
    Vittskövle, Svalöv 2021-05-10 

 

Nomineringar till styrelse och valberedning inför digitalt årsmöte i Sv 

Schweisshundklubben 2021 som inkommit som medlemsförslag  
 

Samtliga nomineringar har inkommit till valberedningen i tid.  

Medlemskap för de nominerade har kontrollerats och samtliga är medlemmar i Sv Schweisshund-

klubben eller i SvSHK/ADB-klubben.  

Valberedningen har kontaktat de nominerade och samtliga har tackat ja till att ställa upp.  

 

Till ordinarie ledamot i styrelsen är följande nominerade:  

Leif Berntsson  

Tony Sparf  

Magnus Frödell  

 

Till suppleant i styrelsen är följande nominerad:  

Jörgen Ytterdahl Svensson  

 

Till medlem i valberedningen är följande nominerad:  

Stefan Andersson  

 

Presentation Leif Berntsson  

 
Hejsan,  

jag heter Leif Berntsson, är inne på mitt 55:e levnadsår och bor lite utanför Uddevalla. Är lycklig 

ägare till 3 bayerska viltspårhundar:  Viltvittringens Set snart 14 år & pensionär, Krypins Beppe 9 år 

och Viltvittringens Cyros 5 år. Jagar inte så mycket numera då all tid går till eftersök. Är även 

viltspårdomare, elitspårdomare samt med i NVR & eftersöksassistans.  

Mvh Leif  

 

  



Presentation Tony Sparf   

 
Hej,  

Jag har ett förflutet i styrelsen sen tidigare - som ledamot 2008-2010 och därefter som ordförande i 7 

år. Har haft Bayrare sen 1998 och även fött upp ett antal kullar vilket är en fantastisk upplevelse. Har 

nu kommit upp i en aktningsvärd ålder på 62+ och de som hävdar att det bara är en siffra på ett 

papper har delvis rätt, lite tyngre går det nuförtiden, dock har man ju spårlinan att hålla sig i.  

Är aktiv både inom NVR och på godsjakter för att få lite kontinuitet i eftersöken.  

Deltagit på ISHV-möten 2011-2016, deltog även som domare på mästerskapet 2016 och har bra 

kännedom om verksamheten runt träffarna.  

Startade min 3-åriga tik på praktiska eftersöksprovet 2020, dock inte med önskat resultat.  

Sitter som ordförande i Bälinge kron- och älgskötselområde i Uppland sen 2016 och känner att viss 

föreningsvana har fastnat. 

Mvh Tony  

 

Presentation Magnus Frödell    

 
Hej,  

Magnus Frödell heter jag, 42år och bor i Kungsör tillsammans med min fru Carin och 3 tonårssöner. 

Vi har idag 2st ADB som vi aktivt går eftersök och jagar med, båda är elitspårchampions och den 

äldsta är även drevprovschampion. Vi väntar just nu på ytterligare en valp ifrån Polen och kanske 

även en valp från en egen kull om lyckan vill sig väl.  

Jag är både viltspårdomare och drevprovsdomare och sitter som drevprovskommisarie i SvSHK/ADB-

klubben. Jag går även för närvarande utbildning till BPH-beskrivare inom SKK.  

Jag jobbar som lösningsarkitekt inom datasäkerhet på Cisco och är även utbildad inom organisation 

och ledarskap samt är certifierad projektledare. Jag har även studerat mycket olika kurser inom 

juridik, beteendevetenskap, viltvård mm. Jag är även utbildad viltundersökare och TB-kontrollant åt 

länsstyrelsen. 

Mvh Magnus  

 

Presentation Jörgen Ytterdahl Svensson     

 
Har haft Schweisshundar (Bayrare) sedan 2010, jobbar sedan länge i NVR i två områden samt 

samordnare i Vingåker.  

Är hundansvarig i Vingåkers JVK och har hållit i Viltspårkurser sedan 2014.  

Gör väldigt många eftersök/ kontrollsök varje år med idag 2 Bayrare samt släpphundar.  

Har fött upp jakt- och eftersökshundar sedan 2004 och har stort intresse av genetik och avel. Brinner 

väldigt mycket för raserna och arbetar gärna för att utveckla klubben framåt.  

Är viltspårdomare i klubben och är precis i gång med elev/aspirantutbildning för att bli 

elitspårdomare.  

Skall även i sommar påbörja instruktör steg 1 på Jägareförbundet.  

 



Motivering Stefan Andersson     

 
Vill även få med Stefan Andersson i klubben som är oerhört engagerad både i kurs- och 

eftersöksarbete. De har idag 2 Schweisshundar (Bayrare) och är otroligt målmedvetna , socialt 

kompetenta och skulle göra ett mycket bra arbete för klubben. 


