
Verksamhetsberättelse för SSRK Umeåsektionen 2020 samt  
Verksamhetsplan 2021 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
• Björn Bjuggren, ordförande 
• Ida-Maria Harnesk, sekreterare, utbildning och information/hemsida  
• Ann-Catrin Grönlund, kassör 
• Kerstin Abbing, spaniel 
• Helena Tilly, retriever  
• Matilda Adolfsson, utställning 
• Marika Johansson, viltspår 
• Julia Källestedt, FBR (t.o.m. oktober 2020) 
• Susanne Stjernfeldt, Tollare 

Revisorer  
• Birgitta Holmquist 
• Rolf Zale 

Valberedning 
• Robert Bohman 
• Lisa Edvardsson 

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. Dock har 2020 blivit ett svårt år att 
arrangera verksamheter där vi träffas fysiskt, med hänsyn till de av myndigheter, SKK och 
SSRK utfärdade restriktionerna.   

Vissa prov inom SSRK:s verksamhetsområden har ändå kunnat anordnas såväl, officiella som 
inofficiella, samt några kurser för att vi i framtiden ska kunna få ändå fler ekipage att komma 
till start på prov och tävlingar. 

Viltförsäljningen har under året Björn Bjuggren hållit i. 

Inga medlemsmöten (kombinerat rasklubbsmöten) har avhållits.  

Spaniel 
Verksamhetsberättelse 2020 Spanielkommittén 
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Restriktioner på grund av Coronapandemin har gjort att flera aktiviteter ställts in. 
Vattenträning genomfördes den 9/8 med 6 deltagare. De två jaktproven genomfördes i slutet 
av augusti.  

Vattenprovet gick av stapeln den 21 augusti med Roger Marklund som domare. Funktionärer 
var Ulrika Larefalk, provledare, Maria Holmgren, kommissarie, skytt Annika Häggström och 
kastare Simon Myllymäki. Provet hade 5 startande ekipage och 4 av dem blev godkända. 
Domaren höll öppen kritik efter provet med många bra tips inför fortsatt träning, stort tack till 
Roger och alla startande ekipage och funktionärerna. 

Nybörjarprov B genomfördes i Österbacka lördagen den 22 augusti. Även här var Roger 
Marklund vår domare. Funktionärer var Maria Holmgren, provledare, Ulrika Larefalk, 
kommissarie och skytt Annika Häggström. Bra väder och bra marker fanns för de 5 startande 
ekipagen. Publiken hade möjlighet att följa 
med under provet, vilket var uppskattat. Även här hade vi 5 startande ekipage och 4 av dem 
blev godkända. Efter provet gav domaren även här öppen kritik och gav oss många bra idéer 
till fortsatt träning.  

Ett reportage om båda proven finns publicerat på SSRK Umeåsektionens hemsida. 

Förslag till verksamhetsplan 2021 Spanielkommittén 

Förslaget gäller med antagandet att situationen med Coronapandemin har löst sig.  

Öppna träningar med olika teman, onsdagar 18.30-20.00 
19/5    Nybörjare med Spaniel, ”ProvaPå-kväll” - anmälan,  
26/5     Stadga, Brattberget 
9/6    Apportering, Brattberget eller ängarna vid ICA Kvantum 
4/8    Dirigering och sökmönster, ängarna vid ICA Kvantum 
11/8    Vattenträning, Dalsjö eller Rönnbäck, möjlighet att låna båt finns på båda platserna 

Vattenprov             21/8,    Dalsjö 
Nybörjarprov B        22/8,     Österbacka 

Kontakt ska tas med Jämtland och Norrbotten för att samordna tidpunkterna för proven så att 
de inte krockar. 

Kompetensutveckling för spanielfunktionärer. Förslaget är en resa till instruktör Elisabet 
Persson i Edsbyn. Här finns bland annat möjlighet till kaninträning.  

Eventuella fortsatta Coronarestriktioner kan innebära förändringar i planeringen. 
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Retriever 
Verksamhetsberättelse 2020  

Årets verksamhet har som så många andra, haft uppehåll & väntat på en förändring av 
covid19- läget. Många av de planerade proven blev inställda & vi fick ställa om till att hoppas 
på en aktiv säsong nästa år. Dock hölls Tollingjaktprov 29-30 augusti, 6 ekipage kom till start 
båda dagarna i Nkl & Ökl. Dömde gjorde Anne Titti Karlström. Ett stort tack till alla 
oumbärliga funktionärer! 

Jaktklubben PangPlask höll fast vid traditionen att erbjuda jakttillfällen under hösten för 
retrieverekipage från SSRK. 

Planeringsmöten har hållits löpande via länk.  

Verksamhetsplan 2021 

Planeringsmöten kommer hållas som tidigare & vi hoppas på att även träningar kommer igång 
med kontinuitet som tidigare. 

Allmänna träningskvällar kan förhoppningsvis genomföras under utomhussäsongen. 

 Retrieverprov planeras, dubbelprov ÖKL/Ekl 7-8 augusti & domare är bokade. 
Tollingjaktprov planeras 28-29/8. 

Om restriktionerna tillåter, kan även ett workingtest bli aktuellt till hösten. 

Utbildning 
Utbildning verksamhetsberättelse 2020 

Under verksamhetsåret har vi arrangerat en jaktlydnadskurs. Vi har haft 2 tillfällen med tema 
grundläggande apportering för nybörjare. I september hade vi en kurs dag  Jakträning med 
Helena Tilly. Vi har haft 5 tillfällen öppen träning vid Forslunda som har varit både 
välbesökta och uppskattade. 

Det anordnades ett prova-på-tillfälle i grenen rallylydnad där det dök upp tre ekipage. De fick 
testa på olika grunder, inlärning av moment samt gå en kort bana. Det verkade vara en 
uppskattad träning av deltagarna. 

Verksamhetsplan 2021 

1 kursdag Tillys Hundtjänst. 

1 valpkurs.  

1 apportering/jaktlydnad. 
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Det kan tillkomma något allt beroende på utvecklingen runt pandemin, vi har inte satt några 
tider utifrån samma orsak (vi behöver avvakta utvecklingen kring restriktioner m m)  

FB-R 

Verksamhet 2020 

Den 17e oktober höll SSRK Umeå ett FB-r prov i Vännäs. Det togs emot 8 ekipage där 
platserna fylldes fort och vi fick nästan lika många reserver anmälda. Beskrivningen tog hela 
dagen och alla inblandade var nöjda med eventet.  

Det önskas såklart fler tester och nu finns det ett fullt utbildat team i Västerbotten! Under 
denna beskrivning den 17e oktober utbildades nämligen en till funktionär. Det är roligt att det 
finns ett ökande intresse för FB-r.  

Tollare 
Tollingjaktprov redovisas under retrieververksamheten ovan. 

Utställning 
Verksamhetsberättelse 2020 
Inget att rapportera då ingen utställning genomfördes 2020. 

Verksamhetsplan 

Vi planerar att genomföra vår höstutställning den 4 september 2021 på Vännäs friluftsområde. 
Planerar även instruktörsledda ringträningar i samband med vår utställning, mer information 
angående dom kommer senare. 

Viltspår 
Verksamhetsberättelse 2020 Viltspår  

Året började med inställda aktiviteter pga Coronapandemin, det ordinarie vårprovet i 
Bjenberg blev  inställt och inga rörliga prov bokades heller in under maj månad som annars 
brukar vara starten på  säsongen.   

Vi lyckades genomföra ett ordinarie prov under hösten med lite extra varsamhet och 
restriktioner.  Platsen var Kroksjö och vi hade fullt med anmälningar, 12 startande ekipage 
och även några i kö för reservplats.   

Under hösten genomfördes några rörliga prov men dels pga Corona samt att vi har ont om 
domare  har vi varit tvungna att neka ett par ekipage under hösten. Efterfrågan på domare är 
fortfarande  stor, vi berättar gärna mer för den som är intresserad av att utbilda sig till 
domare!   
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SM i viltspår blev uppskjutet från detta år och planeras för sommaren 2021 istället. 
Västerbotten  kommer att representeras av Sofia Salomonsson och hunden Milo.   

Verksamhetsplan 2021 Viltspår   

Viltspårgruppen planerar följande under kommande år om omständigheterna 
tillåter :  - ordinarie vårprov i maj.  
- ordinarie höstprov i augusti.  

- rörliga prov under perioden 1/5 – 30/9.  

- Vilstpår SM anordnas av Västerbottensavdelningen tillsammans med SSRK Norrbotten 31 
juli – 1  aug.  

Praktisk jakt 
Verksamhetsberättelse 2020 

I samarbete med en lokal jaktklubb får medlemmar i Umeåsektionen möjlighet att delta i 
praktiskt jakt. Under året har 5 personer med hund från sektionen anmält och deltagit vid 
jakttillfälle, allmänt benämnt “Pang-plask” 

Verksamhetsplan 2021 

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 de förutsättningar som Covid-19 påverkat verksamheten har det ändå hållits några 
kurser och prov vilket resulterade i en intäkt på ca 33 tkr.  

Med de kostnader som har följt verksamheten under året har resultatet i år landat på ca -19 tkr. 

Med de tidigare årens positiva resultat så ser ekonomin fortfarande stabil ut för föreningen 
även med 2020 negativa resultat.  

De likvida medlen uppnår till ca 94 tkr vid året slut. 

Plan för 2021 
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Vår ekonomiska plan följer av tradition att vi ska försöka vara kostnadsneutrala, dvs att vi i 
vår totala verksamhet varje år ska försöka att nå ett ungefärligt nollresultat. Det innebär att vi 
har och kommer ha några verksamheter som kan gå plus och några gå minus. Vi har som 
ambition att ha en lagom stor kassa, för att kunna möta eventuella extra satsningar eller 
investeringar, eller som år 2020, som innebar en minskad intäkt pga att pandemin med 
Covid-19 tvingat oss att ställa in planerad verksamhet. 

Information 
IdaMaria har skött SSRK Umeåsektionens hemsida. 

Umeå 2021-13-18 

Björn Bjuggren, ordförande _____________________________________________ 

Ida-Maria Harnesk, sekreterare, utbildning__________________________________ 

Ann-Catrin Grönlund, kassör____________________________________________ 

Julia Källestedt, FBR__________________________________________________ 

Kerstin Abbing, spaniel_________________________________________________ 

Helena Tilly, retriever _________________________________________________ 

Matilda Adolfsson, utställning____________________________________________ 

Marika Johansson, viltspår______________________________________________ 

Susanne Stjernfeldt, tollare______________________________________________ 
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