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Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande 

§ 3 Val av mötessekreterare 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

§ 5 Godkännande av dagordningen 

§ 6 Fastställande av röstlängd 

§ 7 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse 

Fastställande av balans och resultaträkning 

§ 9 Revisionsberättelse 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet 

§ 11 Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsåret 

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året 

§ 13 Behandling av inkomna motioner 

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 

§ 15 Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en revisorssuppleant 

§ 16 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen. 

§ 17 Årsmötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsens medlemmar 2021: 

Ordförande   Eva Perman, 1 år 

Fyllnadsval  Norbeth Hansson, 1 år  Kassör 

Ordinarie ledamot Kerstin Frändegård, 2 år  

Ordinarie ledamot Kajsa Vallström, 2 år Sekreterare 

Ordinarie ledamot Christina Persson, 2 år  

Ordinarie ledamot Kristina Edh, 1 år 

Suppleant  Vegard Davidsen, 1 år 

Suppleant  Karl-Gunnar Lidman, 1 år 

 

I återblickens stund så funderar man en hel del.   

Är det sätt vi hanterar vår verksamhet och jaktprov vettig? Med tanke på pandemier och vad som 

händer i världen? Jag tror vi måste börja tänka om, tänka nytt. Organisationen och synsättet kanske 

behöver förnyas. 
Det viktigaste är att vi kommer ihåg och påminner varandra varför vi startar på jaktprov.  Jaktprov är 

till gagn för aveln, vi ska vi föda upp hundar till jägaren och vi ska förvalta våra raser för framtiden.   

NNFK är en klubb som är stor i både areal och medlemsantal, och ändå får vi väldigt många deltagare 

från övriga lokalklubbar, vilket är jättekul. Men det innebär ett stort arbete för såväl styrelse som 

provledningar. Det stora antalet anmälningar till jaktproven tarvar väldigt mycket på våra resurser. 

Resurser så som domare, skyttar, provledningar och personer som planerar, genomför samt 

redovisar. Vi måste bli fler som arbetar med våra verksamheter både lokalt men även regionalt.  Här 

måste FA pusha alla lokalklubbar hjälpa till att arrangera bra jaktprov, lokalklubbarna ska ge sina 

medlemmar möjlighet till start ”hemma” utan att behöva resa väldigt långt. Det verkar finnas ett 

större behov av jaktprov än vad NNFK mäktar med, trots att vi under de två -tre senaste åren utökat 

antalet jaktprov.  

 

Jag ser inte alltför optimistiskt på hur vi enkelt ska kunna lösa framtidens efterfrågan på jaktprov.  

NNFK får mer press på sig att skapa större jaktprov med flera partier, på grund av många 

anmälningar från andra lokalklubbar. På grund av dagens regler kan vi inte ge förtur till våra 

lokalklubbsmedlemmar, vi har försökt lösa det genom att ha ännu fler ”mitt i veckan” jaktprov på 

många olika platser så att ni VÅRA medlemmar får chansen att meritera era hundar.  

Övriga lokalklubbar behöver skapa fler jaktprov för att uppfylla behovet. Sen har vi smittspridnings 

frågan, ska vi utsätta ”oss” för ett onödigt resande mellan regioner. Vi har i årsskiftet fått höjda priser 

på drivmedel, vilket innebär att klubbar, domare och deltagare kommer att få höjda resekostnader.  

Med tanke på miljö, pengar och rådande pandemi, så anser jag inte att det är klokt att vi reser i 

samma omfattning som tidigare. Lokalklubbarna bör först och främst erbjuda SINA medlemmar som 

bor i området möjlighet till start.  

Mina funderingar på framtiden 

Som det sett ut senaste året så blir våra möjligheter färre till att arrangera stora jaktprov, med tanke 

på hur samebyar försöker stänga oss ute från statens marker. Kanske måste prov och 
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championatregler förändras, dela på SM och pokaler/derby. För att kunna använda 

mindre marker. Hundar kanske ska kunna kvala i sin hemklubb till ett fjällpokal/derby eller 

SM en viss helg.  Är Segrarklasser tidsenligt?  Kanske ex. 3 st 1pris i ÖKL eller något poängsystem ska 

ge möjlighet till jaktchampionat. Mina högst personliga funderingar, fundera du också.  Hur ska vi 

kunna fortsätta med jaktprov i framtiden? Dina tankar ditt och engagemang behövs. 

 

2021 har haft en tjock våt filt över sig, då tänker jag på pandemin och de statliga markerna i fjällen. 

Sammanfattningsvis så har NNFK tampats med provmarker och Corona pandemin. Inget som är 

främmande för någon av er. Samebyarna har ansökt om avlysningar och länsstyrelsen har inte gjort 

det enklare för oss med sitt tillvägagångssätt, hur de hanterat markfrågorna både före under och 

efter jaktprov. Det tillkommer hela tiden fler hundklubbar som vill bruka samma statliga marker som 

vi har jaktprov på, de marker som vi brukat till jaktprov i snart 30 år.  

Att driva en verksamhet av den storlek som NNFK gjort de senaste åren gör att brister i regler och 

organisationen synliggörs. 

 

 

Till sist vill jag gratulera och tacka er alla för att ni gjort 2021 till ytterligare ett framgångsrikt år för 

NNFK. Tack för att just du ställt upp för klubben och stort tack till privata markägare som lånat ut 

marker till vår verksamhet. 

Vi i NNFK kan vara mycket stolta över våra hundar, hundförare och uppfödare vi håller hög klass. 

Sträck på er.  

 

I början av 2022 valdes ny markansvarig Leif Berglund och jaktprovsansvarig Kajsa Vallström. 

Utställningsansvarig, jaktprovsansvarig samt markansvarig är tre poster som inte behöver vara 

knutna till att sitta i styrelsen. 

Eftersom dessa poster kräver ganska mycket tid, engagemang, historia och kunskap ser sittande 

styrelse att framtida styrelser noga tänker igenom innan dessa poster byts ut och ersätts. 

 

2021 har klubben arrangerat 22 st jaktprov inklusive ”mittiveckan” och skogsprov.  

Våren bestod av totalt 11 jaktprov där det totalt var 201 starter och hela 103 premier!!  

Under hösten arrangerades 10 jaktprov med totalt 311 starter där 63 premier delades ut.  

Klubbens huvudprov arrangerades i år i Edevik. 

Vi har haft 4 st utställningar inklusive dubbelutställnig i Järpen. Vi har haft fjällträning i Bruksvallarna 

och Edevik samt en skogsträning på Moskogen.  Vi lyckades genomföra ett fysiskt årsmöte med en 

välbesökt klubbdag. 

 

Eva Perman Ordförande i NNFK 
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Vandringspriser 2021 
 

ÅRETS NNFK HUND Åshamras Qvicka – Johan Karlsson 

ÅRETS UNGHUND Zettertjärns Noza – Kristina Edh 

ÅRETS ÖPPENKLASSARE Strävsamma Gilla – Mikael Johansson 

ÅRETS SKOGSHUND Jimbalayas Jena – Maria Köhler 

LANDBYS VP   Borgeflon’s GW Eld – Linda Johansson 

KARATS VP   Borgeflon’s RX Beatrix – Stefan Sandnes  

JENNY SPEED QUEENS MINNE Trostebackens kennel, Mikael Johansson 

 

Huvudprovspriser 

KRAPPOS VP   Åshamras Qvicka – Johan Karlsson 

DUNDRET RIPAN Rypemyras Chansa – Kristina Edh 

SETTERPLANKAN Tverrvolas Taiko  –  Trond Kolstad 

POINTER I GLASBUR Borgeflons  RX Blanka du Nord  

   – Trond Johannessen 

SSK VP   Ej utdelat 

 

 

ÅRETS NNFK-medlem   

Erik Larsson, Jean-Marc Chabloz 

Karri Lautamäk  
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Championat under året 

SE UCH 

 

 
GS Endalshöjdens Dolly Parton  

– Jean Marc Chabloz 
 

 
P Borgeflons BS Agda 

 – Reino Unosson 

 
ES Åshamras Qvicka 

 – Johan Karlsson 
 

 
GS Zettertjärns Flizan  

-Kristina Edh 

SE JCH 

 
Borgeflons RX Blanka du Nord – Trond Johannessen 
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Hundar 1:a SKL i klubben 

P Borgeflon’s RX Blanka du nord 

P Borgeflon’s RX Beatrix  

IS Norrlands guidens Eldibaken  

GS Jimbalayas Jena  

 

 

Hundar med 1:a ÖKL i klubben  
P Borgeflon’s BS Agda  

P Borgeflon’s RX Beatrix 

P Viijägarens Castor 

ES Högfjällshundens Sol  

ES Åshamras Qvicka 

IRS Tärnafjällens Evert av stenberget 

IRS Tärnafjällens Spik av björkfors 

IRS Strävsamma Gilla  

IRS Norrlands guidens tass 

GS Zettertjärns Franz  

GS Zettertjärns Flizan  

GS Zettertjärns Sessan 

GS Jimbalayas Jena  

GS Endalshöjdens dolly parton 

 

 Klubbmästare 

 

Skytte: 
 
Damer 
1:a Marja Persson 
2:a Kerstin Frändegård 
3:a Jenny Westerlund trea.  
 
Herrar 
1:a Alex Moavi 
2:a Stefan Sandnes 
2:a Jean-Marc Chabloz. 

Apport: 
1:a Pajo och Marja Persson, 
2:a Östbergets Äsch och Olle Forss 
3:a Östbergets Yra och Marie Frändegård 
 
Speed: 
1:a Norrlandsguidens Nikki och  Jean Marc 
Chabloz 
2:a Östbergets Yra och Marie Frändegård 
3:a Rubra Alba Elly Eleganzia och Jenny 
Westerlund 
 
Vinnare av ”Best in weekend” a Rubra Alba Elly 
Eleganzia och Jenny Westerlund 
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Verksamhetsplan år 2022 

Jaktprov 

12 februari  Mittådalen 

14 februari Trillevallen 

16 mars Mittådalen 

25-27 mars Bruksvallarna  

1-3 april Rörvattnet  

22-24 april Lofsdalen  

 

20-21 aug Mittådalen  

2-4 sept  Edevik  

10-11 sept Jättendal skog  

16-18 sept Gräftåvallen Huvudprov  

24-25 sept Skog 

28 sept – 2 okt Bruksvallarna Fjällpokalen och Fjäll SM  

 

 

Utställning 

22/5 Bringåsen  Domare Vibeke Andersson Lorentzen 

12/6 Klubbhelg  Domare Charlotte Jacobsson 

31/7 Västgård  Domare Eva Widstrand 

5/11 Östersund/Järpen  Domare Siv Sandö 

 

Träning  

Planeras i Bruksvallars/Mittådalen, augusti 2022  

 

Klubbdag 
11-12 juni i samband med utställningen.  
 

Väl mött under den kommande säsongen! 

 


