
 

NnBIKs JpKs verksamhetsberättelse för 2021.    

  

Jaktprovsmässigt har 2021 varit ett mellanår, likt år 2020 när Corona pandemin startade, kan även 
vara orsakad av bristen på domare, där vi ex. fick skjuta upp Nordingråprovet från den 9-10/10 till 
vardagarna den 25-26/10. 
Under året har det gåtts 14 drevprov på hare och rådjur. Hundarna har presterat 3 förstapris hare, 1 
tredjepris hare, 1 förstapris rå och 1 andrapris rå samt ett tredjepris rå.  Av 14 starter gick 7 drev till 
pris. 
 
Höstens provsäsong inleddes med Hassela provet den 3/10 med två startande hundar, där Wilda, äg. 
Gunilla Nestorsson från Ilsbo gick till ett 1:a pris hare och blev därmed provets bästa hund i Hassel. 
Millhunters Körven, äg. Johan Jakobsen från Hassela gick till en 3:a hare. 
 
Därefter blev det några vanliga drevprov, där Mallwik´s Chain Breaker, äg. Nina Nordqvist, Sundsvall, 
gick till en 2:a Rå i UKL på Alnön den 19/10.  
 
Sedan kom Nordingråprovet den 25-26/10 där 4 hundar startade. Provets bästa hund blev Daglegans 
Solklara Diva, äg. Sven Magnusson från Matfors som gick till en 1:a+3:a hare. 
 
Klubbmästare blev Millhunter´s Körven med en 3:a hare i Hassela och en 0:a hare i Nordingrå och 
blev då direktuttagen till RM som gick i Bispgården, som andra hund blev Daglegans Solklara Diva 
uttagen från klubben. Daglegans Solklara Diva vann RM och gick därmed vidare till Har-SM i Kalix där 
hon placerade sig på 8:e plats. 
 
I och med Nordingråprovet blev Heikki Rissanen, Nyland klar som drevprovsdomare och ställde då 
upp som domare från klubben vid RM. 
 
Senare den 7/12 startade Alma på drevprov, äg. Keijo Naisniemi, Iggesund. Hunden gick till en 3:a Rå 
i Forsa. Den 10/12 startade på drevprov Mallwik´s Greenhouse Effect, äg. Jonas Björ, Rättvik. Hunden 
gick till en 1:a Rå på Alnö. 
 
Bland de sista startande hundarna var Uggleskogens Bosse, äg. Björn Norlin, Nordingrå som gick till 
en 1:a hare den 6/2-22. 
 
Råkampen på Alnön ställdes in för andra året. 
 
Småhundskampen mot drever arrangerades av klubben i Matfors den 8/11. Våra deltagare var 
Daglegans Solklara Diva och Starmaids Wake Up (Ville), äg. Bertil Viklund, Kramfors. Diva gick till en 
0:a Hare medans Ville inte fick upp något den dagen. 
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