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Sammanfattning av året
Verksamheten under året kom att domineras av Covid-19. Tyvärr innebar detta att
antalet aktiviteter kom att begränsas. Vårprovet och utställningen ställdes in så den
enda större officiella aktiviteten blev ÖFKs höstprov. Förutom årsmötet har styrelsen
haft sju möten plus ett konstituerande möte.



Aktiviteter
Höstprovet gick över två dagar 17-18 oktober. Provet på lördagen genomfördes på
Per Ahlqvists härliga marker i Södra Sandby med hela 8 rapphönskullar i markerna.
Lördagens pristagare blev Östbergets Äzzla med ägare och förare Marie Frändegård
med ett 3 pris ukl och hela tre vandringspriser. 

Söndagens segrarklass blev precis lika innehållsrik på fågel, 9 rapphönskullar och
10-talet fasaner. Provet gick på fina marker runt Kläppinge och Bredsättra. Segrade
med CERT gjorde pointertiken Vega ägd och förd av Stefan Sigurdsson och 2 skl
med CK kom Top Points Herta ägd och förd av Mona Hammar. Stort grattis till
pristagarna och tack till markvärdar och andra funktionärer.

Årsmötet hölls hos Mona Hammar i samband med den traditionella apporttävlingen.
Mona Hammar vann med sin Top Point Hera (Märta). På andra plats åter denna
Mona med Top Point Herta. Som tur var startade hon inte sin tredje hund varför Per
Olsson knep tredjeplatsen med sin Carnbrings Plymouth Gin.

Föreningen har för tredje året i rad genomfört en enkät där medlemmar och andra
intresserade rapporterat antalet rapphöns, par på våren och kullar på hösten.
Enkäten som är redovisad på klubbens hemsida visar på en svagt ökande stam av
vilda rapphöns på Öland.

Vår kassör, Mona Hammar, redovisade att ekonomin är god och årsmötet gav
styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet tackade Anders Åslund för mångårigt och engagerat ledarskap. Inte minst
för det fina arbete Anders lagt ner på att dokumentera klubbens verksamhet i den
trevliga 50 års skrift som gavs ut i samband med jubileet under 2019.

Till ny ordförande valdes Per Olsson och ny i styrelsen blev Claes Carnbring.
Årsmötet avslutades med sedvanlig grillning och trevlig samvaro.

Under året beslutade Fågelhundarnas arbetsutskott att Ölands fågelhundsklubbs
verksamhetsområde skulle utökas med de områden som tidigare tillhört Östsvenska
fågelhundsklubben och Gotlands fågelhundsklubb. Detta betyder att ÖFK nu har
drygt 90 medlemmar och att geografin omspänner de två öarna samt delar av
Sörmland och Småland samt hela Östergötland. En viktig uppgift för klubben blir nu
att ha verksamhet inom hela sitt verksamhetsområde och säkerställa ett gott
samarbetsklimat. Efter det att fusionerna genomförts har Björn Meijel från Gotland
och Eva Granfelt från Östsvenska adjungerats till styrelsen. Vid 2021 års årsmöte
väljs en ny styrelse som ska spegla det nya verksamhetsområdet.



2020 var året då Covid-19 begränsade våra möjligheter att träffas och genomföra
traditionella aktiviteter. Samtidigt blev det året då ÖFK genom fusioner blev en
betydligt större klubb. Trots dessa omständigheter har verksamheten kunnat ligga på
en god nivå och föreningen har all anledning att se framtiden an med tillförsikt.
Ett stort tack till alla som medverkat i föreningens verksamhet under 2020!
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