriga ärenden

a. Motion angående viltspårschampionat

23. Prisutdelningar

24. Avslutning
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Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsens sammansättning och möten 

SSF Medelpads styrelse 2022 har bestått av 

 

  

 Cecilia Sjölund  ordförande 

 Egon Rongdén,   ledamot/vice ordförande 

 Magnus Olofsson  ledamot/sekreterare 

 Magnus Höglund  ledamot/kassör 

 Björn Karlsson  ledamot 

 Tony Björklund  suppleant 

 Per Gannå  suppleant 

 Erik Bergman  suppleant 

 

Styrelsen har förutom årsmöte och konstituerande möte, hållit sex stycken protokollförda 

möten där verksamhetsfrågor behandlats. 

Medlemmar 

Antalet medlemmar uppgick vid utgången av 2022 till 123 medlemmar varav 10 stycken är 

familjemedlemmar och 7 stycken är nya valpköpare.  

Detta är en ökning av 9 medlemmar jämfört med utgången 2021(114st 2021).  

Aktiviteter 

Riksfullmäktige för 2022 
Fullmäktige 2022 gick av stapeln i Västerås med SSF Syd som arrangörer under våren 2022. 

Det var Adam Pettersson och Björn Karlsson som representerade SSF Medelpad. 

Kurser 
I år gick 11 av våra medlemmar domarutbildningen som hölls med SSF Jämtland/Härjedalen.  

 

Med anledning av nya provregler från den 1/7 2022 genomförde vi en domarutbildning för de 

som redan är auktoriserade domare, vilken Egon Rongdén och Jonas Carlsson höll i, på 

Berners lokaler i Birsta. Ett uppföljningsmöte genomfördes sedan via teams för de som inte 

kunde närvara. På utbildningen behandlades det som var ändrat i reglerna och pratade sen 

allmänt om jaktprov och dess bedömningar. 

  

Vi från styrelsen hade också en önskan att de som ska sitta kvar i valberedningen samt andra 

intresserade medlemmar skulle gå en utbildning via Jägarförbundet som handlade om 

styrelsearbete och valberedningsarbete i synnerhet. Det var Magnus Höglund, Andreas 

Edholm och Kim Backlund som var med på detta utbildningstillfälle. 

Jaktprovsverksamheten 
2022 har totalt 57 jaktprovsstarter genomförts. 41 stycken på utlysta prov och 16 stycken 

rörliga prov. Resultatmässigt var det dock något sämre än de tidigare åren. Föryngring av 

framför allt tjäder var klart svagare 2022 jämfört med året innan. Trots det blev det ändå 

många fina resultat och prestationer!  
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Resultatmässigt har det blivit 4 st. 1:a pris, 12 st. 2:a pris och 12 st. 3:e pris.  

28 har gått till pris av 57 prov! De 57 starterna utgörs av 45 starter för Finsk spets och 12 som 

gjorts av Norrbottenspetsar. Vi ser mao en relativt kraftig nedgång av starter av 

Norrbottenspets. 

 

Klubben genomförde två ordinarie prov 2022 med sammantaget 5 st. provdagar: 

 Plats    Datum  

 Antal starter  

 Lögdö Vildmark   19-21 augusti  33 jaktprovsstarter  

 Lögdö Vildmark      8-9 oktober      8 jaktprovsstarter  

 

S:a starter ordinarie prov:     41 jaktprovsstarter 

 

Dessutom har 16 st. rörliga prov genomförts. 

Se resultatlistor. 

 

Utställningar 
Klubben arrangerade två utställningar under 2022. Det var i April i Borgsjö, med Margareta 

Carlsson som domare. Det var 54 hundar anmälda. 

Vår andra utställning var i december i Timrå, med Petra Högberg som domare. Det var 42 

anmälda hundar.  

Skallkungen 2022 
2022 skulle ha representerats av Linadalens Tarro, SE45255/2019, ägare Magnus 

Abrahamsson, som hade kvalificerats sig med 84 poäng under hösten, men tyvärr av hälsoskäl 

så kunde de inte representera.  

Så istället blev det så att 2022 så representerades klubben på Skallkungtävlingen i Idrefjällen 

av Koppelos Tuva, SE20162/2021, ägare Adam Pettersson. Tuva kvalificerade sig genom att 

uppnå 80 poäng på rörligt prov i december 2021.  

Tuva slutade på 6 plats med 61 respektive 65 poäng under Skallkungen. Grattis till en bra 

prestation. 
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Medelpads skällande fågelhund 
SSF Medelpads skällande fågelhund 2022 blev Furuhedens Nalli, SE28413/2020, Ägare: 

Cecilia Sjölund 

Jaktprov: 

 220818, Lögdö Vildmark, rörligt, 77p       = 5 poäng 

 210821, Lögdö Vildmark, utlyst, 68p          = 3 poäng 

 211101, Lögdö Vildmark, rörligt, 69p   = 3 poäng 

Utställning: 

 221204, Timrå, CK                                              = 3 poäng 

Summa        14 poäng 

SSF Medelpads rookie-pris 
SSF Medelpads rookie-pris 2022 tilldelas Linadalens Tarro, SE45255/2019, ägare Magnus 

Abrahamsson. Tarro erövrade utmärkelsen genom att nå 84 poäng och ett 1:a pris på sitt 

första jaktprov under hösten 2022. 

Hemsida 
Har ni inte varit in på vår hemsida så klicka in er på https://ssf-medelpad.se/  

SSF Medelpads hemsida har vi Micke Åsman att tacka för att vi har. Han har lagt ner ett 

enormt arbete och det är vi andra väldigt tacksamma över. Nu under 2022 har Micke börjat 

lämna över arbetet till Andreas Edholm som tar stafettpinnen i detta för att låta vår hemsida 

förbli levande. 

Är det någon som känner att de har något att bidra med till sidan kontakta Andreas Edholm på 

andreasedholm@telia.com det är väldigt positivt om vi kan hjälpas åt att hålla vår nya hemsida 

levande så att fler går in och läser på den. 

  

https://ssf-medelpad.se/
mailto:andreasedholm@telia.com
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Tjänstgöringar 

Klubbens domare och provledare som har tjänstgjort i samband med jaktprov i klubben under 

2022 enligt nedan. 

 

Förnamn Efternamn P 

Dömningar 

2022 

Tony Björklund  1 

Jonas Carlsson P 1 

Mikael Christiansson   2 

Andreas  Edholm  13 

Per Gannå  1 

Dick  Högberg  1 

Mats  Karlsson   4 

Björn  Karlsson  6 

Mats Persson   2 

Kjell Pettersson  2 

Egon Rongdén P 3 

Henrik  Sjödin  2 

Cecilia Sjölund  5 

Daniel  Sundström  3 

Matti Torvela  P 5 

Peter  Ålander  4 

Mikael Åsman  1 
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Predatorjakten 2022 
Predatortävlingen 2022 är avslutad och Erik Bergman har vunnit med bravur! Stort Grattis! 

 

Resultat: 

Rank Namn Byte Poäng 

1 Erik Bergman 21 rävar 
3 grävlingar 

4 mårdar 

2760 

2 Kalle Burman 10 mårdar 

2 rävar 

1 grävling 

1080 

3 Carina Sjölander 6 mårdar 
1 räv 

3 kråkfågel 

760 

4 Örjan Sahlin 3 mård 

 

240 

5 Micke Åsman 2 mårdar 160 
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Slutord 
2022 har varit ett år för att återhämta sig från pandemins tecken. Att återuppta 

utställningsverksamhet och utlysta jaktprov så som vi har gjort förut har varit trevligt för både 

funktionärer och medlemmar vad vi kan höra. 

 

2022 kommer inte att vara känt i våra kretsar som året då det var mycket fågel och bra jakt. Vi 

ser skogen skövlas på ett sätt som vi anser är mer omfattande än tidigare. Fågeltillgången har 

inte varit ett bottenår men absolut ett av de sämre de senaste 10 åren.  

 

Jaktprovsverksamheten har fortsatt visa bra statistik med många starter och med tanke på 

fågeltillgången ändå fina resultat. Att vi går jaktprov med våra hundar är ett bra för att 

avelsråd och uppfödare ska ha någonting att gå efter då man oftast inte jagat med hunden 

ifråga men ändå behöver veta dess egenskaper så att vår avel kan gå framåt så som den gjort 

under många år.  

 

Även 2022 har klubbens ekonomi varit stabil. Vi har fått ett minusresultat vilket vi kan 

härleda till att vi haft två utbildningstillfällen samt att stambokföringsavgifterna höjts med 

80% av SKK. 

 

Vi har haft utbildningstillfällen för jaktprovsdomare då vi hade en ny reviderad version av 

provregelboken. Vi hade även några medlemmar som åkte på domarutbildning för att utbilda 

sig till jaktprovsdomare – två av dem är nu auktoriserade och får nu döma prov. Grattis! 

 

Styrelsen vill med detta tacka för förtroendet att få leda klubbens verksamhet och samtidigt 

rikta ett stort tack till alla valda funktionärer, medlemmar och andra som i positiv anda ställt 

upp för klubbens verksamhet. 

 

 

 

 

Cecilia Sjölund  Egon Rongdén  Björn Karlsson 

Cecilia Sjölund Egon Rongdén   Björn Karlsson

    

 

Magnus Höglund  Magnus Olofsson  Per Gannå 
Magnus Höglund Magnus Olofsson   Per Gannå 

 

 

Tony Björklund Erik Bergman 

Tony Björklund  Erik Bergman 
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Ekonomisk berättelse 
                

Ingående balans           

Tillgångar             

Kassa 2 256 kr           

Bankgiro 61 240 kr           

Fordran 0 kr           

Lager 0 kr           

Summa: 63 496 kr           

            

Skulder och eget kapital           

Eget kapital 63 496 kr           

Summa: 63 496 kr           

                

                

Resultaträkning 2022         

    Intäkter Kostnader         

Medlemsavg 13 770 kr           

Jaktprov 5 350 kr           

Utställningar 38 060 kr           

Övrig försäljning   700 kr           

Administration   11 368 kr         

Priser   10 747 kr         

Omkostn. 
Prov&Utst.     31 938 kr SSF Riks, SKK och Svenska jägareförb 

Möten   12 383 kr         

Övrigt             

Årets resultat 57 880 kr 66 437 kr -8 557 kr       

                

                

Balansräkning             

Utgående balans 31/12 2022           

Tillgångar           

Kassa 1 150           

Bankgiro 53 789           

Fordran 0           

Lager 0           

Summa: 54 939           

                

Skulder och eget kapital           

Eget kapital 63 496           

Årets resultat -8 557           

Skulder  0           

Summa: 54 939           
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Förslag till budget 2023 

    Intäkter Kostnader Kommentar 

Medlemsavgifter   13 000 kr     

Jaktprov   28 000 kr     

Utställningar   35 000 kr     

Övrig försäljning   500 kr     

Administration     10 300 kr Inkl. SSF Riks, SKK 

Omkostnad jaktprov     31 000 kr   

Omkostnad utställning     10 000 kr   

Möten o kurser     15 000 kr   

Övrigt     6 000 kr   

  Summa: 76 500 kr 72 300 kr   

Resultat 4 200 kr   
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Revisionsrapport 
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Rapport från jaktproven  

Fina prestationer i Lögdö vildmark 2022 

Den 19-21 augusti genomförde SSF Medelpad sitt första utlysta jaktprov för säsongen. 

Förutsättningarna var inte optimala med åska och rotblöta natten mot lördag och hela 

lördagen. Det blev ett hoppfullt uppehåll under lunchen men när vi ätit klart öppnade sig 

himlen på nytt och regnandet fortsatte sedan hela dagen. 

18 hundar kom till start. Under fredagen genomfördes tio starter varav sju gick till pris. 

Fördelat på ett förstapris, tre andrapriser och tre tredjepriser. Antalet finnandemöjligheter var 

under fredag 2,9. Under lördagen genomfördes trots regnet 13 starter. Av dessa gick endast 

två hundar till pris. Ett andrapris och ett tredjepris lyckades de med. Finnandemöjligheterna 

stannade på 2 per prov under lördagen. Söndagen var varm och fuktig med 17 grader redan 

klockan 05.00. Elva starter genomfördes varav fyra gick till pris. Ett förstapris, två andrapris 

och tre tredjepriser. Antalet finnandemöjligheter blev 2,2 under söndagen.  

Sammanfattningsvis kan vi väl säga att fågeltillgången var någorlunda okej. Långt ifrån något 

toppår men det fanns kullar. Att antalet finnandemöjligheter blev lågt får delvis tillskrivas 

vädret. 

Nämnvärt är att vi har haft tre domaraspiranter ute i skogen med våra ekipage för att göra sina 

sista utbildningstillfällen för att kunna döma våra eminenta hundar i fortsättningen. Vi önskar 

dem ett stort lycka till i framtiden med deras nya utmaning inom SSF. 

Måste tillägga att något det pratats om är att vi arrangerar jaktprov på den första dagen av 

björnjakten och det i ett björntätt område där det ska arrangeras stora björnjakter. Med en bra 

kommunikation mellan oss inom SSF Medelpad och jaktledare inom björnjakten samt SCA 

och vindkrafts folket så har det löst sig väldigt bra för oss inom SSF Medelpad då vi har haft 

möjlighet att använda alla våra provrutor trotts det som många skulle se som hinder. 

Vi gratulerar alla till fina prestationer i skogen och tackar domare, aspiranter och hundförare 

för mycket trevlig samvaro. Tur också att vi fick gå i skogen för att motionera bort den 

superba maten! 
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Resultat: 
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Jaktprov i lövfällning 8–9 okt.2022 

Den 8-9 oktober genomförde SSF Medelpad sitt andra utlysta prov vid Lögdö Vildmark. Det 

var 9 hundar som var anmälda till 16 starter. Tyvärr så hade vi svårt att få ihop domare och då 

vi inte kunde erbjuda starter som det var önskat valde några att dra tillbaka anmälan och pga. 

sjukdom ställdes också starter in. Det blev totalt 8 prov som genomfördes. 

Lördag var det helt ok väder. Dock ville inte fåglarna var med och vi hade 1 FM per prov och 

ingen hund gick till pris på tre starter. 

Söndag var det också bra väder med svag vind. 5 hundar som startade och ett snitt om 1,5 FM 

per prov. Det blev 2st hundar som gick till pris. Tonys Björklunds Ailatis Crux med en fint 

2:a pris på 69 poäng. Och Björn Karlssons Baloo tog ett 3:e pris på 50 poäng. 

Det som kan sägas att det var väldigt många ej konstaterade skall totalt 19st på de 8 starterna. 

Fågel fanns men dom ville inte sitta denna helg. 

Vi tackar SCA för att vi fick använda deras mark för provet och jaktlaget som vi fick låna 

Nordansjöstugan av. 

Grattis till pristagare och stort tack till de domare som ställde upp samt alla hundägare. 

 

Resultat: 

 



Sida 15 av 19 

 

 
 

 
 

 

Rörliga prov 2022 
2022 blev det totalt 16 starter på rörliga prov. 9 av starterna ledde till prisgivande resultat.  

Resultat: 

Datum Hund Ägare Poäng Pris 

16-aug Sisu Örjan Sahlin 66 2 

18-aug Furuhedens Nalli Cesilia Sjölund 77 1 

31-aug Vackeråsens Ekko Per-Ove Bergman 70 2 

31-aug Linadalens Tarro Magnus Abrahamsson 84 1 

12-sep Saga Mats Karlsson 56 3 

20-sep Skogsmyltans Chicco Hans-Erik Norell 72 2 

01-okt Skarnäbbens Ståscha Kim Backlund 10 0 

04-okt Koppelos Kodi Linda Zetterqvist 72 2 

21-okt Röjbackens Elsa Kaj Ekros 58 3 

22-okt Baloo Björn Karlsson 64 3 

24-okt Vackeråsens Piri Egon Rongdén 43 0 

27-okt Kattastrands Hiljaa Jonas Carlsson 29 0 

01-nov Furuhedens Nalli Cesilia Sjölund 69 2 

01-nov Piukkeen Bihka Fredrik Larsson 45 0 

07-nov Koppelos Rask Matti Torvela 9 0 

23-nov Koppelos Rask Matti Torvela 25 0 
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Rapport från utställningarna  
 

Utställning i Borgsjö 24 april 2022  
Margaretha Carlsson var domare på Medelpads vårutställning och gjorde ett mycket bra 

arbete med våra skällande fågelhundar. Platsen var som vanligt Västra Medelpads 

brukshundklubb utanför Ånge. 42 anmälda hundar fick Margaretha döma denna fina vårdag. 

Endast en hund hade lämnat återbud på grund av höglöp så det fanns 41 hundar i startfältet. 

 
Utställning i Timrå 4 december 2022  
Petra Högberg var domare och gjorde som vanligt ett mycket bra arbete med våra skällande 

fågelhundar. Dock hade hon varit förkyld en tid före och hade lite hosta som satt kvar så hon 

hade svårt att ge öppen kritik. 54 hundar var anmälda varav 17 var Finska spetsar denna dag. 

Vi höll för första gången till på Timrå brukshundsklubb vilket fungerade mycket bra. 

 

På båda våra utställningar och genom de senaste åren så har vi alltid våra ringsekreterare 

Britt-Inger Wallin och Eva Löwenstein som aldrig sviker våra utställningar. Ett stort tack till 

dem! 

Och ett stort tack till sponsorer och funktionärer som ställer upp så att våra vackra raser kan få 

chansen att visa upp sig och få bedömningar som kommer vårt avelsarbete i slutändan till 

godo. 

 

Utställningskommittén skickade ut en enkät efter decemberutställningen där det var 26 

stycken hundförare som svarade på. 

Det var att funktionärerna borde synas mer – typ ha västar på sig eller någonting så att alla ser 

vilka som är ansvariga. 

Olika tider för vaccinationskontroll, innebär mer bemanning i insläppet. 

Pokaler till BIR o BIM (Vi hade endast till BIS) 

Att vi borde anordna ringträningar innan. 

Större ring för dagen. 

Detta ser vi som bra förbättringsområden som vi kommer att titta på inför 2023.  

Men vi fick också till oss att det var en välarrangerad utställning, att det var lätt att få hjälp av 

funktionärer och att det var en god stämning. Och det tar vi också till oss av och fortsätter 

framåt för än bättre arrangemang i framtiden. 
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SSF Medelpads skällande fågelhund 2022 

 
 
 

SE UCH  Furuhedens Nalli SE28413/2+ 

Ägare: Cecilia Sjölund 

Kvalificeringspoäng 
Jaktprov: 

220818, Lögdö Vildmark, rörligt, 77p      = 5 poäng 

210821, Lögdö Vildmark, utlyst, 68p       = 3 poäng 

211101, Lögdö Vildmark, rörligt, 69p      = 3 poäng 

 

Utställning: 

221204, Timrå, CK                                   = 3 poäng 

 

Summa:   14 poäng 

 

 
 

 

 
 

 

SSF Medelpads Rookie-pris 2022 

 
 

 

Linadalens Tarro, SE45255/2019 

Ägare: Magnus Abrahamsson 

Jaktprov: 

220831, Sör-Graninge, rörligt, 84p 

 

 

 

 

 

Ett stort GRATTIS till både Tarro och Nalli samt deras hussar och mattar 
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Nya champions 

 

Under verksamhetsåren erövrade två hundar i klubben championat-titel. 

Vi lyfter på hatten och gratulerar dem! 

 

 
 

 

SE UCH  Furuhedens Nalli SE 

Ägare: Cecilia Sjölund 

Jaktprov: 

 181007, Lögdö vildmark, rörligt, 77p 

 

Utställning: 

 171202, Sundsvall, CK 

 181208, Sundsvall, CK 

 190428, Ånge, CK, BIR 

 

 

 

 

 

SE UCH  Vackeråsens Sisu, SE32472/2018 

Ägare: Matti & Lea Torvela 

Jaktprov: 

 210915, Sönneråsen, rörligt, 78p 

 

Utställning: 

 191208, Sundsvall, CK, Cert, BIM 

 200201, Umeå, CK, R-Cert 

 220424, Ånge, CK 
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Motioner 

 




