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Innehållsförteckning
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•

Förslag dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan för 2018
Valberedningsförslag

Best in show vid vår utställning med domare Svante Frisk
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Dagordning Årsmöte Umeåsektionen av SSRK 2018-02-28,
Studiefrämjandets lokal på Ridvägen 5, Umeå.
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar (§6 mom
5)
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
10. Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag
föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
12. Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år
13. Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år
14. Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7).
16. Val av valberedning (enligt § 9).
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16.
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18. Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller som anmälts
till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 6).
19. Övriga frågor (enligt §6 mom 8)
20. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Björn Bjuggren, ordförande
Matilda Adolfsson, sekreterare och utställning
Ida-Maria Harnesk, utbildning och information/hemsida
Gun-Marie Olofsson, viltspår
Robert Bohman, Funktionsbeskrivning retriever
Ulrika Larefalk, kassör
Sofia Svensson, spaniel
Jimmy Nordvoll, retriever
Markku Hapamäki, suppleant jakt

Revisorer gemensamma med Västerbottensavdelningen
•
•

Birgitta Holmquist
Maria Holmgren

Revisorssuppleant gemensam med Västerbottensavdelningen
•

Katarina Nordström

Valberedning
•
•

Lena Boström
Helena Tilly

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.
Viltförsäljningen har under året Björn Bjuggren vår ordförande stått för.
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2 Medlemsmöten (kombinerat rasklubbsmöten) har avhållits.
Den 3 december inbjöds till medlemsmöte på Studiefrämjandet där vi diskuterade
verksamheten och Pia Keyser höll ett föredrag om hur hunden blev hund- domesticering av
vårt äldsta husdjur.

Spaniel
Den 6 juni genomfördes ett workingtest för både spaniel och retriever. För spanielekipagen
fanns tre rutor som prövade fältsök, stadga och apportering. Två klasser bedömdes under
dagen nybörjarklass och öppen klass. I båda klasserna hade vi deltagare både från
Västerbotten samt Norrbotten vilket var trevligt. I nybörjarklassen var det tre startande.
Vinnare blev Helena Tilly med sin unga tik Jilla. I öppen klass var det fem startande och där
såg vi flera mycket dukliga ekipage, vinnare blev Jonas Granström med båda sina hudar
Tango och Filur som hamnade på samma totalpoäng. Domare för dagen var Kerstin Abbing.
Detta följdes upp med spanielgruppens öppna träningskvällar i juni där fokus låg på olika
former av följsamhet och jaktliknande övningar såsom stadga, apportering och vattenarbete.
När hösten sedan tog fart var det dags för det årliga jaktprovet, Nybörjarprov B som hölls på
fina marker kring Tavelsjö. Dagen bjöd på molnigt väder med fyra startande. De som
startade var av raserna Welsh springer, Engelsk springer och Engelsk cocker. Av dessa fyra
var det tre som blev godkända vilket visar på vilka härliga allroundhundar som vi har.
Domare var Roger Marklund.

Retriever
Två working test anordnades under året. Det första hölls den 6/6 på nya marker i
Dalsjö/Överboda. Dömde gjorde Marie-Louise Gärd, Jeanette Hedström, Markku Haapamäki,
Susanne Forsner och Jimmy Nordvoll. WT nr 2 anordnades den 21/10 på Forslundas marker
och där kom 26 hundar till start. Dömde gjorde Katarina Jonasson, Gunilla Eriksson, Lena
Lundmark och Ulrika Wennmark.
Det årliga dubbelprovet (B.prov ökl/ekl) hölls den 30/9-1/10. Dömde gjorde Bitte Sjöblom
och Mikael Rönnbäck. Utöver dubbelprovet så ordnades ett särkillt prov i augusti

FB-R
Under 2017 arrangerades 1 st beskrivning i Västerbotten. Arrangör var SSRK’s kommitté för
Funktionsbeskrivning-retriever i samarbete med kennel Golden Lovelys. Beskrivare var
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Robert Bohman (Vännäs), testledare Maria Sjöberg (Sundsvall) och funktionär/kastare
Christina Ohlsson (Sundsvall).
Planerad utbildning av Funktionär/kastare fick ställas in p.g.a. att det valda datumet ej
passade för merparten av de som anmält intresse.

Tollare
Akvitetsgruppen Tollare i Västerbotten 2017
Aktivitetsgruppen gjorde under 2017 en ”nystart”. I februari så bjöds det in till ett möte för
att samlas, undersöka intresse och möjligheter för aktiviteter under verksamhetsåret. Det
blev en stor uppslutning med dryga 20 talet besökare från Härnösand i söder till Skellefteå i
norr. Vid denna träff bestämdes att vi med gemensamma krafter skulle genomföra ett
tollingjaktprov (TJP) i form av dubbelprov sista helgen i augusti. I samband med denna träff
hade vi även besök av Titti Karlström som bland annat är verksam som
Tollingjaktprovsdomare. Hon gav en mycket uppskattad föreläsning om tollaren som
apporterande jakthund.
Under våren utbildades 5 stycken till provledare för TJP, utbildningen hölls i norrbotten. TJP
genomfördes den 26-27/8-17 vid Degersjön utanför Umeå och i samband med detta så
erbjöds övernattning och samvaro vid Björkmansgården i Bygdeå. Deltagarna kom från
Sverige, Finland och Norge och alla klasser hade startande även om antalet startande kan ses
som lågt. Vi hoppas att detta arrangemang kan bli återkommande och tror då på att antalet
starter ökar och att prov i 2 dagar ska kännas motiverande att resa till. Antal starter 2017
26/8 Nkl 3st, Ökl 4st, Ekl 1st. 27/8: Nkl 2st, Ökl 3st. Nytt för året är att aktivitetsgruppen har
ansvarat för två av SSRKs öppna träningar under våren.
Vi har haft några träffar/träningar för Tollare och lyckats infria ambitionen att ha dessa på
olika platser då aktivitetsgruppens geografiska upptagningsområde är stort. I nuläget har vi
aktiva från Ullånger i söder till strax norr om Skellefteå.
Under året har Susanne Stjernfeldt varit aktivetsgruppsansvarig.

Utställning
Vår årliga utställning i Vännäs genomfördes 2017-09-03 med ett högt antal hundar anmälda
och ett strålande väder. Svante Frisk dömde Spaniel, Joakim Ohlsson hade Flatcoated
Retriever och Tollare och Kjell Svensson på golden- samt Labrador Retriever. Best in show
blev en Amerikansk Cocker Spaniel, Caci´s Check It Out. Tegs SK stod för fikaförsäljningen vi
hade även Pooch of sweden på plats som sålde hundartiklar. Sponsorer för utställningen var
Royal Canin, Agria djurförsäkringar samt Pooch of sweden
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Inför vår höstutställning anordnades en ringträning gratis för klubbens medlemmar med
Emma Ottosson som coach. Träningen var mycket uppskattad av de som deltog de flesta
som deltog var valpar där de flesta var valpar som sedan gjorde debut på vår utställning i
september.

Utbildning
Under verksamhetsåret 2016 utbildade sektionen egna instruktörer det gjorde att vi hade
nya instruktörer som kunde hålla kurser under 2017. Det planerades endast kurser med
SSRK:s egna instruktörer, förutom en helgkurs i viltpår som hölls av externa instruktörer.
Sektionens egna instruktörer har under våren genomfört tre kurser; en valputvecklingskurs
med sex deltagande valpar, en jaktlydnadskurs med åtta ekipage och en apporteringskurs
med sju deltagande ekipage. En viltspårskurs genomfördes under sommaren som helgkurs
där sju ekipage deltog. Under hösten höll en av våra egna instruktörer ytterligare en
valputvecklingskurs, den blev snabbt fulltecknad med åtta deltagande valpar

Viltspår
Rörliga prov arrangerades som vanligt mellan den 1/5 – 30/10 (begränsad verksamhet under
jaktsäsongen). Totalt så dömdes det 18 stycken rörliga prov. De ordinarieprov som utlystes
blev båda inställda pga. Få anmälningar.
Uttagningen till Viltspår-SM den 1 oktober i skogarna runt Hössjö, så hade vi 5 deltagare.
Vinnare blev SE VCH Kafati´s Rock N´Snow, Labrador Retriever och ägare var Ulla Zakrisson,
Bygdeå. Detta ekipage skall representera Västerbotten på viltspårs-SM i augusti.
Domare Mats bergström och Åsa Oscarsson slutade som domare detta år. Så domare som
SSRK Umeå har, är Katarina Konradsson (färdig domare hösten 2017), Göran Nyström, Åke
Andersson samt Kurt Normark.

Jakt
Tre andjakter genomfördes med Pang-Plask. Det var morgonjakter lördagen 26/8 och
lördagen 2/9 och kvällsjakt tisdagen 12/9. Henrik Edin var jaktledare på premiären 26/8 och
Jonas Garnström var jaktledare på de två följande jakterna. Det blev tolv apporter på
premiärjakten och 6-8 apporter på de senare jakterna. Jakterna genomfördes i Sörbyn där
Pang-Plask gjort en stor viltvårdsinsats med att arrangera med utfodring under sommaren
och hösten och den befintliga andstammen förstärktes med en utsättning av 80 änder på
sommaren. Vid jakter där SSRK inbjudits med på jakterna har SSRK hundekipage alltid fått
företräde till apport av det fällda viltet och skyttarnas egna hundar har stått i reserv och
ryckt in i det fall att SSRK ekipage inte lyckas med apporten.
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Pang-Plask har enbart goda erfarenheter av samarbetet med SSRK och ekipagen som har
deltagit har skött sig exemplariskt under jakterna. Inga störningar eller negativa incidenter
har inträffat och det har inte skrivits något om jakterna på sociala medier vilket också varit
vårt mål.

Information
Det har under året hållits fototävlingar där våra medlemmar kunnat delta med sina
hundbilder. Det är en uppskattad återkommande tävling med fina priser.
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Verksamhetsplan

Styrelsen
Styrelsen planerar att hålla medlemsmöten/rasklubbsmöten, ett under våren och ett under
hösten 2018. Precis som föregående år planeras det att hållas fototävlingar som annonseras
på sektionens hemsida samt facebook grupp. Andjakt med Pang-Plask för medlemmar
kommer även att anordnas under det kommande året.

Spaniel
Under 2018 kommer ett working test att arrangeras den 6 juni där det kommer att finnas
möjlighet att starta sin spaniel. Detta kommer sedan att följas upp med öppna
träningskvällar under augusti för att sedan avsluta året med ett Nybörjarprov B under
hösten.

Retriever
Under 2018 kommer det att hållas två working test. Ett den 6/6 och ett i oktober. Även ett
särskilt prov kommer att hållas. Dubbelprovet går av stapeln som vanligt sista helgen i
september. Öppna träningskvällar anordnas tillsammans med rasklubbarna.
Då vi är i stort behov av provledare i våra B-prov så kommer vi att hålla en
provledarutbildning så snart vi fått in några intresserade.

FB-R
Under 2018 planeras i Västerbotten att hålla utbildning för funktionär/kastare, detta blir
mest troligt ett samarrangemang mellan GRK Västerbotten, GRK Ångermanland, FRK Umeå
samt SSRK FB-RK (SSRKs kommité för Funktionsbeskrivning-retriever). Om fler klubbar vill
vara med i samarbetet eller om du själv är intresserad hör av dig till
robertbohman@hotmail.com eller 070-258 85 42.
Under året kommer det hållas beskrivningar i Umeåregionen, oklart i dagsläget vem som
kommer arrangera. Håll koll på ssrk.se för aktuella beskrivningar.

Tollare
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Verksamhetsplan 2018 Aktivitetsgruppen Tollare i Västerbotten
Nose Work kurs planeras till den 3-4/2-18 i samarbete med Tillys Hundtjänst. Plats erbjuds
övriga medlemmar inom SSRK Umeå i mån av utrymme. Kursdag med tema Tolling samt
apportering planeras.
Det planeras Dubbelprov i tollingjakt 24-25/8-18 för samtliga klasser . Domare kommer vara
Titti Karlström.

Utställning
Vår utställning kommer sedvanligt att hållas första helgen i september. Ringträningar
planeras att hållas framåt vår/sommar både att vi hyr in instruktör men även att vi
medlemmar som tränar hjälper varandra. Mer information kommer ut senare under året.

Utbildning
Under våren/sommaren planeras det en vardagslydnadskurs och en kombinerad
apportering- och jaktlydnadskurs. Förhoppningen är att vi ska kunna genomföra flera av
kurserna i vårt kursutbud under kommande verksamhetsår.

Viltspår
Rörliga prov arrangerades som vanligt mellan den 1/5 – 30/10 (begränsad verksamhet under
jaktsäsongen).
Vi kommer att arrangera två ordinarie prov under 2017. Ett i Bjenberg söndagen den 27maj
och ett i Hjuken söndagen den 12 augusti. Dessa prov arrangerar vi för att minimera trycket
under semester- och jaktmånaden. Provet är samma som ett rörligt prov men sker under en
dag och vi utser dagens bästa spårhund.
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Valberedningens förslag till styrelse för SSRK
Västerbotten/Umeåsektionen verksamhetsåret 2018

Ordförande
Björn Bjuggren 1 år, omval

Ledamöter
Robert Boman 2 år, omval
Ida-Maria Harnesk 2 år, nyval
Jimmy Nordvoll 2 år, omval
Ledamöter med mandat
Ulrika Larefalk 1 år kvar
Sofia Svensson 1 år kvar
Gun-Marie Johansson 1 år kvar

Suppleanter
Matilda Adolfsson 1 år, nyval
Helena Tilly 1 år, nyval
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Stort tack till alla våra medlemmar som såg till att göra 2017 till ett år fullt med
kurser, gemenskap, prov och nya bekantskaper tillsammans kan vi se till att
2018 blir ännu bättre!

