
Verksamhetsberättelse för SSRK Umeåsektionen 2019 samt  
Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
• Björn Bjuggren, ordförande 
• Ida-Maria Harnesk, sekreterare, utbildning och information/hemsida  
• Ann-Catrin Grönlund, kassör 
• Robert Bohman, Funktionsbeskrivning retriever 
• Kerstin Abbing, spaniel 
• Helena Tilly, retriever  
• Matilda Adolfsson, utställning 
• Gun-Marie Olofsson, viltspår 
• Malin Bergenholm, suppleant 

Adjungerad till styrelsen har varit Susanne Stjernfeldt, Tollare 
Revisorer  

• Birgitta Holmquist 
• Rolf Zale 

Valberedning 
Finns tyvärr inte, då inga kunde väljas. 

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.  

Viltförsäljningen har under året Björn Bjuggren hållit i. 

2 Medlemsmöten (kombinerat rasklubbsmöten) har avhållits.  
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Spaniel 
 Verksamhetsberättelse 2019, Spanielkommittén SSRK- VB, 
Umeåsektione 
Spanielkommittén har haft flera planeringsmöten inför verksamhetsåret. Kommittén har 
bestått av Jonas Granström, Erika Svanered, Ulrika Larefalk, Kerstin Abbing, Helena Tilly, 
Bertil Holmgren och Maria Holmgren. Medhjälpare vid flera aktiviteter hat också varit 
styrelsen för Springer Norrland. 
Kerstin Abbing deltog i SSRKs funktionärsträff 6-7/4. 
Spanielträniningar hölls med olika teman under våren. Den 8/5 tränade vi i Brattberget med 
10 deltagare. Apportering och stadga jobbade vi med då. Den 15/5 tränade vi lite allmän 
lydnad på Forslunda, den 22/5 var det vattenträning i Bäcksjön med 8 deltagare. Den 12/6 
tränade vi både sök, stadga och apportering på ”Grubbeängarna” med 15 deltagare. 
Working Test för Spaniel hölls i Österbacka den 17/8 med 4 deltagare som alla fick bra poäng. 
Helena Tilly med Jilla var ett helt överlägset ekipage med mycket höga poäng. 
Ett ytterligare träningstillfälle med tema fältsök hölls den 29/9 också det i Österbacka. Vi var 
8 ekipage som passadepå att prova markerna. 

Verksamhetsplan 2020, Spanielkommittén SSRK-VB, Umeåsektionen 
  
Vattenprov hålls den 21/8, plats i Dalsjö. Domare preliminärt Nils-Erik Andersson 
  
Nybörjarprov B, hålls den 22/8, i Österbacka. Domare preliminmärt Nils-Erik Andersson  
  
  
Träningar planeras till: 
  
13/5, tema vändsignal och dirigering 
27/5, tema stadga 
3/6,  sök med Spaniel 
17/6, sammansatta spanielövningar 
  
5/8 hålls ytterligare ett med tema vattenträning i Dalsjö. 
  
När det gäller Dalsjö har vi fått ok från markägaren för båda tillfällena 
  
Inget WT arrangeras 2020 
  

Retriever 

Verksamhetsberättelse 2019  
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Ett working test anordnades under året med 21 starter i Nkl & 10 starter i Ökl. Tävlingen hölls 
i vackra marker den 6/6 i Håknäs. En trevlig dag och ett tillfälle att se många duktiga hundar. 

Tollingjaktprov hölls 24-25 augusti, 12 ekipage kom till start i Nkl & Ökl.    Dömde gjorde 
Anne Titti Karlström. Ett stort tack till alla oumbärliga funktionärer! 

Retriever dubbelprov (ökl/ekl) hölls i vanlig ordning den 28-29 september ute i markerna runt 
Degersjön. 15 fantastiska funktionärer hjälpte till varje dag!   Dömde gjorde Ingela Funch & 
Anki Andersson, 13 ekipage i öppen klass samt 18 ekipage i elitklass .                                                                                                                
A-Provsträningar & planeringsmöten har hållits löpande.  
Tollingjaktprov (Tjp), det blev inga startande i ekl.  

Verksamhetsplan 2020 

På nationaldagen den 6 juni är det planerat att hålla vårt årliga working test. Var det blir är 
skrivandets stund inte bestämt. Dubbelprovet infaller i år tidigare än vanligt, 15-16 augusti.     
        Domare är Mikael Rönnbäck & Peter Nordin. 

Träningar & planeringsmöten kommer hållas som tidigare. 

 Datumet för årets kommande Tollingjaktprov är är 29-30/8 

Utbildning 
Verksamhetsberättelse 2019  

Under verksamhetsåret har vi arrangerat en valpkurs med fyra deltagare och en 
grundläggande apporteringskurs med 6 deltagande ekipage.   

Verksamhetsplan SSRK Umeå sektionen 2020  

Jaktlydnads kurs i april 2020. Retriever och spaniel. Grundläggande apporteringskurs maj 
2020. Retriever och spaniel. Jaktapporteringshelg 23-24 maj. Instruktör: Eva Thorén 
Söderström. Retriever. 

Föreläsning Eva Thorén Söderström. 22 maj. ”Positiv träning, klickertärning” 

Jaktkurs 2 maj. Instruktör: Helena Tilly . Retriever och spaniel.  

Hösten:  

Eventuell Jaktkurs 5 ggr. Instruktör: Helena Tilly. Retriever och spaniel.  

Valpkurs. 

FB-R 

Verksamhetsberättlse Funktionsbeskrivning-Retriever  2019Verksamhetsplan SSRK 
Umeå sektionen 2020   
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Under 2019 arrangerade SSRK Västerbotten i samarbete med Umeåsektionen två 
beskrivningstillfällen för FB-R. 2019-06-02 i Vännäs hölls en öppen beskrivning (alla 
retrieverägare kan anmäla) där inte mindre än 11 hundar av fyra olika raser fick sin medfödda 
jaktliga funktion beskriven. 2019-08-03 hölls en kennelbeskrivning i Trehörningsjö, där 
beskrevs 5 hundar.  

Stort tack till våra fantastiska funktionärer och till er som fick era hundar beskrivna. 

Verksamhetsplan Funktionsbeskrivning-retriever 2020 

FB-R är ett avelsverktyg med syfte att beskriva retrieverns medfödda jaktliga egenskaper. FB-
R vänder sig både mot jaktligt tränade och ej tränade retrievers som passerat 12 månader. 
Under 2020 är inte i skrivande stund några beskrivningar fastställda.  

Vi vill gärna att retrieveruppfödare hör av sig med förfrågan om kennelbeskrivning. Troligtvis 
kommer även SSRK/Umeå eller någon av dess rasklubbar att arrangera öppen beskrivning 
under året. Det vore bra om någon av de lokala rasklubbarna som ej ännu arrangerat FB-R 
skulle vilja arrangera. Hjälp för att arrangera kan fås av lokal beskrivare.  

En lokal funktionär/kastare har glädjande nog valt att ansöka om vidareutbildning till 
testledare. Förhoppningsvis hinner hon bli utbildad och examinerad innan hösten. 

Tollare 
Tollingjaktprov redovisas under retrieververksamheten ovan. 

Utställning 
Verksamhetsberättelse 2019 

Under föregående år har vi haft vår sedvanliga utställning i Vännäs, där vi in för den bjöd 
våra funktionärer på instruktörledd ringträning.  

Utställningen var ett samarrangemang med SSRK Västernorrland där de anordnade på 
lördagen i Örnsköldsvik och vi på söndag i Vännäs. Att det för utställarna blev en 2-dagars 
utställning med relativt kort avstånd bidrog till att vi fick ett högt antal anmälningar. Som 
domare hade vi Olga Tesienko, Ryssland, Lene Johansen, Danmark och Hans Rosenberg, 
Sverige.  

Verksamhetsplan utställning 2020 

För sektionen så är det ingen utställning 2020 pga för få funktionärer utan vi kommer att 
anordna utställning 2021. Framöver kommer utställningen hållas vartannat år istället för varje 
år  

Viltspår 
Viltspår – verksamhetsberättelse 2019 

Under 2019 anordnades rörliga viltspårprov under den vanliga perioden 1/5-30/9, antal rörliga 
prov blev 10st. 

Två ordinarie prov anordnades 2019, ett i Bjenberg (Hörnefors) 19 maj och ett i Hjuken 11 
aug. På vårprovet hade vi 11 startande (6 ÖKL och 5 ANL) en tik var struken pga löp. I 
Hjuken på höstens ordinarie prov startade 12 ekipage, (7 ÖKL och 5 ANL) 
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Ulla Zakrisson har med SE VCH Kafati’s Rock N’ Snow representerat Västerbotten på SM i 
Viltspår 2019 som hölls av SSRK Östergöland detta år. Det blev ett rekordår vad gäller 
värmen, den helgen var det ca 30 grader varmt och torrt – Bra kämpat tycker vi! 

Vi hade uttagning för Viltspår-SM 2020, uttagningen anordnades i Kroksjö 29 september. 
Vinnare för dagen blev Sofia Salomonsson och hunden Milo (SE VCH Woodmore’s Bacardi), 
de kommer att representera Västerbotten på SM nästa år när SSRK Västerbotten och 
Norrbotten tillsammans anordnar SM i Viltspår 2020.   

Vår domarstab består av det duktiga teamet; bestående av Åke Andersson, Göran Nyström 
och Katarina Konradsson. Vi har brist på domare inom klubben, både i Umeå och Skellefteå – 
Vi vill uppmuntra de som känner sig intresserade av att utbilda sig till domare att lämna in 
ansökan! 

Resultatrapporteringen upplevs fungera bättre än förra året då Umeå o Skellefteå var för sig 
skickar digitala resultat direkt till mottagaren av viltspårresultat i SSRK. 

Verksamhetsplan 2020 

Viltspårkommitén planerar följande för år 2020: 

- Rörliga prov i viltspår under perioden 1/5 – 30/9 

- Två ordinarie prov i viltspår, ett vårprov i Bjenberg, Hörnefors och ett höstprov i Hjuken. 

- SSRK Västerbotten anordnar även tillsammans med SSRK Norrbotten SM i  Viltspår 1-2 
aug. 

Praktisk jakt 
Verksamhetsberättelse 2019 

I samarbete med en lokal jaktklubb får medlemmar i Umeåsektionen möjlighet att delta i 
praktiskt jakt. Under året har 3-6 personer från sektionen anmält och deltagit vid två 
jakttillfällen.  

Verksamhetsplan 2020 

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

Ekonomi 
Verksamhetsberättelse 

Under året har det hållits kurser, prov och utställning vilket resulterade i en intäkt på ca 139 
tkr.  

Med de kostnader som har följt verksamheten under året har resultatet i år landat på ca -6 tkr. 

I och med de tidigare årens positiva resultat så ser ekonomin stabil ut för föreningen även med 
2019 negativa resultat.  

De likvida medlen uppnår till ca 131 tkr vid året slut. 
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Information 
IdaMaria har skött hemsidan. 

Umeå 2019-02-28 

Björn Bjuggren, ordförande _____________________________________________ 

Ida-Maria Harnesk, sekreterare __________________________________________ 

Ann-Catrin Grönlund, kassör____________________________________________ 

Robert Bohman, FBR__________________________________________________ 

Kerstin Abbing, spaniel_________________________________________________ 

Helena Tilly, retriever _________________________________________________ 

Matilda Adolfsson, utställning____________________________________________ 

Gun-Marie Olofsson, viltspår_____________________________________________ 
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