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Verksamhet 

Vår strävan har varit att ordna aktiviteter med ett varierat och intressant innehåll där 
målet har varit att aktivera både hundar såväl som hundägare. Prov inom SSRK:s 
verksamhetsområden har anordnats såväl officiella som inofficiella samt kurser för att 



i framtiden kunna få ändå fler ekipage att komma till start. Det har med ett stort 
intresse hållits i flertalet fototävlingar med fina priser.  
På Forslundagymnasiet har flertalet öppna träningar anordnats dit alla medlemmar 
varit välkomna att träna valfritt med bra uppslutning. 
Viltförsäljningen har under året Björn Bjuggren vår ordförande stått för. 
2 Medlemsmöten (kombinerat rasklubbsmöten) har avhållits.  
Den 23 november inbjöds till medlemsmöte på Studiefrämjandet där vi diskuterade 
verksamheten och Helena Tilly höll ett föredrag om BPH, beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund.  

Retriever 

Jaktträningskvällar SSRK Umeåsektionen höll i jaktträningskvällarna under juni 
månad. 
En WT-domarutbildning hölls i april. 5 st deltog och en blev även diplomerad WT-
domare. 
Två Working test anordnades under året. Den 6/6 i Degersjön kom 37 ekipage 
tillstart. Domare var Susanne Forsner, Katarina Jonasson, Marie-Louise Gäärd och 
Jeanette Norlund. Den 15/10 i Vänforsbäck kom 25 ekipage till start. Domare var 
Markku Haapamäki, Lena Lundmark, Jimmy Nordvoll och Gunilla Eriksson. 
Retrieverprov B Ett särskilt prov för nybörjarhundar anordnades den 7/8, i närheten 
av Mårdsjön. Bertil Furberg var domare och 10 hundar med förare kom till start. 
Dubbelprovet, Ekl och Ökl, genomfördes 24-25/9 i Degersjön. Domare var Mats 
Närling och Sven Ludvigsson. 24 ekipage kom till start den 24/9 och 22 ekipage den 
25/9. 

Spaniel 

I maj höll Spanielgruppen i 4 st av SSRKs öppna träningskvällar. Stadga och 
apportering var förstås viktiga teman för kvällarna. 
Det hölls även vattenträningstillfällen under sommaren i Piparbölesjön och Bäcksjön. 
I Bäcksjön genmfördes träningen under provlika förhållanden. 
Spanielgruppen var också i år delaktiga i det WT som anordnades 6/6 i Degersjön. 4 
spanielar kom till start och fick testa den särskilda spanielrutan. Domare var Kerstin 
Abbing. 
I samband med det andra kurstillfället för Eva Masthagens spanieljaktkurs i 
Överboda, anordnades ett vattenprov den 18 september. Både Nyb vatten och 
vatten. 11 startande och 6 godkända ekipage. Domare var Erik Björne. 
Nybörjarprob B hölls i Tavelsjö 2 oktober. 8 ekipage kom till start på söndagen och 3 
ekipage blev godkända. Rolf Näslund var domare. 
Det WT som var planerat andra helgen i oktober fick ställas in p.g.a. att det inte fanns 
några anmälda ekipage. Dagen förvandlades i stället till ett träningstillfälle i WT. 



Viltspår 

Rörliga prov arrangerades som vanligt mellan den 1/5 – 30/9 (begränsad verksamhet 
under jaktsäsongen). Totalt så dömdes det 35 stycken rörliga prov. 
Viltspårs SM, uttagningen blev inställd p.g.a. endast ett anmält ekipage. Det var Ann-
Kristin Thornell som representerarade Västerbotten i årets VM i viltspår med sin 
Flatcoated Retriver hane Asterix (SE VCH Gunhills Legend of Kilimanjaro). 
Vi arrangerade ett Ordinarie viltspårprov i Bjenberg söndagen den 21 augusti. Det 
blev 6 ekipage som slutligen gick provet och alla upplevdes nöjda över vårt 
arrangemang. 
Ett samarbete har inletts med SSRK:s viltspårsektion i Örnsköldsvik gällande de 
ekipage som kommer nedanför dem ex. Härnösand. Vi tycker att det är ju så långt för 
dem att köra ända till Umeå. 
Dessutom har sektionen fått en domaraspirant Katarina Konradsson sen har vi en 
bra domarstab bestående av Åke Andersson, Göran Nyström, Åsa Oscarsson och 
Mats Bergström. 

Utställning 

Utställning i Vännäs den 4 september 2016, 172 anmälda hundar. 
Domare: Christina Daniels, Sverige; Amerikansk Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, 
Clumber Spaniel, Engelsk Springer Spaniel och Welsh Springer Spaniel. 
Vidar Grundetjern, Norge; Flatcoated Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, 
Curly Coated Retriever 
Petra Junehall, Sverige; Golden Retriever och Labrador Retriever 

Utbildning 

Under året har en diplomeringsutbildning för instruktörer hållits med 
Västerbottensavdelningen som arrangör. Umeåsektionen kan nu glädjas åt några 
nya instruktörer som kommer att kunna hålla kurser under kommande år. 
Sektionens egna instruktörer har under våren genomfört två kurser, en 
valputvecklingskurs och en jaktlydnadskurs med fem respektive 11 deltagande 
ekipage. 
I april hölls en helgkurs ”Grundläggande apporteringsträning med klicker” med 
Grethe Eklund. Åtta deltagare deltog med hund och utöver det var det ca 15 åhörare. 
Kursen hölls i Forslundas lokaler och inleddes med en föreläsning på fredagen som 
var öppen för alla. 
En jaktkurs för retriever med Kerstin Andersson hölls en helg i juni i Djäkneboda. Åtta 
ekipage deltog tillsammans med tio åhörare. Även denna helg inleddes med en 
kvällsföreläsning i Studiefrämjandets lokaler, öppen för alla. 



Jaktkurser för spaniel med Eva Masthagen arrangerades vid två tillfällen, i juni 
respektive september. Kurserna bedrevs som helgkurser i Dalsjö, Överboda, och 
hade tio respektive sex deltagare. 
En viltspårskurs var planerad som helgkurs men fick tyvärr ställas in p.g.a. för få 
antal anmälda. Detsamma blev det för en apporteringskurs som var tänkt skulle 
starta under hösten och fortsätta till våren. 

Funktionsbeskrivning retriever 

SSRK Västerbotten har genomfört sitt första FB-R i samarbete med Umeåsektionen. 
7 hundar beskrevs under dagen 2 tollare, 2 golden och 3 labbar (en kom från Norge 
för att starta). Robert Bohman beskrev, Cecilia Malmsten från Stugun (Jämtland) var 
testledare och Angelica Söder var funktionär/kastare. Det hela flöt på bra och folk var 
nöjda med arrangemanget. 


