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Styrelsen har under året haft 7 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
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Samarbetsfrågor har under året diskuterats
med SBK i Umeå, Studiefrämjandet m fl.
En ”kick-off”-dag genomfördes den 12 april vid Hamptjärn, där det bjöds på grillad
korv, fika och tillfälle för alla att ”pröva på” vid olika stationer. Det var viltspår,
utställningsträning och viltapportering. 35 personer slöt upp till denna träff, både nya
och gamla medlemmar.
2 Medlemsmöten (kombinerat rasklubbsmöten) har avhållits.
Mötet den 21 maj utlystes som extra årsmöte, då val av valberedning stod med på
dagordningen. Utöver val diskuterades verksamhet och behov av utbildningsinsatser.
Mötet fick även lyssna till föredrag över våra olika jaktprov.
Den 25 november inbjöds till medlemsmöte på Forslundagymnasiet där vi
diskuterade verksamheten och Helena Johansson höll ett föredrag om och visade
klickerträning.
Jaktprov, retriever
Jaktträningskvällar
SSRK Umeåsektionen höll i jaktträningskvällarna under maj och september månad.
Våra fyra träningskvällarna i maj hade temat "Working test" med syfte att få fler att
våga/vilja starta på WT. Under september anordnade vi tre jaktträningskvällar, dock
utan ngt speciellt tema. Träningskvällarna i maj lockade många deltagare, i
september var intresset lägre.
WT
Två Working test anordnades under året. Den 6/6 i Degersjön kom 28 ekipage till
start. Domare var Gunilla Eriksson, Katarina Jonasson, Markku Haapamäki och
Jimmy Nordvoll. Den 17/10 i Vännforsbäck kom 25 ekipage till start. Domare var
Susanne Forsner, Lena Lundmark och Marie-Louise Gäärd.
Retrieverprov B
Ett särskilt prov för nybörjarhundar anordnades den 6/8, på en för oss ny provplats
beläget mellan Sävar/Bullmark. Bertil Furberg var domare och 12 hundar med förare
kom till start.
Dubbelprovet, Ekl och Ökl, genomfördes 26-27/9 i Degersjön. Domare var Åke
Liedgren och Roger Westerman. 26 ekipage kom till start den 26/9 och 25 ekipage
den 27/9.

Jaktprov, spaniel

För första gången på länge var Spanielgruppen delaktiga i det WT som anordnades
6/6 i Degersjön. Tre spanielar kom till start och fler fick ”prova på” den särskilda
spanielrutan. Domare var Kerstin Abbing och vann gjorde Jonas Granström med
Tango.
25-26 september anordnades vattenprov och nybörjarprov B för spaniel.
Vattenprovet hölls i Kälen på fredag eftermiddag och Nyb B i Tavelsjö på lördagen.
12 startande i enkelt vatten/vatten och 6 i jaktprovet. Domare Roger Marklund
godkände två hundar på jaktprovet en amerikansk cocker och en springer spaniel.
Juli månad höll även Spanielgruppen i 4 st av SSRKs öppna träningskvällar. Stadga
och apportering var förstås viktiga teman för kvällarna.
Det hölls även två extra träningstillfällen i augusti inför spanielprovet. Då med
inriktning på spanielns speciella egenskaper som testas på prov.
Viltspår
Under 2015 har vi i Umeåsektionen har haft 31 (9) deltagare rörliga viltspårprov av
dessa så har vi haft besök av två finska ekipage som har gått prov med oss. Den
siffran inom parantes är 2014.
Man försökte erbjuda en kurs i viltspår men de blev så få anmälda. Vi kommer att
göra ett nytt försök våren 2016 med detta.
Utställning
Utställningen i Vännäs den 30 augusti 2015 där ca 172 hundar deltog.
Domare:
Sanne Merethe Wiik, Norge dömde Flat Coated Retriever och alla valpraser
Karin Brostam-Berglund, Sverige dömde, Am cocker, clumber, eng cocker, field och
welsh spaniel.
Mats Jonsson, Sverige dömde Golden, tollare, curly och chesapeake retriever.
Viveca Lahokoski, Finland dömde Labrador, springer, IWS och sussex spaniel.
BIS vinnare blev flathanen Toffedreams To Cool To Fool. GRATTIS!
Tyvärr så är vi alldeles för få som hjälper till på våra utställningar, där vi måste få till
en ändring om våra utställningar ska kunna genomföras i framtiden.
BIS vinnare blev flathanen Toffedreams To Cool To Fool. GRATTIS!
Jättetack till alla som hjälpte till på och inför utställningen i Vännäs 2015
Utbildning
I maj genomfördes en jaktkurs för spaniel för Eva Masthagen. Kursen, som hölls
under en helg i Rödtjärn, var en fortsättning på den kurs som genomfördes 2014.
Kursen hade 8 deltagare som gick med hund och 3 utan hund.
Det har varit fortsatt svårt att under året få till några kurser som löper över längre tid.
En viltspårskurs var planerad till en helg i augusti men fick ställas tyvärr in p g a för få
antal anmälda.
Den 31/5 hölls Robert Boman en information om FB-r med både teori och praktik.

Senare delen av 2015 har ägnats åt att planlägga en diplomeringsutbildning för nya
instruktörer som kommer att påbörjas 2016.
Hemsidan
Webmaster för hemsidan har under 2015 varit Kristina Viklund, den har uppdaterats
kontinuerligt.
Utmärkelser
Utmärkelsen bästa allroundhund retriever och bästa allroundhund spaniel delades ut
på årsmötet. Retriever blev ”Masterkeys Ice Cracker” ägare Gunilla Eriksson med 44
poäng. Spaniel blev Witch-hunt´s Elton John ägare Lisa Edvardsson med 58 poäng.
Slutord
Året 2015 har varit ett bra år då verksamheten har expanderat inom i stort sett alla
områden. Samarbetet mellan SSRK Umeå och rasklubbarna har ökat markant.
Styrelsen vill tacka alla som har bidragit till ett positivt 2015

