Verksamhetsberättelse för år 2018-2019
Ordförandes sammanfattning:
Den av årsmötet 2018 beslutade målsättningen för verksamheterna året 2018-19 är uppfylld
till alla delar med undantag för att utöka medlemskadern mot 1000 medlemmar.
Ekonomin är i allt väsentligt i balans. Användning av klubbens ”Swish-konto” har underlättat
inbetalningar för klubbens varor och tjänster.
Utställningar och jaktprov och tävlingar har fungerat mycket väl, hållit hög kvalitet och visat
på en klar tendens att deltagandet vid de olika arrangemangen ökar. En av årets största
höjdpunkter var vårt arrangemang av "SM för stövare som driver hare". Det blev en verklig
fullträff för klubben. Arrangemanget flöt helt utan incidenter och fick mycket beröm från alla
berörda. Dessutom vann "vår egen" hamiltonstövare Bärimilla Kelly med husse Bjarne
Engström! Klubben berikades också med ett berömmande diplom från Svenska
Stövarklubben för väl genomfört SM.
Våra representanter i tävlingen om "Räv-SM" skötte sig också med den äran och rävpiskan
"Ebbarps Zäta" med husse Sten-Åke Ek blev tvåa.
Behovet av ett nytt digitalt system för bl a rapportering av våra jaktprov och utställningar har
för andra året i rad blivit ännu mera uppenbart än tidigare.
”PR-jakt med inbjuden allmoge” genomfördes i Kronobergs län lördagen den 2.februari 2019
för femte gången under ledning av läns ombudet Bengt Lindell och hans suveräna
medhjälpare. Ca 240 jägare jagade med bra stövare, fällde dussinet harar och samlade in
104.720:- till Barncancerfonden.
Vår trogna jaktprovsdomarkår har hållit ställningarna till det reviderade regelverket.
Uppskattad klubbträff genomfördes den 3.maj i Växjö med veterinärföredrag om bl a
noskvalster och dess nervpåfrestande inverkan på såväl hundägare som jakthundar.
Cenneth Quick
Ordförande i Smålands Stövarklubb

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Föregående årsmöte avhölls
20170408
Till ordförande valdes för en tid av ett år:

Cenneth Quick, Lammhult

Styrelseledamöter:
Vald för en tid av tre år till 2021

Jan-Erik Berg, Växjö

Vald för en tid av tre år till 2021

Stefan Johansson, Nässjö

Vald för en tid av tre år till 2021

Björn Malmgren, Vederslöv

Vald för en tid av tre år till 2019

Agne Pettersson, Nybro

Vald för en tid av tre år till 2019

Anna Lindborg, Jönköping.

Vald för en tid av tre år till 2019

Hans Norberg, Mönsterås

Vald för en tid av tre år till 2020

Pierre Gustafsson, Odensvi

Vald för en tid av tre år till 2020

Anna Green Svensson, Stockaryd

Styrelsesuppleanter
Vald för en tid av tre år till 2020

Sören Engström, Nässjö

Vald för en tid av tre år till 2021

Anders Kristiansson, Rydaholm

Revisorer för en tid av ett år:
Vald 2018 till 2019

Yngve Isaksson, Orrefors

Vald 2018 till 2019

Ove Erlandsson, Högsby

Revisorsuppleanter för en tid av ett år:
Vald 2018 till 2019

Ove Eriksson, Malmbäck

Vald 2018 till 2019

Kjell Rotzen Nässjö

Valberedningen har bestått av:
Kent Allansson, Påryd, Klas Sandberg (Sammankallande), Klaveström och Jens
Engdahl Stockaryd.

Ekonomi:
Ett mycket händelserikt år är till ända. Jag tycker att i stort så har vi varit
riktigt duktiga och det är en klubb med mycket god ekonomi. Det finns
alltid förbättringar att göra och det gäller att tänka efter innan man fattar
beslut om inköp eller aktiviteter, vi ser klart att det genomgående är
mycket svårare med sponsor pengar och vi är inte ensamma på
marknaden och vår verksamhet kan också kännas som en liten risk för en
del företag, det jag då tänker på är våra jaktmotståndare. Man är rädd för
att få påhopp eller negativ publicitet och avstår därför.
Delar vi upp det lite mer så är ni alla medlemmar viktigast i alla
avseenden, utan er ingen klubb och ingen möjlighet till ökade
verksamheter. Här har vi faktiskt ökat med lite mot förra året och det är
fantastiskt kul. Inte stora summor men kanske att vi kan och måste vända
den negativa trenden som både vi och övriga klubbar lever med. Jag
trycker hårt på att här måste vi alla hjälpas åt. Kolla i ditt jaktlag hur
många är medlemmar?
Jaktprovsidan står för den största delen av in /ut men totalt så ligger det
på plus, så även det genomförda SM för Harhundar. Målet var att göra en
ekonomisk vinst på det, vi ligger på rätt sida och når nästan målet och vi
ska nog vara riktigt nöjda med detta.
Utställningarna ligger på plus genomgående men bär heller inte så stora
kostnader och så måste det vara för att det ska bli rätt färg på sista raden.
Klubbträffen i Växjö är en medlemsaktivitet som vi uppfattat som positiv
och ligger något minus men inom ramen.
Under året så köptes det också in ett nytt tält främst till utställningarna
men som givetvis också kan användas vid andra aktiviteter, visst inget är
gratis men nog för att det blev ett lyft för klubbens synlighet och de som
ska trängas där hela dagar.
När det gäller den ekonomiska ställningen hänvisas till särskild
redogörelse.
Agne Pettersson
Kassör

Utställningar:
Under det gångna året har Smålands stövarklubb genomfört samtliga tre
utställningar. Värnamoutställningen, 55 hundar bedömdes av Mats Johansson,
Vänesborg.
Eksjöutställningen, 45 hundar bedömdes av Bengt-Åke Bogren, Kristinstad.
Åsedautställningen, 68 hundar bedömdes av Eva Jönsson, Västerås.

Domare och utbildning:
Under jaktåret har utbildats 7 nya domare och ytterligare 7 aspiranter är
under utbildning.
Domardagar i skogen har hållits på olika platser med ca 80 deltagare.
I stort sett verkar domarkåren vara nöjda med dom nya drevprovreglerna,
även rapporteringssystemet som använts under säsongen har upplevts
som positivt.
Domare från klubben har i år förutom våra egna rörliga prov och fasta
elitprov även deltagit i DM, Stövar-SM Hare och Stövar-SM Räv.
Domaransvarig.
Hans Norberg

Jaktprov
Jaktprovsåret har genomförts enligt plan. Väderleken har som vanligt skiftat från skitväder till
toppen väder och tvärtom. Alltså ett helt vanligt jaktprovsår. Vi hade en torr sommar, som
bidrog till, att vi kom igång sent med hundarna.
Under 2018-2019 har klubben genomfört totalt 353 (329) jaktprov fördelade enligt följande
(fjolårets siffror inom parentes):
76 (61)

RR

127 (120)

Ökl

15 (10)

SR

94 (89)

Ekl

11 (17)

EklRäv

4 (9)

REkl

2 (1)

REklRäv

22 (20)

Ukl

2 (2)

Ukl-SR

Klubbuttagning 1 genomfördes under september månad med hyggligt resultat. 22 hundar
kom till start och 12 hundar lyckades driva till pris (5 stycken 1:a pris, 3 stycken 2:a pris och 4
stycken 3:e pris), det vill säga 55% av startande hundar gick till pris! Tre hundar med ett 3:e
pris gick inte vidare till K2! 2017-2018 gick 74% av startande hundar till pris. Fyra hundar
med ett 3:e pris gick inte vidare till K2.
Klubbuttagning 2 genomfördes under oktober månad i trakten av Emmaboda. 14 hundar
kom till start och 8 hundar erhöll pris i Ekl (2 stycken 1:a pris, 4 stycken 2:a pris och 2
stycken 3:e pris), det vill säga 57% av startande hundar gick till pris. Det krävdes ett 2:a pris
för att gå vidare till DM! Klubbmästare blev Wemboö Eila, som ägs av Bileam Nilsson och
Elinor Arvidsson. Grattis Bileam och Elinor till segern i Klubbmästerskapet!
Till DM i trakten av Brolöt i november månad hade vi fem smålandshundar till start.
Deltagande hundar var Wemboö Eila, Bossmålas Ixo, Bärimilla Kelly, Ismans Miira och
Bossmålas Liina. Bärimilla Kelly och Bossmålas Liina gick vidare till SM. Grattis Bjarne och
Ulf! Arrangör var Södermanlands Stövarklubb.
SM arrangerades av vår egen klubb i mitten av november månad. Bärimilla Kelly och
Bossmålas Liina kom till start. Bärimilla Kelly vann och Bossmålas Liina blev nia . Vädret var
besvärligt första dagen och satte en del käppar i hjulet. Grattis till Bjarne och Ulf! Ni är ägare
till två av Sveriges tio bästa harhundar.
Högsbyprovet genomfördes i början av november månad och vi hade 4 hundar till start i Ekl
samt 8 starter i Ökl. Resultatet blev 1 styck 3:e pris i Ekl samt 1 styck 2:a pris och 2 stycken
3:e pris i Ökl. Bästa hund i Ekl blev Tullbergets Leon. Vi gratulerar Lennart till ”Provets bästa
hund”.

Kostaprovet genomfördes i början av december månad. 15 hundar kom till start i Ekl och vi
hade 4 starter i Ökl. Resultatet blev 9 pris i Ekl (3 stycken 1:a pris, 2 stycken 2:a pris och 3
stycken 3:e pris). Det blev dessutom 3 prisdrev i Ökl ( 2 stycken 2:a pris och 1 styck 3:e pris).
Cacit tilldelades Nyckelskogens Aika och Harakrökens Grim. Tullbergets Liam tilldelades
reservcacit. Vi gratulerar Dan och Ove Erlandsson till segern med Nyckelskogens Aika!
Värnamoprovet genomfördes under januari månad varvid 8 hundar startade i Ekl och vi
hade 9 starter i Ökl. Resultatet blev 6 pris i Ekl (3 stycken 1:a pris, 1 styck 2:a pris och 2
stycken 3:e pris). Detta innebär att 75% av hundarna, som startade i Ekl, gick till pris. Detta
är ett bra resultat. Det blev dessutom 5 prisdrev i Ökl (1 styck 1:a pris, 2 stycken 2:a pris och
2 stycken 3:e pris). Alla domare, utom två, ställde upp vid torsdagens kollegium. Vi
gratulerar Jan Lindell och Mellumäen Netta till ”Provets bästa hund”.
Eksjöprovet genomfördes i början av februari månad. 44 hundar startade i Ekl. Resultatet
blev 15 stycken 1:a pris, 6 stycken 2:a pris och 7 stycken 3:e pris. Dag 2 kom 35 hundar till
start. Av dessa tog 28 hundar pris i Ekl, det vill säga 80%. Detta är ett mycket bra resultat,
som tydligt talar om när våra hundar är på topp. Ett bra arrangemang med bra provmarker.
Följande hundar tilldelades Cacit: Högbrons Pella, Axemmy´s Wirre, Dostarps Liston, Solvoll
´s Sella, Frostnattens Tessy och Samsagårdens Cita. Vi gratulerar Marita och Lars-Olov
Larsson till segern med Högbrons Pella. Bra jobbat!
Smålandsräven genomfördes i början av mars månad runt sjön Åsnen. 11 hundar startade i
EklRäv och vi hade 7 starter i SR. Det blev 8 stycken hundar, som gick till pris i EklRäv och 5
stycken i SR fördelade enligt följande: 7 stycken 1:a pris och 1 styck 3:e pris i EklRäv samt 3
stycken 1: pris och 2 stycken 3:e pris i SR. 77% av hundarna i EklRäv gick till pris. Grattis
Ola Björnsson med Sagobygdens Jazza till segern! Vi gratulerar dessutom Sten-Åke Ek med
Ebbarps Zäta till Klubbmästare på räv! Följande hundar erhöll Cacit: Sagobygdens Jazza,
Ebbarps Zäta och Ulsuddens Dell.
Räv-SM genomfördes i mitten av februari månad och anordnades av Värmlands
Stövarklubb. SmStK hade 4 hundar till start, nämligen Ebbarps Zäta, JaktChamp´s Ariel,
Hultavikens Ajax och Biabys Hekla. Placeringarna blev 2:a, 5:a, 8:a och 9:a i den ordning
hundarna står i! Ett stort grattis till Sten-Åke och Torbjörn med Zäta, Joakim och Elfrida
JaktChamp´s Ariel, Fredrik med Ajax samt Christer med Hekla för denna prestation!
Antalet startande hundar på våra prov har ökat lite sedan ifjol, främst vad beträffar SR och
RR. REkl har minskat något. Vi kommer att fortsätta med hundar i Ökl i samband med våra
fasta prov i Ekl jaktåret 2019-2020, under förutsättning att det finns plats.
Sammantaget har 2018-2019 varit ett bra jaktprovsår, både vad beträffar kvalitet och
kvantitet.
Vi har genomfört tre internationella jaktprov nämligen Kostaprovet, Eksjöprovet och
Smålandsräven.
Jan-Erik Berg
Jaktprovsansvarig

Medlemmar:
Hemsidan:
Vandringspriser:
Även detta år har det varit lite extra arbete med våra vandringspriser.
Dels beroende på de nya jaktprovsreglerna, de flesta statuterna är skrivna efter de gamla
reglerna och idag tävlar ju en hund inte om samma antal poäng när de jagar hare, som de
som jagar räv. Därför har jag, Bo Titusson och Thomas Larsson gått igenom samtliga av de
gamla statuterna och med minsta möjliga ”ingrepp” försökt få dem att stämma överens med
dagens provformer och regler. I de fall där det funnits någon av upphovsmännen att fråga,
har vi gjort det och vi är nöjda med slutresultatet. Vi vill ju i möjligaste mån dela ut våra priser
men nu är det arbetet avslutat och alla vandringspriser kommer att utdelas, även i år.
För jaktåret 2018/2019 är det 15 hundar och dess ägare som föräras med ett vandringspris
och av dessa är det sex stycken som får tavlor.
Fyra tavlor är också ett vandringspris det får segraren av Högsby, Kosta, Värnamo och
Eksjöprovet. Dessa tavlor vandrar i fem år och därefter tilldelas den för alltid den hund som
var yngst när tavlan erövrades. Dock är kravet att hundägaren är medlem i Smålands
stövarklubb. Två tavlor delas ut varje år till respektive klubbmästare vid klubbuttagning 2 på
Hare/Räv och vid Smålandsräven som klubbmästare Räv.
Förutom att vi delar ut vandringspriser, delas det också ut Smålands stövarklubbs Hederspris
i form av en plakett. Det får samtliga som startar sin hund i något Elitklassprov och där lyckas
med ett 1:a pris. I år är det 33 st.
Sist, men dock inte minst, så delar vi ut ett vandringspris som kallas för ”Stövarbröderna
Petterssons vandringspris”. Det kom till för fyra år sedan och tilldelas den stövarjägare som
lyckas skjuta bäst vid vår träff i augusti. Träffen är i form av en budkavle som startades 2015 i
Hook, 2016 var den i Hovmantorp och2017 i Slättingebyggd, Nybro och i fjol var det i Eksjö. I
år är det så Kronobergs län som får arrangera denna klubbträff.
Till sist vill jag rikta ett stort TACK till Bosse Titusson och Thomas Larsson för all hjälp, utan
Er hade jag inte löst uppdraget med Smålands Stövarklubbs vandringspriser.
Vandringsprisansvarig
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