
 

 

 

 

 

 

 

 

HHeejj  iiggeenn  aallllaa  aakkttiivvaa  jjaakkttpprroovvssddoommaarree! 

 

Nu händer det mycket på jaktprovsfronten! 

Klubben har beslutat sig för att använda det nya Provdata som är utvecklat för 

att förenkla och effektivisera jaktprovshanteringen inom lokalklubbarna .  

Vi ser av den anledningen gärna att ni använder er av Provdata då det underlättar 

för alla inblandade. Detta kommer att innebära lite nya rutiner för dig som 

domare och det kommer säkert kännas lite ovant och krångligt till en början men 

jag garanterar att det blir bättre med tiden…  

www.provdata.se/admin  

  

 Ni kommer att få ett mail med inloggningsuppgifter till Provdata. 

Avsändare är Västernorrlands Älghundklubb med ämnet ”Ny användare i 

Provdata”  

När ni loggat in går det att ändra till valfritt lösenord i er profil.  

Där kan ni även se de prov som är anmälda och betalda och som ännu inte 

fått domare tilldelade. Provledarna är fortfarande de som tilldelar och 

godkänner domare. Tänk på att de är tacksamma om ni i god tid meddelar 

eventuella ”tak” på antalet prov.  

 

Här nedan följer en liten snabbguide om hur du går tillväga med ett prov. 

 När provledaren tilldelat dig ett prov får du ett mail med information om 

hundägarens uppgifter. 

 När du och hundägaren kommit överens om provdag loggar du in och lägger 

in aktuell provdag för provet. En ruta med kalender öppnas där du väljer 

dag. Klicka sedan på ”Spara tid”. När det är gjort skickas automatiskt ett 

mail med överenskommen tid till hundägaren. 

 När provet senare är genomfört loggar du in igen… 

 

Nu är det dags att fylla i provprotokollet! 

 1. Anmälningsuppgifterna ändras endast i de fall de innehåller 

felaktiga uppgifter. Dessa hämtas från Jyckedata. 

 2. Provuppgifter: Provdatum är förifyllt (i och med att du lade in det 

efter överenskommelsen med hundägaren) och du fyller i ”Släpp kl.”, 

”Fann älg kl.” samt kryssar i om provet är brutet eller om hunden 

skäller björn eller vildsvin. Även antalet upptag fyller du i. Tänk på att 

alltid använda kolontecken ( : ) för avgränsning i alla klockslag = 

07:04. 
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Resten såsom älgarbetets längd, gångstånd, fast stånd m.m. räknas ut 

automatiskt när du använder tidsuträkningar. Se nästa punkt… 

Klicka på sparaknappen när du är klar med 2. provuppgifter! 

Sparaknappen finner du under 7. Domaruppgifter, längst ned till 

vänster. 

 3. Tidsuträkningar: Fyll i klockslag och använd kolon som 

avskiljare (07:04). Viktigt att alla klockslag blir inlagda för korrekta 

tider. Tiden summeras automatiskt. Ni som tidigare använt 

tidräkningsblanketten är bekanta med denna funktion. 

Klicka på spara när du är klar med 3. Tidsuträkningar. 

 4. Övrig information: Fyll i efterfrågade uppgifter. 

Klicka på spara! 

 5. Moment: Inga konstigheter… (Poängen räknas ut automatiskt). 

Fyll även i om hunden kommer åter efter provslut samt det pris du 

föreslår. 

Klicka på spara! 

 6. Provets händelseförlopp: Här skriver du din provberättelse så 

noggrant som möjligt. Pekfingervalsen är tillåten!  

Klicka på spara! 

 7. Domaruppgifter: Dina egna uppgifter är förifyllda och hämtas från 

din profil. Behöver något ändras gör du det i profilen. 

Under knappen ”Hantera domare” kan du lägga till/ta bort aspiranter 

och elever.  

Knappen ”Skicka till provläsare” använder du när du anser att 

provet är kontrollerat och klart. Det går således bra att logga ut 

utan att skicka provet under förutsättning att det är sparat (och det 

har du ju gjort flera gånger under resans gång…) 

 Loggar: Om du önskar skicka ett meddelande, förklaring eller annan 

inforamation till provläsare/fullmäktige har du möjlighet med det här.  

 Byt status: Längst ner på sidan finner du ”Byt status”. Där kan du 

flytta tillbaka provet till status ”Domare tilldelad” om du behöver 

ändra provdatum och inte har det nya datumet klart. Du kan även 

flytta provet till ”Betalda prov” om du inte har möjlighet att döma 

provet. Det går då vid funktionen ”Loggar” att meddela provledaren 

anledningen till ett eventuellt domarbyte. 

 

Har ni frågor eller funderingar kring Provdata? 

Tveka inte att kontakta undertecknad! 

 

Hälsningar 

Mona Sundqvist 
070-239 95 80 

mona.sundqvist@telia.com 
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Vi har även i år två provledare som ansvarar för var sitt provområde. Dessa områden är 

uppdelat i postnummer så att fördelningen blir någorlunda jämnt, både i antalet domare 

och geografiskt.  

Viktigt är att ni i god tid meddelar Er provledare om eventuell begränsning för tilldelning 

av prov. 
 

Användbara dokument och övrig information hittar ni som vanligt på hemsidan 

www.alghundklubben.com/vasternorrland 

 

"SÖDRA" provområdet med 

postnummer till och med 879 99 

"NORRA" provområdet med 

postnummer från och med 880 00 

  

Provledare: 
Håkan Möller  

Näset 718, 841 97 Erikslund 

Tel: 0690-221 67, 070-661 74 38 

E-post: hakanmoller@telia.com 

Provledare: 
Jonny Nordström 

Västerby 220, 893 96 Sidensjö 

Tel: 0660-26 01 16, 070-661 09 07 

E-post: vasterby@outlook.com 

  

Provläsare och Fullmäktige: 
Nils-Erik Pettersson 

Fanbyvägen 107, 86016 Stöde 

Tel: 0691-61222, 070-5804613 

E-post: nils-erik.pettersson@sca.com 

Provläsare och Vice fullmäktige: 
Jerry Walestad 

Gottne 272, 895 95 Mellansel 

Tel: 0660-92161, 070-2321952 

E-post: je.wa@telia.com 

 

Fördelningen av domare följer inte strikt postnummerindelningen. Detta innebär att du 

som domare kan tillhöra ”fel” område. Denna lista är inte dagsaktuell men kommer den 

kommer att uppdateras så snart som möjligt. 

 

Domare tillhörande "SÖDRA" Domare tillhörande "NORRA" 

 

Bergquist Bo, Fagervik 

Edfors Lennart, Näsåker 

Edström Bengt, Sollefteå 

Ellingsson Bert-Ove, Näsåker 

Enevåg Sten, Liden 

Engblom Leif, Stöde 

Eriksson Mikael, Kramfors 

Gabrielsson Torbjörn, Helgum 

Gulin Leif, Sörberge 

Helander Jan, Helgum 

Melin Sven-Erik, Nordingrå 

Möller Håkan, Erikslund 

Nordin Anders, Timrå 

Nordlander Ulf, Näsåker 

Olsson Mikael, Sollefteå 

Nilsson Jonas, Matfors 

Pörscke Vibeke, Torpshammar 

Pålsson Örjan, Alby 

Sjödin Henrik, Kovland 

Sjölander Karl-Göran, Stöde 

Strinnlund Leif, Sollefteå 

Stridsman Johnny, Nyland 

Ulander Kjell, Härnösand 

Wikholm Olle, Liden  

Walestad Jerry, Mellansel 

Wiström Lennart, Matfors  

Åkerlund Hans, Näsåker 

 

Brorsson Kåre, Edsele 

Connysson Jonas, Bredbyn 

Hamberg  Per Johan, Docksta 

Holmberg Roland, Nyåker 

Holmgren Ingvar, Backe 

Edfors Kjell, Bjästa 

Jonsson Sven-Olov, Björna 

Lindblad Arne, Mellansel 

Lundqvist Niclas, Bredbyn 

Nilsson Andreas, Backe 

Nilsson Ovar, Backe 

Norberg Daniel, Arnäsvall 

Norberg Martin, Bjästa 

Norberg Örjan, Örnsköldsvik 

Nordström Jonny, Sidensjö 

Nyström Benny, Arnäsvall 

Olofsson Fredrik, Långviksmon 

Persson Mattias, Bredbyn 

Pettersson Nils-Erik, Stöde 

Seijsing Jörgen, Överhörnäs 

Sundqvist Peter, Själevad 

Swensson Thomas, Husum 

Tjärnström Niklas, Bredbyn 

Uhlin Lars-Erik, Sidensjö 

Viström Kerstin, Bredbyn 

Öberg Bengt, Docksta 
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