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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2020
Norrbottens Läns Stövarklubb
Styrelsen för Norrbottens Läns Stövarklubb (NblStk) får härmed överlämna berättelse över
klubbens förvaltning och aktiviteter under 2020 vilket är klubbens 105:e verksamhetsår.
Styrelsen har bestått av följande personer.
Michael Barchéus

Boden

Ordförande

Stefan Waara

Haparanda

Vice ordförande, Ansvarig NKM

Stefan Tuvebäck

Boden

Kassör

Leif Bäckström

Kalix

Sekreterare, Utställnings- och medlemsansvarig

Karl Göran Waara

Piteå

Regel och Jaktprovsansvarig

Ove Hedström

Luleå

Räv-prov, ansvariga rävfrågor

Jani Rintala

Råneå

Mikael Lindvall

Luleå

Ansvarig Diplom och Utmärkelser

Suppleanter
Marcus Svedjestrand
Magnus Lauri

Styrelsens arbete och organisation.
Ordförande, kassör och sekreterare har handlagt löpande frågor, frågor av akut karaktär och
sedan rapporterat till styrelsen för godkännande. Ordförande och kassör har var för sig varit
firmatecknare. Styrelsen har haft ett gemensamt ansvar för verksamheten. Åtta protokollförda
möten har hållits av styrelsen varav 2 fysiska, resterande som telefonmöten under året, samt
ett antal mer informella telefonmöten. Styrelsen har i efterhand, vid nästkommande möte,
konfirmerat och godkänt de av AU och styrgruppen fattade beslut och handlagt övriga
ärenden. Norrbottens Läns Stövarklubb har under det gångna året varit 286 medlemmar,
tyvärr ett tapp med 17% medlemmar från året innan. På grund av Covid pandemin blev det
inget årsmöte för verksamhetsåret 2019 vilket medförde att alla val skjutits upp ett år.
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Revisorer.
Valda vid 2019 års årsmöte.
Hans Djärv Luleå
Thomas Nordström Töre
Valberedning.
I klubbens valberedning ingår Kjell Ytter Morjärv som sammankallande, Bo Nilsson Luleå,
Ingvar Berglund Piteå.
Ekonomi.
I separat upprättad årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, redovisas det
ekonomiska utfallet för perioden. Klubbens enda utställning genomfördes i Kalix under strikta
Coronarestriktioner, den och de fasta jaktproven gav ett visst överskott. SM för stövare som
driver räv blev flyttat till 2020, utfallet där ser ut att ge ett visst underskott. Även de rörliga
proven har lämnat ett överskott. Resultatet för verksamhetsåret blir ett underskott men om
man slår ihop 2019 och 2020 blir underskottet inte alarmerande stort.
Aktiviteter under året
En av de större aktiviteter vi genomförde under året var SM för stövare som driver räv det
gick av stapeln i Småland månadsskiftet februari - mars 2020. Mästerskapet hölls i trakterna
runt Vrigstad med högkvarter på Vrigstad Värdshus, där även förläggning av domare och
tävlande var. Två veckor efter det stängdes Sverige på grund av Covid det har påverkat hela
verksamheten under året, förutom jaktproven. NblStk fick med beröm godkänt av samtliga
inblandade för arrangemanget. I östra zonen genomförde man inte den traditionsenliga
trivseldagen vid Mittistugan i Kamlunge, däremot hade man ett provsläpp med
domargenomgång. I Mellersta zon hade man provsläpp för Harhund och dagen efter
tillsammans med södra zon ett provsläpp med rävhund med domargenomgång. Gränszonen
hade också domargenomgång av regler och provsläpp, årets NKM genomfördes i mycket
svåra förhållanden med ymnigt snöfall dagarna innan provet. NblStk genomförde ett
samarrangemang med Jägarförbundet som heter ”Jakt för alla”. Det går ut på att öka
tillgängligheten till jakt för funktionshindrade, kvinnor och nyblivna jägare, att få möjlighet
prova på jakt med drivande hundar. NblStk hade även en jaktdag på Seskarö för ett antal
nyblivna jägare som ville prova på jakt med stövare, två hundar och ett tiotal deltagare.
Stövarjaktens dag kunde inte genomföras på grund av för dåliga förhållanden runt om i länet.
Inga dressyrkurser genomfördes.
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Jaktprov och utställningar.
I länet har vi haft en utställning tillsammans med Beagleklubben med ett femtiotal hundar
varav 25 stövare, Bis stövare blev Spjutvikens Ella ägare Jonny Nylunda Övre Morjärv. I
mellersta zon genomfördes två fasta prov, klubbmästerskapet där10 hundar deltog, segrare
blev Bäcknäsets Sally ägare Kjell Backman och Norr Räven klubbmästerskapet för rävhundar
klubbmästare blev Killingnäsets Buster ägare Johan Sundström. Östra zonen genomförde
Morjärvsprovet som var DM uttagning där 14 hundar startade, vidare till DM gick Harlyckans
Gnista ägare Hans Eriksson, Killingnäsets Speja ägare Mats Wikström, Belger du Nord Helga
ägare Lars Nyström, Tuvåkras Rossi ägare Pertti Rintala. Vinterprovet i Morjärv ställdes in på
grund av skarpt före. I Gränszonen genomfördes Mattilaprovet med sex startande, segrare
Harklockans Finn-Ayla ägare Henrik Öhlund, NKM 10 startande segrare Målarns Jakthundar
Stoj ägare Kent Fredriksson. DM för distrikt 1 gick i södra zon 8 hundar startade, från
Norrbotten gick Tuvåkras Rossi ägare Pertti Rintala vidare till SM.
Det har även genomförts ett antal rörliga jaktprov och RR-prov, tillsammans 167 provdagar,
med följande resultat:
Klubbmästare:
SE42201/2016 Fin-Bäcknäsets Sally Ägare Kjell Backman - Luleå 240/110
Klubbmästare Räv:
SE30861/2014-Sch Killingnäsets Buster Ägare Johan Sundström 65/49
Nordkalottmästare
SE19662/2013 Fin-Målarns jakthundar Stoj Ägare Kent Fredriksson 224/112
Vinnare DM-uttagning
SE14440/2016 Ham- Harlyckans Gnista Ägare Hans Eriksson - Luleå
Representanter på SM Hare
SE30057/2012 TUVÅKRAS ROSSI Ägare Pertti Rintala 212/108
Representant på Räv SM
Ingen
Hundar som representerade Norrbotten på DM i Västerbotten
Harlyckans Gnista - Hans Eriksson
Belger Du Nord - Helga-Lars Nyström
Killingnäsets Speja – Mats Wikström
Tuvåkras Rossi -Pertti Rintala
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Jaktproven

Totalt 167 jaktprovsdagar
En hund från Norrbotten gick vidare till SM för harhundar start 2021 - 10. Tyvärr tog årets
säsong slut på många håll tidigare än man hoppats på, vissa fick för skarpt och en del hade för
stort snödjup, särskilt i inlandet där snödjupet tidigt nådde gränsen för att släppa våra stövare.
Avslutning.
Styrelsen för Norrbottens Läns Stövarklubb vill också framföra ett tack till alla som ställt upp
som funktionärer, arrangörer och markägare/jakträttsinnehavare som upplåtit marker till de
olika verksamheterna i länet, utan er hade det inte fungerat så bra som det gjort.
Styrelsen överlämnar härmed denna verksamhetsberättelse för 2020 till årsmötet för
godkännande.

Boden i april 2021

Michael Barchéus

Stefan Tuvebäck

Leif Bäckström

Mikael Lindvall

Ove Hedström

Stefan Waara

Karl Göran Waara

Jani Rinttala

