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Kennelföreningens verksamhet 1950–2000 blir bok 

 

Historiken som omfattar föreningens verksamhet de första 50 åren är 

klar och föreningen ansöker nu om finansiering av utgivningen.  

Historieskrivningen har varit möjlig eftersom alla protokoll samt också en 

del övrigt material finns bevarat.  

Materialet överlåts sedan till Jakobstads museums arkiv. Där kommer 

föreningens historia att finnas tillgänglig för allmänhet och forskare. 

Sektionerna uppmuntras också att gå igenom sitt eget arkivmaterial och 

överlåta det till museet som en del av föreningens arkiv. Då behöver vi 

inte bekymra oss för att vår skrivna historia försvinner. 

Flera händelser 

Förberedelserna för hundutställningen i Nykarleby 11.6.2022 är i full 

gång. Utställningen är för grupperna 1/5 och 7/8, alltså FCI 1 Vall-, 

boskaps- och herdehundar, FCI 5 Spetsar och hundar av urhundstyp, FCI 7 

Stående fågelhundar och FCI 8 Stötande hundar, apporterande hundar 

och vattenhundar. Utställningsplatsen är Juthbacka området.  

Vid förberedelserna och på själva utställningsdagen behövs många 

frivilliga till olika uppgifter. Alla sektioner är med och förverkligar 

utställningen. Vi hoppas på ett positiv inställning om ni blir tillfrågade att 

medverka. 

Utställningenswebbsida: 

https://www.showlink.fi/shows/uusikaarlepyyrn22/fi 

 

https://www.showlink.fi/shows/uusikaarlepyyrn22/fi


Skolningar 

Vår förening ordnar skolning i vardags- och tävlingslydnad, lydnad för 

tjänstehundar, rallylydnad, agility och träning inför utställning, anlags- och 

jaktprov för retrievers samt träning av räddningshundar.  

Skolningssäsongen infaller huvudsakligen maj-september. I den 

fortgående skolningen sker träningen året runt. Vi informerar om 

startdatum på föreningens nätsidor och utförligare info fås från den 

arrangerande sektionens nät- och fb sidor.  

Det är viktigt för oss att hunden gör saker av egen vilja för att det är 

meningsfullt och belönande. Därför grundar sig vår skolning alltid på 

positiv förstärkning.  

 

Tävlingar 

Officiella tävlingar och prov är i år på kommande enligt följande:  Agility 

(5 tävlingar), anlagsprov för retrievers NOU, jaktprov för retrievers NOME-

B, drevprov för stövare AJOK, eftersöksprov för tjänstehundar PAEK, prov 

för räddningshundar PEKO A/B samt kontrollbarhetsprov för 

tjänstehundar PEKO.  

Inofficiella tävlingar och utställningar: agility sk.möllitävlingar och Match 

Show under Jakobs dagar. 

  

Medlemsavgiften 2022 

Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften till 20 euro. 

Familjemedlemsavgiften bibehålls och är fortsättningsvis 5 euro. 

Medlemsavgiften går till största delen till sektionerna för finansiering av 

verksamheten, endast en liten del har reserverats till föreningens 

oundvikliga utgifter. Utgiftssidan har ändå ökat på senare tid speciellt 

beroende på den vandalism som har förekommit på Kråkholmens 

skolningsplan, men också p.g.a. service på och reparationer av 

traktorgräsklipparen. En låsbar bom har skaffats till planen för att 

förhindra att inte önskvärda bilar kör in på planen. Av de här orsakerna 

ansåg årsmötet att en höjning av medlemsavgiften är nödvändig.  

Kontaktuppgifter 

Ordförande  May Nyman 050 3039 283 

Sektionernas ordföranden 

Agilitysektionen  Anders Virtanen  050 525 1232 



Jakthundssektionen  Kaj Lundqvist  050 3414 035 

Retrieversektionen  Ann Leskinen  050 3383 562 

Tjänstehundsektionen Matias Back  050 3073 176 

Sällskapshundssektionen Martina Forsbacka  044 0622 031 

 

Nätsidor jkf-pks.fi 

Facebook JKF-PKS 


