
Verksamhetsberättelse för SSRK Umeåsektionen 2021 samt  
Verksamhetsplan 2022 

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 
• Susanne Stjernfeldt, Tollare 
• Anna Wedin 

Revisorer  
• Birgitta Holmquist 
• Marie Häggström (suppleant) 

Valberedning 
• Robert Bohman 
• Lisa Edvardsson 

Verksamhet 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möte, inklusive årsmöte och medlemsmöte. 

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 2021 återigen 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. 
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Viltförsäljningen har under året Björn Bjuggren hållit i. 

Ett  medlemsmöte (kombinerat rasklubbsmöten) har avhållits i november.  

Spaniel 

Verksamhetsberättelse 2021 Spanielkommittén 

Restriktioner på grund av Coronapandemin har gjort att flera aktiviteter ställts in. Fyra öppna 
träningstillfällen hölls i maj och juni med flera nya deltagare vilket var väldigt roligt och 
bådar gott för framtiden.  

Båda proven genomfördes den 22/8. Vattenprovet genomfördes i Hissjö med Roger Marklund 
som domare samt en domaraspirant. Funktionärer var Ulrika Larefalk, provledare, Maria 
Holmgren, kommissarie, skytt, Jonas Granström. Provet hade 5 startande ekipage och 3 av 
dem blev godkända. Domaren och domaraspiranten 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. Även här var Roger Marklund vår domare. 
Funktionärer var Maria Holmgren, provledare, Ulrika Larefalk, kommissarie och skytt Jonas 
Granström. Bra väder och bra marker fanns för de startande ekipagen. Publiken hade 
möjlighet att följa med under provet, vilket var uppskattat. Här hade vi två startande ekipage 
och tyvärr blev inget av ekipagen godkända men de fick många bra tips på träning av 
domaren inför nästa provstart. Även här ett stort tack till domare Roger, de startande samt 
funktionärerna. 

Preliminär verksamhetsplan 2022 Spanielkommittén, SSRK-Västerbotten 
Umeåsektionen 

Öppna träningar med olika teman kommer att arrangeras främst under maj och början av juni. 
Kompletterande träningar kan komma att arrangeras i augusti inför vatten- och B-prov 

Teman för träningskvällarna föreslås vara: 
* Nybörjare med Spaniel, ”ProvaPå-kväll”. 
* Stadga. 
* Apportering. 
* Dirigering och sökmönster. 
* Vattenträning. 

Vattenprov och Nybörjarprov B planeras preliminärt till slutet av augusti som tidigare år.  

Coronarestriktioner kan innebära förändringar i planeringen. 
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Retriever 

Verksamhetsberättelse 2021 

Det hölls ett dubbelprov i augusti, ÖKL/ EKL. Provledare var Lollo Gäärd & Katarina 
Jonasson  & de tillresta domarna var Mikael Rönnbäck & Anders Hallberg. Flera nya 
funktionärer deltog – mycket roligt & värdefullt för framtiden! Efter provet samlade 
kommittén funktionärerna & de fick en träning som tack för hjälpen på provet.  

Jaktträningskvällar har arrangerats & planeringsmöten har hållits löpande. 

Tollingjaktprov hölls 28-29 augusti. På lördagen startade 7 ekipage i NKL samt 8 i Ökl & på 
söndagen, 5 ekipage i Nkl och 3 i Ökl. Dömde gjorde Marie Kinder Nilsson.                            
      Ett stort tack till alla inblandade! 

Verksamhetsplan 2022 

Dubbelprov planeras i augusti i NKL & EKL & bokade domare är Mats Närling & Carina 
Asp. 

Provledarutbildning är på gång & faller den väl ut, är det eventuellt möjligt att planera in fler 
prov. 

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

Oklart i skrivande stund med arrangemang av Working test 

Tollingjaktprov planeras till 27-28 augusti. 

Utbildning 

Utbildning verksamhetsberättelse 2021 

Under verksamhetsåret 2021 så har en valpkurs under våren hållits.  

I september så startade en valp/unghundskurs som är tänkt pågå fram till juni -22.  

Under sommaren hölls en viltspårskurs i samarbete med Leif Roth. 

En heldagskurs den 5/8 mot nkl samt en heldagskurs 6/8 mot ökl hölls med Lotta Byström/
SkojigareVARdag. Inriktning retriever.  
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Verksamhetsplan 2022  

 1 valpkurs med start i februari.  

Fortsättning på valp/unghundskursen under vt -22.  

Grundläggande apportering/jaktlydnad hösten 2022. 

FB-R 

Verksamhet 2021 

I samarbete med Robert Bohman/Kennel Gold Grit så erbjöds SSRK medlemmar att delta på 
FBR i oktober-21. 

Plan 2022 

Osäkert läge då vi inte har någon ansvarig för verksamheten ännu. 

Tollare 

Tollingjaktprov redovisas under retrieververksamheten ovan.  

Under sommaren och hösten så hölls 5 öppna träningstillfällen med inriktning mot tolling.  

Utställning 

Utställning 2021 

Utställningen gick att genomföra som planerat den 4 September på Vännäs friluftsområde. 
Rekordhögt antal anmälda hundar, 276 st (41% fler än 2020), gjorde att vi efter anmälan 
stängt fick anordna en fjärde ring. Årets domare var Nina Skjelbred, Eva Nielsen, Cindy 
Pettersson och Aleksandra Palumbo. Stämningen var på topp efter ett långt uppehåll med 
utställningar och strålande väder som gjorde att utställningen rullade på bra. Alla bilder från 
utställningen finns på vår FB-sida samt hemsida. Vi är i ständigt behov av fler funktionärer 
och folk som skulle vilja vara med och arrangera!  
Det går alltid att höra av sig direkt till mig ( Matilda Adolfsson) eller vår ordförande. 

Stort tack till alla funktionärer och sponsorer!  

Plan för 2022 
I år är det Skellefteå som arrangerar i Maj i Byske. I vår sektion väntar vi till 2023 då vi 
tillsammans med Skellefteå anordnar en jubileums dubbelutställning, med en clubshow 
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vinnare som ska koras då Västerbotten firar 50år som avdelning. Väl värt att notera i 
kalendern!  

Viltspår 

Verksamhetsberättelse 2021  
Det blev en kort men ganska intensiv spårsäsong 2021, med enbart rörliga prov. Vi har även 
haft turen att kunna ta hjälp av domare från andra klubbar då efterfrågan på prov varit större 
än vi kunnat tillgodose själva. Vi behöver utbilda fler viltspårdomare, är man intresserad så 
berättar vi gärna mer!   
SM i viltspår blev inte av i år utan anordnades av SSRK Västra istället. Där 
representerade Sofia Salomonsson och hunden Milo Västerbotten.  

Verksamhetsplan 2022  
- Rörliga prov under perioden 1/5 – 30/9.  
- Vilstpår SM anordnas av Västerbottensavdelningen tillsammans med SSRK 
Norrbotten 29 -31 juli.  
Uttagning till SM kommer Skellefteåsektionen att anordna i början av säsongen.  

Praktisk jakt 

Verksamhetsberättelse 2021 

I samarbete med en lokal jaktklubb får medlemmar i Umeåsektionen möjlighet att delta i 
praktiskt jakt. Under året har 4 personer med hund från sektionen anmält och deltagit vid 
jakttillfälle, allmänt benämnt “Pang-plask” 

Verksamhetsplan 2022 

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 under 2021 har det ändå 
hållits kurser, prov och utställning vilket resulterat i en intäkt på ca 184 tkr.  

Med de kostnader som har följt verksamheten under året har resultatet i år landat på ca -12 tkr. 
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Med tidigare årens positiva resultat så ser ekonomin fortfarande stabil ut för föreningen även 
med 2021 negativa resultat.  

De likvida medlen uppnår till ca 91 tkr vid året slut. 

Plan för 2022 

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. 

Information 

IdaMaria har skött SSRK Umeåsektionens hemsida. 

Umeå 2022-02-01 

Björn Bjuggren, ordförande _____________________________________________ 

IdaMaria Harnesk, sekreterare, utbildning__________________________________ 

Ann-Catrin Grönlund, kassör____________________________________________ 

Kerstin Abbing, spaniel_________________________________________________ 

Helena Tilly, retriever _________________________________________________ 

Matilda Adolfsson, utställning____________________________________________ 

Marika Johansson, viltspår______________________________________________ 

Susanne Stjernfeldt, tollare______________________________________________ 

Anna Wedin__________________________________________________________ 
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