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DAGORDNING 

NORRBOTTENS ÄLGHUNDKLUBBS ÅRSMÖTE  

2018 
1. Justering av röstlängd 

 
2. Val av ordförande för mötet 

 
3. Styrelsens ansökan om protokollförare vid mötet 

 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 

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

 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 
7. Fastställande av dagordningen 

 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 

 
9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkomsten vinst eller förlust 

 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen 

 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för nästa verksamhetsår 

 
13. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och ledamöter i 

styrelsen enligt § 8 

 
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 

 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 

 
17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som 

senast 15 januari anmälts tills styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till 

ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut 

a) Motioner 

b) Jaktprovens organisation, avgifter, domarlotteri, flitigaste domare 

c) Klubbmästerskapet 2018 

d) Utdelning av utmärkelser 

e) Avtackning
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Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Norrbottens Älghundklubb avger härmed följande redogörelse för 58:e 

verksamhetsåret. Räkenskapsåret omfattar tiden 2017-01-01 - 2017-12-31. 

Styrelsen 

Ordförande   Arne Olsson   vald 2017 

Sekreterare   Hans Broström  vald 2016 

Kassör   Lars Lundbäck  vald 2017 

Styrelseledamöter  

Tomas Johansson  vald 2017 

   Sivert Öderyd  vald 2016 

   Torbjörn Lindström  vald 2017 

(fyllnadsval)   Lars Pettersson   vald 2017 

   Magnus Johansson   vald 2017 

   Peter Lijlergen  vald 2016 

Revisorer   Michael Leffler  vald 2017 

   David Åkerlund  vald 2017 

Revisorsuppleanter  Eric Larsson   vald 2017 

   Mats Eriksson  vald 2017 

Valberedning  Torsten Jakobsson (sammankallande) vald 2017 

   Bengt Modig   vald 2017 

   Kurt Lundgren  vald 2017 

Styrelsens Arbetsutskott 

Ordförande   Arne Olsson 

Sekreterare   Hans Broström 

Kassör   Lars Lundbäck 
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Övriga funktionärer 
 

Utbildningsansvarig   Tomas Johansson 

 

Utställningsansvarig   Anna-Lena Angeria (adjungerad) 

  

Utställningskommissarier  Micael Nilsson (Överkalix)  

     Eva-Mari Öderyd (Luleå) 

 

Klubbmästare    Lars Lundbäck 

 

Jaktprovsledare   Magnus Johansson 

 

Dataansvarig/Hemsida  Peter Liljergren 
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OMRÅDESINDELNING JAKTPROV 
 
 

Kommun 
Jokkmokk-Kiruna-Gällivare 

Överkalix 

Kalix-Haparanda   

Luleå-Boden 

Arjeplog-Arvidsjaur-Älvsbyn-Piteå 

Övertorneå 

Pajala   

   

Områdesledare 

Sivert Öderyd   

Lars Landin/Tomas Johansson 

Tomas Johansson  

Stig Enberg                

Lars Pettersson  

Karl-Erik Harnesk 

   Filip Rantatalo 

 

 

LOKAL AVELSGRUPP 
 

 
Gråhund Tore Revholm 

Karelsk Björnhund Kjell Larsson 

Laikor vakant  

Jämthund Henrik Öhlund  
 
 

MEDLEMMAR 
 

 
 

Vid årsskiftet 2017/2018 var medlemsantalet 1213 st, en ökning med 22 st. medlemmar. 

 
SAMMANTRÄDEN 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 st. protokollförda styrelsemöten samt 

telefonmöte och mailmöten. Arbetsutskottet har använt sig av telefon och e-mail i sitt 

arbete.  
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REPRESENTATION 
 

 
På Svenska Älghundklubbens årsstämma 2017 i Umeå (Västerbottens älghundklubb) 

representerades klubben av Hans Broström, Arne Olsson och Torbjörn Lindström och Tomas 

Johansson.  

 

SM 

Västsvenska älghundklubb var arrangör av SM 2017, Arne Olsson och Peter Liljergren var NÄK:s 

representanter på ordförandekonferensen. 
 
 
 

REPRESENTANTER 

 
SM 
Norrbotten representerades av jämthundshanen JÄMTGÅRDENS BILLY, med ägare Jonas Kero. 
Han placerade sig på fjärde plats med 67 poäng.  Västsvenska älghundklubben arrangerade 2017 
års SM i Mullsjö. 

 
 

 
Utbildningsverksamheten 2017 

 

 
2017 har varit ett intensivt år då vi på fyra platser runt om i länet har utbildat 128 st. domare, 5 

aspiranter och 6 elever i dom nya jaktprovsreglerna som trädde i kraft i år. 

8 elever har genomgått grundutbildning och 3 st. nya domare har under året blivit klara. 

 

                                                                             Tomas Johansson. Utbildningsansvarig NÄK 

 

 

Utbildning i hundens anatomi och bedömning 

 
Lördagen den 26 februari 2017 genomförde klubben en kurs i ovanstående ämne i Överkalix. 

Kursen genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet och med utställningsdomare Ulf Ottosson 

som kursledare. 

Kursens mål: Att ge deltagarna kunskaper om:  

- varför vi har hundutställningar  

- rasstandards tillkomst och dess betydelse vid bedömning  

- principer och tekniska anvisningar för bedömning  

- hur hund detaljbeskrivs på utställning  

- varför hundarna tilldelas de kvalitetspriser de gör på utställning  

- innebörden och tillämpning av de särskilda rasspecifika domaranvisningarna (SRD)  

- etiska regler  

- vilken utbildning svenska utställningsdomare har och hur man antas till grundutbildningen  

  

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hundens anatomi   

- genom föreläsning samt praktiska övningar (de praktiska övningarna kan anses vara kursens kärna 

och tyngdpunkten på utbildningen bör ligga här)  

Klubben planerar en ny kurs under våren 2018. 
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Några synpunkter från deltagarna redovisas nedan: 

Vad var bra med kursen? 

 

-  Att den var både teoretisk och praktisk. 

- Vad domaren tittar och bedömer hos en hund och varför.  

Hundens vinklar, uppbyggnad och rörelser, hur viktiga de är för en arbetande hund och i detta 

fall jakthunden. Hur viktig en bra bedömning är för fortsatt avel. Många anser att jaktproven 

är viktigare än en utställning, men det är ju fel. För att hunden ska gå att jaga med i många år, 

krävs en välbyggd hund med bra rörelser och vinklar. 

- Fått bra tips hur man bäst visar upp hunden på utställning. 

- Att man fick prova mäta och bedöma hundar. 

- Den var lättöverskådlig. 

- Allt, tyckte att föreläsaren förklarade ett svårt och stort område på ett lättsamt sätt. 

 

Avelsgruppens Verksamhet 2017  

Jämthund:  Henrik Öhlund      

Gråhund:    Tore Revholm 

Laikor:   Vakant/rasklubben 

Karelsk Björnhund:  Kjell Larsson 
 

 

Karelsk Björnhund 
År 2017 registrerades det 96 hundar vilket är i samma nivå som föregående år. 

Inavelsgraden har ökat något och är nu på 1,7 % i genomsnitt. 

Andelen HD röntgade är c:a 30%, det låga antalet individer gör det svårt att säga något säkert om 

vart vi är på väg när det gäller statusen för HD. 

Antalet prov gångna under 2017 var 73 st. och pristagare 46,5 %. 

Större noggrannhet vid val av avelsdjur och import av avelsdjur är önskvärt där man tar i beaktande 

hela bilden vad gäller jakt och hälsa samt avelsstrukturen i Sverige. 

                                                                                                             Kjell Larsson, avelsråd 
       

Jämthund 

Nu har det gått ett år till som avelsråd, och det har varit mycket roligt och lärorikt på alla sätt och vis. 

Jämthunden är en mycket populär ras och kommer nog att fortsätta att vara den dominerande spets 

rasen för älgjakten i många år till. Jag har under mina två år som avelsråd för Norrbottens 

älghundklubb, haft chansen att se vår ras växa lite och det tycker jag är ser lovande ut. Det har varit 

många förfrågningar om parningar och många har redan parat så det ser mycket intressant ut för 

Jämthunden. Nu kommer jag att ställa min plats till förfogande som avelsråd och hoppas att 

Norrbottens älghundklubb hittar en ny person som vill ta sig an detta intressanta uppdrag, så jag 

tackar för dom här två åren och önska er lycka till. 

Henrik Öhlund, avelsråd 

Gråhund 

Under året har förfrågningarna om täckhundar och valpar ökat, vilket visar att medlemmarna är 

intresserade av avelsarbetet. Antalet registrerad valpar i Sverige har ökat under året. 2016=495st, 

2017=516 st. HD- felen ökar, 2015 röntgades 317 st. HD fel 21 %, 2016 röntgades 315 st. 24 % HD 

fel, 2017 röntgades 315 st. 27 % HD fel. 

                                                                                                     Tore Revholm avelsråd 

Laikor 
 

Avelsrådgivningen sköts centralt från Laikaklubben. 
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Klubbmästerskap 2017 

 
Årets klubbmästerskap genomfördes den 25-26/8 med Svangården i Suaningi som 

tävlingscentrum. 40 hundar kom till start under två dagar. Vädrets makter kunde vi inte 

påverka, dom flesta fick mer eller mindre regn på sig. Många av de älgar som hittades 

verkade ha lätt att ta till flykten. Pristagarprocenten blev låg även i år, 25 procent. Sju st. 

förstapris och ett andra pris och två tredjepris. 2 st. KEB, resten nollor och brutna prov. 

 

Segrare och Klubbmästare blev Jämthunden JÄMTGÅRDENS BILLY, ägare Jonas Kero 

med ett första pris på 85 poäng. 

På andra plats med 80,5 poäng kom jämthunden BLEIKENLIA´S BOSS, ägare Tommy 

Broström.  

På tredje plats med 78,5 poäng kom jämthunden KYRKBACKENS ZEB II ägare Jonny 

Hjerpe. 

 

Tävlingsledningen vill tacka alla som jobbat intensivt med detta. Markägare som upplåtit sina 

marker, vägvisare, domare, kollegiedeltagare, personal i köket som kämpat och serverat oss 

goda rätter. KM-organisationen i övrigt som jobbat med att söka fram marker, ordna 

vägvisare, ordna lokalerna, skaffa domare och allt annat. 

 

Slutligen ett stort tack till våra sponsorer som bidragit till dessa tävlingar. 

 

Klubbkampen mellan Norrbottens och Österbottens 20171202. 

 
Klubbkampen genomfördes den 2/12 med Österbottens Älghundklubb som värdar. 

Tävlingscentrum var Pedersöre-Nejdens Stövarklubbs jaktstuga i Sexsjö, Pedersöre kommun i 

närheten av Jakobstad. 

Fyra hundar från respektive klubb. Uttagning sker vid respektive klubbmästerskap. Två hanar 

av olika ras och två tikar av olika ras. Viktigt för oss i Sverige är att ha våra hundar 

rabiesvaccinerade om vi är intresserade att delta i klubbkampen. På grund av detta och ett sent 

återbud, kunde vi bara ställa upp med en tik. Vi fick dock tillstånd att starta en extra hane. 

Från NÄK hade vi då 4 olika raser.  

Efter en dag i skogen och Österbotten kunde ta hem sin andra inteckning i vandringspriset. 

Det står nu 3-2 till NÄK. 

Slutställningen blev Österbotten 243 poäng, Norrbotten 182 poäng. 
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Utställningar 2017 
 

 

Överkalix 1 / 2017-03-05 / plats Ishallen 

225 hundar plus valpar (ökning från 2016 som hade 189 anm.) 

Domare: Perttu Ståhlberg, Lars Hjelmtvedt, Margaretha Carlsson 

----------- 

 

 

Luleå / 2017-06-04 / plats Arcus 

123 hundar plus valpar (Antal anm. 2016: 127) 

Domare: Thomas Eriksson, Ulf Ottosson 

-------------- 

 

 

Överkalix 2 / 2017-08-06 / plats Överkalix Brukshundsklubb 

154 hundar plus valpar (ökning från 2016 som hade 123 anm.) 

Domare: Erna Britt Nordin, Marja Talvitie 
---------------- 
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JAKTPROV 
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Jaktprov 2017 

När vi nu summerar jaktprovsåret 2017 så kan man konstatera att det var ett jobbigt provår. 

Vi startade säsongen med nya regler och ett nytt utförande av vårt provdatasystem. Tyvärr så 

fans det en hel del buggar i systemet samtidigt som det var ett helt nytt sätt att rapportera in 

prov på, detta medförde att vi fick alldeles för många uppdateringar i Provdata under 

säsongen vilket har upplevts negativt av många domare. 

När sedan hela länet fick mycket snö i mitten av november så tog provverksamheten helt 

stopp. Vi hann genomföra 296 löshundsprov och 43 spårprov vilket är en minskning med 

172 löshundsprov och 35 spårprov mot 2016.  

 

Årets klubbmästerskap genomfördes i Suaningi med 40 startande hundar och där 

Jämtgårdens Billy slutade som segrare. Styrelsen tackar arrangörerna/funktionärer för ett 

utmärkt genomfört arrangemang 

 

Magnus Johansson, Jaktprovsansvarig 



 

Utmärkelser 2017 

 

Flitigaste domare 
Lars Pettersson Piteå (13 löshundsprov och 1 spårprov). 

 

Klubbmästare 
Jämthundshanen SE3330372014 JÄMTGÅRDENS BILLY 1:a pris 85 poäng. 

Ägare: Jonas Kero Pajala 

 

Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen. 

Jämthundstiken SE2322172016 JÄMTGÅRDENS CHIWA 1:a pris 90,5 poäng. 

Ägare: Jonas Kero Pajala  

 

 

P-E Engströms minne: Björnspjutet. 

 

Hund med högsta poäng som dessutom har 8-10 poäng i sökets omfattning. 

10 poäng i stånd på upptagsplatsen. 

10 poäng i förföljande. 

Mer än 4 poäng i lydnad. 

Ingen hund uppfyller statuterna. 

 

 

SCA POKALEN: (Yngsta förstapristagare)  

Jämthundshanen SE59712/2016 JÄMTGÅRDENS ECCO. 1:a pris 86,5 poäng. (Ålder 1 år och 

4 dagar) Ägare Jakob Granberg Lappträsk 
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Motion nr1 

 

Jaktprovsregler 

  

Idag så har vi jaktprovsregler som är så olika I våra grannländer. 

att vi inte kan jämnföra oss med dom på nått sätt. Dom svenska reglerna i vår regelbok är under 

all kritik. 

  

Vill därför omgående förändra våra svenska jaktprovsregler så att dom så att vi kommer så nära 

som möjligt 

dom så kallade nordiska reglerna.Vi kommer att vinna mycket, på att ha så lika som möjligt, 

Som i AVELSARBETET 

som i jaktprovsverksamheten. 

  

vill att vi OMGÅENDE avbryter våra svenska regler och börjar använda dom Nordiska regler 

som Finland och Norge dömmer efter idag. 

  

Med vänlig hälsning Tore Revholm/Leif Gard 
 

Motion nr2 

 

Årsmötet Norrbottens älghundsklubb 2018 

Domararvode löshundsprov  

 

Domarvodet har legat still i många år tycker det vore rimligt att höja det, allt annat har ju blivit 

dyrare. 

Jag yrkar: Domararvodet för  löshundsprov höjs till 500:-  

 

Jan Eriksson  Luleå 

 

Motion nr3 

 

Till årsmötet Norrbottens älghundsklubb  

 

SM-domare från alla lokalklubbar 

 

Pga det som visat sig de senaste åren på SM och i övrigt runt i Sverige, där man sett en del 

problem med regeltolkningar. Jag tycker att det vore bra att vi använde domare från all 

lokalklubbar, då skulle vi förmodligen ha dom mest rutinerade domarna på SM. Dessutom en 

möjlighet att utbyta erfarenheter. 

 

Jag yrkar att : 1. Vi återinför systemet med en domare från varje lokalklubb på SM 

 

 

Åke Lundberg  Orrbyn 
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2018-01-12  

Motion nr4 

  Motion 

Till Norrbottens Älghundkl ubb att behandlas på ordinarie årsmöte 2018-

02-24. 

För vidare behandling på SÄK:s årsstämma 2018 

Provberättelse. 

Mitt under pågående provsäsong togs provberättelsen bort! (punkt 9 provets 

händelseförlopp=Provberättelse  stängdes ner!!) 

Det går alltså inte längre att fylla i provberättelsen. 

På ordförandekonferensen  har vi förstått att beslut fattades att ta bort den autogenerade 

provberättelsen. Den blev svårläsbar med ofta väldigt många tider. Kom även kritik att 

den orsakade komplicerade rättningar på kollegierna. Istället för att nu ta bort den 

autogenererade  Provberättelsen tog man istället helt bort Provberättelsen och började 

kalla Händelseförloppet för Provberättelse! Med nytt tillägg Domarens slutkommentar. 

Detta var inte förankrat på något sätt med oss medlemmar!! Det är en mycket stor 

majoritet bland medlemmarna som vill behålla provberättelsen. 

Efter ett tag kom det besked från Provdatagruppen att Domarens slutkommentar SKALL 

fyllas i och ej lämnas tomt. 

De jaktprov där Domarens slutkommentar lämnades tomma skulle inte exporteras till 

HittaÄlghund. Det verkar INTE alls stämma! 

Idag hanteras detta helt olika inom klubbar och provområden. Det saknar därför all 

kvalitet på Domarens slutkommentar.  Det varierar idag från helt tomt fält ------ till en 

intressant och fullödig provberättelse. Sen finns allt däremellan om väder och vind, unga 

hundar mm, mm. Det skrivs istället för en riktig provberättelse många ggr tyvärr helt 

oviktig "information" under Domarens slutkommentar. 

Som uppfödare är detta med provberättelsen mycket viktig när man letar tex täckhund till 

tikar. Även valpköpare har stor nytta av provberättelsen! Händelseloggen är bra och ska 

vara kvar men den är många ggr svår att läsa med sammanhang när det blir många 

händelser som registreras. Men framförallt ger den inte alls samma information till 

uppfödare och valpköpare. En information som nu tappats bort !!! 

Undertecknad önskar därför att NÄK:s årsmöte beslutar att: 

Ge SÄK ett viktigt uppdrag att på något sätt återinföra provberättelsen i dess tidigare 

form nästa provsäsong. 

 
 

- ·Magnus Röjlind 2018-01-14 Gällivare 

 

 

 

 

 

 



 

Motion nr5 

 

Motion till Norrbottens Älghundklubbs årsmöte 2018 

 

Under provsäsongen 2017/2018 fick vi ett nytt utförande av Provdata anpassat till de nya 

jaktprovsreglerna. Nu efter säsongen kan man konstatera att systemet hade alldeles för många 

buggar. Systemets uppbyggnad/utformning saknar förankring bland lokalklubbar och 

medlemmar.  

 

Kritik som framkommit är. 

-Systemet är för invecklat att fylla i. Man kan inte på ett enkelt sätt överföra vad som hänt i 

skogen till datorn. 

-Alldeles för många förändringar under säsongen. 

-Provberättelsen försvann fast den har varit ”helig” i Sverige. 

-När vi genomför kollegier så kan man inte på ett enkelt sätt läsa ut vad som hänt på provet då 

det krävs att man skrollar upp och ner för att se alla loggar, tider och poäng. Man kan inte få 

ihop helheten. 

 

Allt detta gör att vi riskerar att tappa funktionärer och kvalitén på provverksamheten. 

 

Vi föreslår därför att.   

Svenska Älghund klubbens utökade Jaktprovskommitté får i uppdrag att gå igenom hur ett 

optimalt Provdata skulle vara uppbyggt och utformat. Allt för att underlätta för domare och 

övriga funktionärer som ska hantera prov i systemet från anmälan till kollegium. 

Och att se till att nödvändiga förändringar genomförs. 

 

Kalix 2018-01-07 

 

 

Magnus Johansson Tomas Johansson 
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