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Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten.

Verksamhet
Vår strävan har varit att ordna aktiviteter med ett varierat och intressant innehåll med
målet att aktivera hundar och hundägare inom sektionen, liksom att ordna både
officiella och inofficiella prov inom SSRK:s verksamhetsområden.

Viltförsäljningen har under året skötts av Björn Bjuggren och Susanne Stjernfeldt.

Styrelsen
Samarbetsfrågor har under året diskuterats med SBK i Umeå, Studiefrämjandet m fl.
Den 6 maj på hundcaféet Skallet, anordnades ett medlemsmöte där framförallt
funktionsbeskrivning men också andra frågor diskuterades. Ett föredrag om
hundsjukdomar hölls av veterinär Vendela Jonasson.
Den 18 november inbjöd SSRK alla rasklubbar till ett samarbetsmöte i Folkets hus
Umeå, där vi diskuterade verksamhet och samarbete framförallt inför 2015.
Jaktprov, retriever
Den 26/4 anordnades en provledarutbildning tillsammansmed Skellefteå. Bertil
Furberg höll i utbildningen och vi höll till i Skellefteå. Från Umeå deltog 11 personer.
Två inspirationskvällar anordnades även i år. Den 24/4 var Gunilla Eriksson, Ulrika
Wennmark, Jimmy Nordvoll och Pelle Marklund instruktörer/ledare och de höll till vid
Olles spår. Vi detta tillfälle höll Pelle i funktionärsutbildning för de som var
intresserade. Den 15/5 var Susanne Forsner, Hildegun Forsner och Katarina
Jonasson instruktörer/ledare och de höll till i Hamptjärn. Vid båda tillfällena var det
lågt intresse och väldigt få deltagare kom.
Planer fanns på att anordna tre särskilda prov under 2014, men av olika anledningar
landade vi på ett genomfört särskilt prov. Det var ett särskilt B-prov för
nybörjarhundar och det anordnades den 18/5 i Kälen med Bertil Furberg som
domare. 9 hundar med förare kom till start.
Ett Working test anordnades i Degersjön den 6/6. 24 ekipage kom till start denna
soliga varma dag. Domare var Katarina Jonasson, Susanne Forsner, Markku
Haapamäki, Mats Bergström och Lena Lundmark.
Inköp av roddbåt gjordes. Den ska ligga vid Degersjön och kunna nyttjas av
medlemmar.
Dubbelprovet, Ekl och Ökl, genomfördes 27-28/9 i Degersjön. Domare var Bertil
Furberg och Kicki Pilenås. Det visade sig bli stor snedfördelning av antalet
anmälningar till resp. klass, få i Ekl och många i Ökl. För att så många som möjligt
skulle få komma till start gick domarna med på att döma Ökl ena dagen och Ökl/Ekl
den andra dagen. Det resulterade i att 21 ekipage kom till start den 27/9 och 20
ekipage den 28/9.
Jaktprov, spaniel
Under 2014 har det också erbjudits ordinarie träningskvällar, framförallt i samarbete
med Springerklubben Västerbotten. Springerklubben har även ansvarat för 4 av
tillfällena med öppna träningskvällar arrangerade av SSRK.
Spanieljaktprov, nybörjarprov B och vattenprov arrangerades 26-27 september och
genomfördes av en arbetsgrupp hängivna medlemmar.

Vattenprovet som genomfördes i Kälen, hade 5 deltagande hundar. 3 startade i
Nybörjarprov vatten och blev godkända och 2 ekipage startade i Vattenprov och blev
inte godkända. Lördagens Nybörjarprov B hölls i Tavelsjö, där 2 av 7 hundar
godkändes av domare var Roger Marklund från Piteå. Av de 7 startande hundarna
var det 4 springerspaniel och 3 cockerspaniel.
Många intresserade åskådare följde de 7 hundarna genom provet och lyssnade
sedan till de omdömen som lämnades av domaren vid återsamlingen.
En helgkurs med inriktning på grundläggande jaktlydnad och spanielprov
genomfördes under första helgen i december. Två instruktörer från Jönköping, Eva
Masthagen och Kristina Gagnebeck ledde in de 9 deltagarna på spåret mot en jaktlig
karriär. Deltagare och kursledade bestämde vid slutet på dag två att genomföra en
uppföljande kurs under våren 2015.
Viltspårprov
Under 2014 har vi i Umeåsektionen gått och redovisat 7 (34) rörliga viltspårsprov
fördelade på 1 (7) starter i anlagsklass och 6 (27) starter i öppenklass. Siffran inom
parentes är resultatet för år 2013.
Planen var att vid ett par tillfällen skapa ett större arrangemang kring de rörliga
proven, det genomfördes tyvärr inte.
Utställningar
Utställningen i Vännäs den 1 september 2014 där ca 220 hundar deltog.
Domare var:
Sörbye Torunn, Norge som dömde labrador och tollare.
Kirsi Nieminen, Finland dömde springer spaniel, welsh, sussex, field , clumber och
IWS
Henric Fryckstrand, Sverige dömde golden retriever, engelsk cocker, chesa, curly
och am cocker.
Marie Carlsson, Sverige dömde flat.
Utställningsträning i Umeå där Britt-Marie N och Lena Lundmark visade hur man
ställer ut sin hund. Ca 8 hundar deltog. Tyvärr så är vi alldeles för få som hjälper till
på våra utställningar, där vi måste få till en ändring. Jättetack till alla som hjälpte till
på och inför utställningen i Vännäs 2014.
Utbildning
Kursverksamheten har tyvärr gått på sparlåga under året. En kurs har genomförts, en
grundläggande spanielkurs för externa instruktörerna Eva Masthagen och Kristina
Gagnebeck. Kursen hade 8 deltagare med hund vilket var maximalt antal, och en
deltagare utan hund. Kursdeltagarna var övervägande positiva till kursen, som hölls
ute på Vännäs brukshundklubb. En viltspårskurs och en grundkurs var planerade
men de tilltänkta instruktörerna fick förhinder. Lägerhelgen uteblev pga. brist på
tillgång till instruktörer. En jaktlydnadskurs planerades men genomfördes ej, liksom
informationsmöte om FB-R. Prova-på-dag i drag genomfördes ute i Furunäs med ca.

10 deltagare. Under början av 2014 bjöds alla instruktörer in till ett möte där man
diskuterade hur verksamheten skulle läggas upp. Det var stor uppslutning på mötet.

Hemsidan
Webmaster för hemsidan har under 2014 varit Kristina Viklund, den har uppdaterats
kontinuerligt. Under 2014 fick vi en gemensam kalender där rasklubbarna har
möjlighet att lägga in sina aktiviteter för att minska risken att evenemang krockar.
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