Verksamhetsberättelse för SSRK Umeåsektionen 2018 samt
Verksamhetsplan 2019

Styrelsen har under året haft följande sammansättning
•

Björn Bjuggren, ordförande

•

Ida-Maria Harnesk, sekreterare, utbildning och information/hemsida

•

Ulrika Larefalk, kassör

•

Robert Bohman, Funktionsbeskrivning retriever

•

Sofia Svensson, spaniel

•

Jimmy Nordvoll, retriever

•

Matilda Adolfsson, utställning

•

Gun-Marie Olofsson, viltspår

•

Helena Tilly, suppleant

Revisorer gemensamma med Västerbottensavdelningen
•

Birgitta Holmquist

•

Maria Holmgren

Revisorssuppleant gemensam med Västerbottensavdelningen
•

Katarina Nordström

•

Erik Björne

Valberedning
Finns tyvärr inte
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
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fler ekipage att komma till start. Det har med ett stort intresse hållits i fototävling med fina
priser.
Viltförsäljningen har under året Björn Bjuggren hållit i.
2 Medlemsmöten (kombinerat rasklubbsmöten) har avhållits.

Spaniel
Verksamhetsberättelse Spaniel 2018
Arbetsgruppen för spaniel har i år bestått av Kerstin Abbing, Ulrika Larefalk, Jonas
Granström, Erica Svanered, Maria Holmgren, Bertil Holmgren, Helena Tilly
Träningskvällar arrangerades i juni 11/6 samt 25/6
7 deltagare deltog på en uppskattad kursdag i Tavelsjö den 18/8 där 4 kursledare hade
stationer med olika upplägg.
Spanielgruppen har haft två planeringsträffar, en vår & en höst.
Ett planerat Nybörjarprov B blev under hösten tyvärr inställt, då det var för få anmälda.
Verksamhetsplan Spaniel 2019
Huvudmålet för kommande verksamhetsår är att försöka öka intresset för workingtest, en
inofficiell & rolig provform där man under lättsamma former kan utveckla det våra spaniels
behöver kunna.
Vi genomför fyra träningskvällar i maj-juni med tema ”Workingtest”, detta för att vara ute i
god tid inför jaktsäsongen & kommande WT.
Det blir onsdagar på följande datum: 8/5, 15/5, 12/6 och 19/6.
Ett WT för Spaniel kommer arrangeras den 17/8 och i samband med det ett vattenprov.

Retriever
Verksamhetsberättelse 2018 Retriever
Ett working test anordnades under året. Tävlingen hölls i vackra marker den 6/6 i Dalsjö/
Överboda och var öppen för alla klasser. Dömde gjorde Jeanette Norlund, Victoria Ekenberg,
Bertil Furberg, Markku Haapamäki och Jimmy Nordvoll. Det blev en trevlig dag och ett
tillfälle att se många duktiga hundar.
Umeås dubbelprov (ökl/ekl) hölls i vanlig ordning den 29-30 september ute i markerna runt
Degersjön. Dömde gjorde Anita Norrblom och Bertil Furberg.
Verksamhetsplan 2019
På nationaldagen den 6 juni kommer vi att hålla det årliga working testet. Var det blir är i
skrivandets stund inte bestämt. Vårat dubbelprov infaller som vanligt den sista helgen i
september samt att ett särskilt prov i nybörjarklass kommer att hållas under året.
Då behovet av nya provledare för b-prov är stort kommer en provledarutbildning att köras
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under våren. Bertil Furberg kommer att hålla i den.

FB-R
Verksamhetsberättlse Funktionsbeskrivning-Retriever 2018
Under 2018 hölls i Umeå en utbildning för att utbilda funktionär/kastare till
Funktionsbeskrivning-retriever (FB-R). Det deltog fem personer, 1 st ifrån SSRK Umeå, 1 st
från GRK Västerbotten och 3 st ifrån FRK Umeå. Alla närliggande SSRK retrieverrasklubbar
och avdelningar/sektioner var inbjudna. Planerade beskrivningar under 2018 ställdes in p.g.a.
brist på testledare.

Verksamhetsplan Funktionsbeskrivning-retriever 2019
FB-R är ett avelsverktyg med syfte att beskriva retrieverns medfödda jaktliga egenskaper. FBR vänder sig både mot jaktligt tränade och ej tränade retrievers. Under 2019 planeras 3 st
beskrivningar, oklart idag vilken klubb som kommer att arrangera. Det vore bra om någon av
de lokala rasklubbarna som ej ännu arrangerat FB-R under 2019 skulle arrangera. Hjälp för att
arrangera kan fås av lokal beskrivare. Preliminärt datum för de första beskrivningarna är 1
och 2/6-19. Mer info kommer senare.

Tollare
Verksamhetsberättelse 2018
TJP genomfördes den 25-26/8-18 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 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 adjungerad till styrelsen som tollingansvarig.
Verksamhetsplan 2019
Även detta år genomförs ett tvådagars TJP, 24-25/8. Tollarträffar planeras genomföras.

Utställning
Verksamhetsberättelse 2018
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Årets utställning i Vännäs fick in bra med anmälningar (163st), vi hade i år även Vännäs BHK
på plats som var och hade uppvisningar samt olika prova-på aktiviteter. Utställningen flöt på
bra men det behövs fler som kan ställa upp som funktionärer! Dagen innan utställningen hade
vi en gratis ringträning för Emma Ottosson för de som hjälpte till som funktionärer.

Verksamhetsplan utställning 2019
2019års utställning kommer som sedvanligt att hållas på Vännäs friluftsområde den 1
september. Årets utställning är ett samarrangemang med SSRK Västernorrland där den hålls i
Örnsköldsvik på lördag och hos oss på söndag. Domarlistan ligger uppe på hemsidan.

En handlerkurs kommer att hållas i höst, gratis för de som ställer upp som funktionär på vår
utställning mer information om detta kommer ut senare under året. Ifall det finns intresse för
ringträningar under våren kan det självklart anordnas både kostnadsfritt där vi hjälper
varandra och att instruktör tas in och vi som deltar sedan delar på den kostnaden.

Utbildning
Verksamhetsberättelse 2018
De kurser som gått 2018 är en vardagslydnad (Jonas G) som var fulltecknad och en
apporteringskurs ( Susanne och Pia) där 8 ekipage deltog.
Verksamhetsplan 2019
Ännu osäkert vilka som vill hålla kurser 2019. Men planer finns för en apporteringskurs under
våren och även en apporteringskurs till hösten.

Viltspår
Verksamhetsberättelse för Viltspår 2018
Viltspår Rörliga prov arrangerades som vanligt mellan den 1/5 – 30/9 (begränsad verksamhet
under jaktsäsongen). Totalt rörliga provsäsongen 2018 blev 30 stycken viltspårsekipage trots
det varma vädret.
Vi arrangerade totalt två ordinarie viltspårprov 2018.
Det första i Bjenberg söndagen den 27 maj och då var det fem ekipage. I Hjuken arrangerade
vi det andra ordinarie provet söndagen den 24 augusti och där startade det fjorton ekipage.
Totalt deltagande ekipage säsongen 2018 i viltspår var 19 stycken ekipage.
I viltspårs SM 2018 som arrangerades i Dalarna i skogarna runt Orsa, så deltog Ulla
Zackrisson med sin duktiga Labrador Kafati´s Rock N´Snow.
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Sen har vi bildat en viltspårskommitté, som ska hand om de större arrangemangen ex.
ordinarie prov och uttagning till viltspårs SM. I den ingår Viktoria Jakobsson, Ulla
Zackrisson, Marika Johansson, Siv Konradsson, Hannah Benath och sammankallande är GunMarie Olofsson.
Vår domarstab består av det duktiga teamet; bestående av Åke Andersson, Göran Nyström
och Katarina Konradsson.
Viltspår verksamhetsplan 2019
Viltspår Rörliga prov arrangeras 1/5 – 30/10 (begränsad verksamhet under jaktsäsongen).
Kort information gällande resultatredovisning av viltspår;
(OBS! Våra resultat skickas inte via data direkt utan manuellt)
Detta gör att viltspårsansvarig i skickar in sina resultat till huvudansvarig i Västerbottens
sektionen den sista varje månad. Sen skickar hen det vidare efter man har sammanställt detta
till viltspårsansvarig i SSRK huvudstyrelse som har hand om resultatredovisning för hela
landet.
Detta medför, att resultaten inte kommer in på SKK hemsida cirka mitten på månaden efter
man har gått provet.
Vi kommer att arrangera två ordinarie prov under 2019. Ett i Bjenberg söndagen den 19 maj
och ett i Hjuken söndagen den 11 augusti.
Viltspårs SM 2018 Uttagningen kommer att ske söndagen den 29 september och plats
meddelas senare. Detta för att vinnande ekipage ska få chans att kunna komma väl förberett
till tävlingen, så därför kommer någon av vår domarkår ge dem möjlighet till träning samt
teori. För mer info se hemsidan.
Höjning av anmälningsavgiften till viltspårprov
SSRK - HS beslutade att höja anmälningsavgiften för viltspårprov från nuvarande 300: - per
prov till 350 kronor per prov. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2019.
Sen vill SSRK Västerbotten samt SSRK Norrbotten meddela, att båda avdelningarna
tillsammans arrangerar Viltspårs – SM 2020. Mer information kommer under 2019.

Praktisk jakt
Verksamhetsberättelse 2018
I samarbete med en lokal jaktklubb får medlemmar i Umeåsektionen möjlighet att delta i
praktiskt jakt. Under året har 4-8 personer från sektionen anmält och deltagit vid två
jakttillfällen.
Verksamhetsplan 2019
SSRK Umeåsektionen ser gärna ett fortsatt samarbete i praktisk jakt, då det är ett fantastiskt
tillfälle för medlemmar som saknar jakterfarenhet och mark, att få en inblick i rasens
5

användningsområde. Deltagandet sker efter anmälan och utifrån ekipagets egna kunskaper
och erfarenheter.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för 2018 var positivt. Sektionen gjorde en vinst på drygt 31 000

Information
IdaMaria har skött hemsidan och utlyst uppskattad fototävling med fina priser.
Umeå 2019-02-28
Björn Bjuggren, ordförande _____________________________________________
Ida-Maria Harnesk, sekreterare __________________________________________
Ulrika Larefalk, kassör__________________________________________________
Robert Bohman, FBR___________________________________________________
Sofia Svensson, spaniel_________________________________________________
Jimmy Nordvoll, retriever _______________________________________________
Matilda Adolfsson, utställning____________________________________________
Gun-Marie Olofsson, viltspår_____________________________________________
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