Medlemsbrev från SSF Medelpad
2018-06-15

Aktiviteter i sommar och höst…
Vi informerar om kommande aktiviteter i klubben…
•
•
•
•
•

Familjedag
Jaktprov
Predatortävling
Utställning
Bildtävling

Klubben arrangerar

Utställning
den 8/12 -18
Matfors, Sundsvall

Trevlig sommar!
- håll koll på vad som händer via www.ssf-medelpad.se

Familjedag den 12/8–2018…
Söndagen den 12:e augusti bjuder vi till en familjedag vid Lomtjärn, Njurunda
- www.lomtjarn.com/ .
Tid: 12 augusti 2018 kl. 10.00-15.00
Kostnad: Priset är subventionerat idag! 100 kronor per medlem, även
100 kronor för familjemedlemmar som inte är medlemmar i SSF.
Medföljande barn får komma gratis. För denna summa ingår allt för dagen.
.

Dagens schema (cirkatider):
10.00 Välkomst fika (kaffe/te och smörgås) och lite prat kring dagen.
10.30 Ring- och kontaktträning med er hund. Vår eminenta Eva Löfenstein leder oss i detta.
13.00 Enklare men mättande lunch, kaffe.
Sedan kommer vi att sitta kvar ett tag för att prata hundar och jakt med likasinnade i klubben!
Anmälan: senast måndag den 6/8–2018, meddela om ni har någon födoämnesallergi.
Anmälan ska skickas till: Cecilia Sjölund 070-661 59 33 eller cecilia.sjolund@telia.com
Vid frågor ring: Cecilia Sjölund 070-661 59 33 eller Jonas Carlsson 076-841 44 31
Välkommen!

Sponsring…
Har Du kontakter? Vi behöver priser till våra arrangemang, främst utställningarna. Kanske känner Du någon
företagare eller kan tänka fråga om sponsring när Du handlar…

Bildtävling i SSF Medelpad
Vi önskar bilder som har anknytning till våra raser finsk spets och norrbottenspets. Bidragen ska vara oss tillhanda
senast den 31/1-2019. Bilderna bör ligga på en upplösning av minst 1,7 MB om det ska bli fina förstoringar, och vi
förbehåller oss rätten att redigera bilden/bilderna som vinner. Det vinnande bidraget/bidragen kommer att
offentliggöras på vårat årsmöte i februari 2019. Bidraget/bidragen kommer att förstoras och vara BIR och BIM tavlor
till vårutställningen i Medelpad 2019, där det står på tavlan vem som är fotograf. En liten vinst till fotografen utlovas.
Ta chansen att få vara den som får ha sin bild som tavla på någon annans vägg!
Jonas Carlsson och Cecilia Sjölund är enväldiga domare
Bidragen skickas till: jonascarlsson_@hotmail.com

Jaktprov 2018/2019 – SSF Medelpad
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående
planering. För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100 kronor/provdag. Är
det första gången Du startar Din hund är det ingen startavgift. Domararvodet uppgår
till 100 kronor. Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar i
mån av plats.
Ordinarie prov.
17-19/8 Lögdö vildmark, Sundsvall/Timrå, Anmälan till Egon Rongdén
6-7/10 Lögdö vildmark, Sundsvall/Timrå, Anmälan till Jonas Carlsson
Rörliga prov.
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig? Anmäl Dig
då till ett så kallat rörligt prov. I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig så att Du får
låna en mark om Du själv inte har någon på vårt område. Du vet väl att rörliga prov
har samma status som ordinarie prov, t ex avseende kvalificering till Skallkungen.
Provledare/anmälningsmottagare för de rörliga proven är
Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.
Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se):
Anmälan till utlysta prov ska vara anmälningsmottagare tillhanda senast två veckor
före provet. Anmälningsblankett hittar Du i Ståndskall eller på SSF Medelpads
hemsida
Anmälan till rörliga prov ska vara inne senast tre dagar före planerade provstart men
skicka gärna i god tid då det kan vara svårt att få loss domare med kort varsel.

Anmälningsmottagare:
Jonas Carlsson

Nackstav 19 A
853 51 Sundsvall

Per-Ove Bergman

Öster Grängsjö 168
82077 GNARP
Gimåfors 185
840 13 Stöde

Egon Rongdén

jonascarlsson_@hotmail.com
076-8414431
perovebergman@outlook.com
070-361 12 94
egon.rongden@facipen.se
0705-131433

Kurs i fällfångst…
Är du intresserad av predatorjakt och vill lära dig mer?
Under hösten kommer vi att anordna några utbildningsträffar för våra medlemmar.
Tillsammans med Svenska Jägareförbundet kommer vi att ha en träff på kvällstid där
vi får utbildning i fällfångst, främst för mård och mink. Vi jobbar även för att kunna
erbjuda utbildning i lockjakt på räv. Låter det intressant? Skicka din intresseanmälan
till Malin Frid på info@fridsbygg.se

Kan/vill Du dela Din e-postadress med oss?
Vi vill gärna hitta ett sätt att smidigt kunna kommunicera med våra medlemmar och
informera om vad som är på gång. Vi försöker därför registrera e-postadresser till
våra medlemmar. Registreringens enda syfte är att kunna skicka mail till Dig om
aktiviteter i klubben.
Om Du har en e-postadress och kan tänka Dig att dela den med oss så skicka ett
meddelande till kassören Mats Svensson på e-postadressen: mats@smob.se

Trevlig sommar!

Predatortävling
2018
Räv…………………100p
Mårdhund………….100p
Grävling…………….80p
Mård………………..80p
Mink………………..70p
Kråkfågel…………...20p
Vitfågel……………..10p
Alla vet ju att predatorerna har en
stor inverkan på småviltstammarna,
så därför genomför vi denna
tävling. Tävlingen utlyses till
alla medlemmar i SSF
Medelpad, så tävlingen gäller
bara för vilt fångat/
skjutet inom lokalklubbens
verksamhetsområde.
Viltarter som räknas är
samtliga angivna.
Till kategorin kråkfågel
räknas kråka, skata, kaja
och nötskrika. Till vitfågel räknas
fiskmås, havstrut och gråtrut.
För varje fångat/skjutet vilt
erhålls en summa poäng,
och de som har samlat ihop
flest poäng fram till 31/12 kommer
vinna fina priser som delas ut på
årsmötet. Fällt vilt registreras
genom att det visas upp
direkt eller fotograferas och
skickas in till tävlingens
ansvariga.
Start datum: 2018-01-01
Slut datum: 2018-12-31
Uppgifter om fångat eller skjutet vilt
lämnas till:
Mikael Åsman, Västergård 163,
864 92 Matfors
E-mail: mr.asman@gmail.com
På klubbens hemsida
rapporteras ställningen,
www.ssf-medelpad.se.

