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Skogs-SM var en fullträff ur arrangörs-
synpunkt med många premieringar, 
Olov Åhman med Borgeflon’s KN 
Kicki vann.
Högfjällshundens Mac kom 2:a  
på fjällpokalen vinter och vann fjäll-
pokalen höst, ägare Dick Johansson.
De nya instruktörerna fick testa sina 
kunskaper på en träningsdag för 
medlemmarna i Öjebyn.
Skipfjordhönas Prinsen, 
ägare Mikael Kangos-
järvi, blev svensk 
jaktchampion.
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Vid klubbens årsmöte utsågs Anna Lindblom till  
klubbens första kvinnliga ordförande.
Under året genomfördes tre jaktprov, ett på fjäll, och två 
på skog.
Medlemsantalet uppgår till 170.
På utställningen i Öjebyn startade ett 70-tal hundar.

 Kennel Nordfjällets vandrings-
pris togs hem av Hadselöjas Ixi, 
ägare Magnus Dahlgren.

Bästa ung-
hund blev 
Ödebygdens 
Milton ägare 
Mikael Björk. 

Jaktprovsverksamheten var omfattande med hela sex 
prov: vinter-SM, dessutom tre fjällprov och två skogsprov.
Detta år begåvades klubben med en svensk mästare  
genom Ph Skipfjordhöna’s Prinsen, ägare Mikael  
Kangosjärvi.
Bästa unghund: Ph Boss, ägare Leif Lång
Bästa öppenklasshund: Irst Rimobäckens 
Axa, ägare Monica Larsson.
Bästa segrarklasshund: Ph Skipfjordhöna’s 
Prinsen, ägare Mikael Kangosjärvi. 

Fjällträning för medlemmarna med Hundskolan Vision.

Ringträning 
hos Kicki i 
Finnliden.

Utställningen i Öjebyn 
bjöd på strålande väder 
och 49 startande hundar.

Klubbdagen lockade 23 hundar 
med totalt 32 hussar och mattar.

Hagelsprutans Quika Qulan, 
ägare Tina och Johan Back-
lund, hann med både final i 
fjäll-SM och att bli SUCH.

Föreläsning med Anders Landin och efterföljande medlemsfest 
hölls på Ormberget med ett 60-tal medlemmar närvarande.

f ö r r ä t t 
Lättrökt hjortcarpaccio med ruccola,  

söt äppelvinäger och hyvlad Västerbottensost

va r m r ä t t  
Krispigt stekta anklår med potatis- och rotsellerimos, 

bräserad savoykål och kryddig plommonsås

e f t e r r ä t t  
Chokladmousse med päron i rödvin och rosmarin, 

syrliga körsbär och vanlijkräm

Under året påbörjades utbildning av nya instruktörer 
med hjälp av Hunskolan Vision. Sex av klubbens med-
lemmar hoppade på tåget: Helena Liden, Dick Johans-
son, Mikael Björk, Mikael Jonsson, Ulf Öhlund och  
Elin Johansen.

Även under detta år arrangerades sex jaktprov: fyra på 
fjäll och två på skog, varav ett var Fjäll-SM och ett var 
vinterfjällpokalen. Ovan bild från finalen i fjällpokalen.



Klubbens hundar tog tillsammans 44 priser detta år.

SNFK bildades och blev officiell vid FA möte den 8 juli 2002.
Klubben är sprungen ur ÖNFK:s södra sektion och styrdes 
av en interimstyrelse fram till det första årsmötet i februari 
2003.
Klubbens första instruktörer var Johanna Vikman Keisu och 
Sanna Steinvall.

Premiefacit för SNFK 2002 blev ett  
40-tal premier på ett tjugotal hundar.
SNFK:s första arrangemang var ett 
klubbmästerskap i Arjeplogsfjällen, 
mästare blev Mikael Kangosjärvi  
med Annahojs Texas.
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Under året fick klubben en fjäll-
pokalvinnare i ÖB:s Soya ägare 
Roger och Gerd Larsson. 
Årets klubbmästerskap  
vanns av Ph Mc Hajas  
ägare Rolf Sandström.
Under året arrangerade klub-
ben ett antal officiella fjäll- och 
skogsprov, bland annat i Adolfström där segrar- 
klassen blåste bort, septemberprov i Merkenäs. Det  
första skogsprovet gick av stapeln i Pello i Oktober.

Mikael och Texas.

Klubbmäster-
skap i Tjärn-
berg augusti.

Sanna, Olle 
och Hans i 
Karungi.

Klubbens första egna utställning vid Arcushallen arrangerades av 
Gerd Larsson.

Skogsprovet i 
Arvidsjaur 2005.

  Baron de Ley blev klubbens  
bästa unghund 2005, här med Ess.

Deltagarna 
på lydnads-
kursen med 
instruktö-
renJohanna.

Klubbens unghundar gick  
bra 2004, det blev nio priser 
på fem hundar.
Klubbmästerskapet vanns 
för andra året i rad av Ph Mc 
Hajas, ägare Rolf Sandström.
Det går en liten historia om 
Mc Hajas där han går fram 
till två främmande full-
vuxna pointerhan-
nar som ligger och 
vilar, platsen mel-
lan dem såg varm 
ut och Mc Hajas 
klämde sig helt 
sonika in mellan de 
två morrande herr-
arna och somnade 
direkt.

En ovanlig kall vårvinter visade upp sig vid vinterprovet 
i Merkenäs, hela tiden kallare än 20 grader.
Skogs-SM med CaCit gick av stapeln i Pello med  
75 startande och 15 premier.
Utställningen i Piteå ägde traditonsenligt rum i maj.
Detta år arrangerades den första familjedagen.
Nu börjar skogsproven verkligen att få fotfäste inom 
stående hundsporten och då bidrar klubben med två  
arrangemang av hög klass – Arvidsjaur och Pello.

Landskamp i Norge 
för gordonsettrar, 
Tina och Johan  
bidrog med 3 av de  
4 svenska hundarna.

Vinnartrion i 
inkallnings-
tävlingen på 
klubbdagen: 
Anna och Albin, 
Vilma med lill-
matte Ida-Maria 
och Skye med 
husse Mattias.

Skogsprov i Arvidsjaur.

Biena’s Nina blev BIS-1 i 
Öjebyn, ägare Ulf Öhlund.

Pristagare 
på skogs-
provet i 
Arvidsjaur.

    2007
Årets Skogsprov i Arvidsjaur blev historiskt – för första 
gången fick även unghundarna starta på skog.
Först att ta pris i unghundsklassen på skog blev  
Esh Spjeldbergets Gidde ägare Anders Gidlund.

Rolf och Stig.

Mikael Kangosjärvi vann Fjäll-SM 
med Ph Black Lucky Ess. 


