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ORDFÖRANDE OM ÅRET SOM GÅTT
ETT ÅR FULLT AV AKTIVITETER
Så har ytterligare ett verksamhetsår gått och vi kan med stolthet åter konstatera att vi har kunnat
leva upp till våra högt satta målsättningar.
Vi har lyckats etablera ett samarbete med andra avdelningar samt rasklubbar när det gäller våra Field
Trials. Det är en absolut förutsättning för att vi i framtiden skall kunna nå upp till målet att alla som är
intresserad av denna provform skall kunna ges möjligheten att starta.
Antalet KKL prov har också under året legat på ungefär samma nivå som tidigare.
Avdelningens stora utmaning under året kan nog sägas ha varit Retrievermästerskapet (RM), en
utmaning som både tär på avdelningens ekonomi och inte minst kräver en stor insats av dom
funktionärer som jobbade med mästerskapet. Ett stort tack till alla inblandade!
När det gäller vår B-provs verksamhet så har vi kommit upp till samma nivå som tidigare år. Det kan
dock konstateras att antalet startande på denna provform minskar något över landet. Vad detta
beror på tänker jag inte spekulera om här, men jag tycker att det är värt att notera.
På Tollar sidan så har man inom avdelningen haft ett stort evenemang – Tollarspecialen - med över
400 startande hundar. Mycket imponerande med tanke på att antalet Tollare inte är så många.
Inom Spanielverksamheten i avdelningen så görs det som vanligt ett bra arbete med ett antal
officiella prov i alla klasser - även Unghunds derbyt arrangerades i år i vår avdelning. Förutom detta
har det även genomförts ett Working Test på Muskö.
Vad gäller den icke officiella provverksamheten, så fortsätter Skokloster WT elitklass att växa, vilket
känns riktigt kul.
Våra Mock Trials fick tyvärr inte förväntat utfall i år. Den analys som gjorts bland våra medlemmar
visade att det finns en önskan om att MT även skall köras som Öppenklass. Detta tar vi naturligtvis till
oss och försöker tillgodose till kommande säsong.
Vi har även arrangerat Club Show på utställnings sidan som drog ett stort antal utställare till
Ulriksdals Slotts Park. Ett stort tack även där till alla de funktionärer som ställde upp.

Med dessa ord så vill jag å styrelsens vägnar tacka alla som under året har ställt upp för vår
verksamhet när det gäller jaktprov, viltspår samt utställning.
Jag dristar mig till att upprepa mitt mantra, även om vi nog under kommande verksamhets år får
lugna ner våra ambitioner lite och samla kraft.
”Tillsammans kan vi göra bra ännu bättre - Östra avdelningen följer inte utvecklingen, vi leder
den!”
Roger Westerman
Ordförande SSRK Östra
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STYRELSENS ARBETE
Årsmöte hölls den 4 mars 2018. Styrelsen har från den 4 mars 2018 fram till den 3 mars 2019 bestått
av följande medlemmar:
Roger Westerman
Ewa Odenmark
Gabrielle Ljungberg
Pehr Söderman
Catharina Lundberg
Linda Dahl
Geir-Ove Andersen
Maria Alm
Therese Andersson

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Jaktprovssekreterare retriever
Jaktprovssekreterare spaniel, vice ordförande
Viltspårssekreterare
Utställningssekreterare
Suppleant 1
Suppleant 2

Övriga:
Lena Löfblad
Marianne Blixt
Ingela Funck
Maria De Geer

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Bengt Odenmark/Inger Grotteblad

Revisorssuppleant
Webmaster

Sverker Olausson, sammankallande
Johanna Taylor
Elsa Brobacke

Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen

Firmatecknare har varit ordförande Roger Westerman och kassör Gabrielle Ljungberg.
Styrelsen har under året hållit 1 konstituerande möte, 4 ordinarie sammanträden samt 1 heldags
konferensmöte.
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EKONOMI OCH MEDLEMSANTAL
Avdelningens ekonomi är visserligen god men årets resultat är lägre än budgeterat och vi har tvingats
knapra på vårt kapital. Det är framför allt retrievermästerskapet (RM) som Östra genomförde under
året som har kostat. RM:s resultat blev inte så hemskt som vi befarade vid förra årsmötet. Då
räknade vi med en förlust på 60.000 sek - lyckligtvis hölls alla kostnader nere och blev -32.000 sek.
C-retrieverproven har inte alls nått upp till budgeterat plusresultat. Förmodligen för att flera C-prov
tvingades ställas in pga. för få anmälningar. Även viltspår visar ett minusresultat i år.
Spanielproven har gått bättre än budgeterat, och vår utställning har lyckats gå med ett rejält plus.
När man tittar på våra administrativa kostnader slås man av att de uppgår till hälften av det
medlemspengabidrag som vi får från HS.
En ny, oförutsägbar kostnad uppstod under året i form av arvode till vår Webmaster. För att få någon
att göra jobbet för avdelningen måste vi nu betala 1000 sek per månad. Något som ytterligare tär på
vår redan ansträngda ekonomi.
Under 2018 har avdelningen gått över från plusgiro till bankgiro (bg) utom för viltspår. Övergången
till bg tycks inte ha skapat några problem för våra medlemmar, eller andra som är berörda.
Antalet fullbetalande medlemmar per 31 december 2018 uppgick till 1784, vilket är nästan tio färre
än förra året - trist. Detta trots att vår avdelning har varit med på både jaktmässan i Tullgarn och på
Stockholms hundmässa i Älvsjö och berättat vad vi gör i vår klubb.
Gabrielle Ljungberg
Kassör

UTSTÄLLNING
SSRK Östras kommitté för utställning har under året bestått av Geir-Ove Andersen och Lotta Strauss.
Den traditionella Ulriksdals Utställningen gick av stapeln lördagen den 19 Maj på Ulriksdals
Slottspark. I år hade vi äran att få arrangera SSRK Clubshow. Det blev ett mycket lyckat arrangemang
och ett stort reportage finns att läsa i Apportören nr 3. Antalet deltagande hundar var 423.
Best In Show Retriever
Domare: Bernard Catterall
Don’s Caviar Black Caviar, Flatcoated Retriever, Lena Rösiö, Knivsta
Best In Show Spaniel
Domare: Stig Arne Kjellevold
Barecho Play Now Pay Later, Engelsk Springer Spaniel, Helene/David Björkman, Årsunda
Supreme Best In Show
Domare: Frank Bjerklund
Barecho Play Now Pay Later, Engelsk Springer Spaniel, Helene/David Björkman, Årsunda
Geir-Ove Andersen
Utställningssekreterare
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VILTSPÅR
Ingen rapport.
Styrelsen

KOMBO WORKING TEST
1 tävling var planerad i april utanför Norrköping men ställdes in pga. för mycket snö i markerna samt
för få anmälningar.
Styrelsen

SPANIELJAKTPROV
En spanielkommitté bildades under året och består av:
Catharina Lundberg – sammankallande
Yvonne Schwermer-Herngren - ansvarig för SSRK Prov
Annika Lingander
Gunilla Carlsson
I avdelningen finns även en aktiv funktionärsgrupp som genomför tävlingar och prov för spaniels.
SSRK Östra har genomfört nästan samtliga aktiviteter som var planerat för året plus en aktivitet som
inte alls var planerat. SSRK Östra utsågs med kort varsel av SSRK HS att få ansvaret för att genomföra
SSRK HS Unghundsderby för spaniels. Tävlingen arrangerades den 10 november av Östras
funktionärer vid Långtora, Enköping. Domare var Olle Johannisson.
Under 2018 har SSRK Östra genomfört följande aktiviteter:
Vattenprov (3 st. planerade)
▪ Nyköping 23 maj. Domare Petra Johansson, Provledare Thomas Johansson.
▪ Grönsöö, Enköping 5 augusti. Domare Elsebeth Bergqvist, Provledare Catharina Lundberg
▪ Hässelbyholm, Strängnäs 8 september. Domare Yvonne Schwermer-Herngren, Provledare
Catharina Lundberg
Working Test, Nybörjarklass (1 planerat)
▪ Muskö 10 juni. Domare Elsebeth Bergqvist, Provledare Annika Lingander
▪ Enköping 5 augusti. Domare Elsebeth Bergqvist, Provledare Catharina Lundberg
Working Test, Öppenklass (1 planerat)
▪ Muskö 10 juni. Domare Elsebeth Bergqvist, Provledare Annika Lingander
Nybörjarprov B (2 planerat)
▪ Nyköping/Bettna, april. Inställt pga. för få anmälningar
Nybörjarprov A (2 planerat)
Inget planerat prov och därmed inget genomfört prov

S i d a |6

SPANIELJAKTPROV forts…
Under 2018 har SSRK Östra även genomfört följande aktiviteter:
Öppenklassprov (3 planerat)
▪ Norrtälje 9 november. Domare Petra Johansson, Provledare Björn Wennerholm
▪ Norrtälje 17 november. Domare Olle Johannisson Provledare: Mette Franek
Segrarklassprov (2-4 planerade)
▪ Gyllerboda 14 oktober. Domare Royne Svensson och Torbjörn Augustinsson, Provledare
Mette Franek
▪ Norrtälje 17 november. Domare Jörgen Andersson och Olle Johannisson Provledare Yvonne
Schwermer-Herngren

Framgångar för SSRK Östras spanielekipage
✓ Vinnare i ”SM för cockrar” – Cockerspanielmästerskapet - 2018 blev Östras Anna Lindholm med
den egenuppfödda Wildphoebes Nighthawk, ”Penny”. Ekipaget har en fantastisk meritlista med vinst
i Unghunds-Derbyt 2016, Vinnare av Cockermästerskapet 2017 samt nu även 2018. Stort grattis!
✓ ”Honey’s Vandringspris”, skänkt av Paul Andersson till SSRK Östra för att årligen delas ut vid ett
SKL-prov som genomförs i Strängnäs. Vinnare vid SKL-prov 2019-01-05 blev Tomas Johansson med
Jägarfamiljens Cookie som därmed erövrade vandringspriset.
✓ Årets Spaniel i SSRK Östra blev Tomas Johansson med Jägarfamiljen Cookie. Stort Grattis!

Övriga aktiviteter inom SSRK Östra/Spaniel
✓ SSRK Östra genomförde 1 funktionärsmöte med funktionärsutbildning den 3 februari i Grödinge
Bygdegård. Utbildningen hölls av Torbjörn Augustinsson som använde ett nyproducerat
utbildningsmaterial riktat till funktionärer vid spanieljaktprov som SSRK Utbildningskommitté tagit
fram. Värd för mötet var Björn Wennerholm och Annika Lingander som även ordnade med en
gemensam middag på kvällen.
✓ Yvonne Schwermer-Herngren har ansvarat för SSRK Prov, sammanställning och utskick av samtliga
Prov-PM till funktionärer och deltagare
✓ Johan Stenebo deltog som representant för SSRK Östra i en kurs anordnad av SSRK HS riktad till
funktionärer vid spanieljaktprov. Kursen arrangerades 22-23 sept. i Enköping av SSRK
Utbildningskommitté (SSRK UK).
✓ Aktiv samverkan och planering av provverksamheten har bland annat skett via en Facebookgrupp
för spaniel-funktionärer i SSRK Östra, vilket har fungerat bra.
Ett stort tack från SSRK Östra styrelse till markägare, jaktprovsdomare, provledare, jaktledare,
kommissarie, skyttar och alla andra funktionärer som gjort årets jaktprovprogram för spaniels
möjligt!
Catharina Lundberg
Jaktprovssekreterare Spaniel
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RETRIEVERJAKTPROV A (svenska Field Trial) och Mock Trial
Under året har A-provs kommittén bestått av:
Roger Westerman - sammankallande
Ewa Odenmark - sekreterare
Peter Raneryd (har valt att avgå under året)
Maria Söder
Lotta Fornås
Anna Carlfors - Tingstedt
Benke Odenmark
Vi har haft 4 fysiska möten, men också många telefon- och mailkontakter.

Mock Trials (C-prov)
4 MT var inplanerade för året, men bara ett genomfördes. Det gick på Lilla Träskaten.
Stort Tack till markägare Jill & Peter Raneryd.
Ett MT ställdes in pga. den långa och sena vintern som gjorde att markerna var otjänliga för
ändamålet. De två andra fick inte tillräckligt med startanmälningar för att kunna genomföras.

KKL – Kvalificeringsklass till svenska Field Trials (A-prov):
Maria Söder har under året skött allt som har med KKL att göra med hjälp av Marie Ahlgren.
Tommy Borg har hjälpt till med SSRK prov. 43 hundar har kommit till start vid 9 provtillfällen.

Field Trials – (A-prov) EKL:
Vi har genomfört 6 prov (förutom RM), varav 2 har varit i samarbete med andra avdelningar, Gävle
och Bergslagen, samt ett i samarbete med Golden klubben. Även Labradorklubben har genomfört ett
Field Trial i vår avdelning. Totalt 8 Field Trials har genomförts inom avdelningen för retrievers vid 9
tillfällen (RM - 2 dagar).
Tre prov genomfördes helt i egen regi, varav två var köpta jakter – Stallarholmen och Örbyhus. En
jakt var skänkt, där även ett vandringspris delas ut till minne av Lars Baalack.
Vi hoppas och tror på mer samarbete med andra avdelningar och rasklubbar även kommande år.
Två planerade prov (skänkta jakter) blev inställda pga. den extremt varma och torra sommaren.
Tyvärr ser vi fortsatt svårigheter att få tillgång till jakter utan att betala dyrt, något vi inte har råd
med.

Anlitade svenska domare har varit:
Lasse Johnsson
Lasse Hedman
Anita Norrblom
Anki Andersson
Roger Westerman
Mats Närling
Åke Liedgren
Åza Wikström

Sören Swärdh
Jenny Hamring
Kicki Pilenås
Anders Carlsson
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RETRIEVERJAKTPROV A (svenska Field Trial) och Mock Trial – forts.
Retrievermästerskapet – RM
I år var vi i Östra värd för årets RM. Ett evenemang som gick över två dagar på fältfågel. Det jagades
på två olika marker, dag 1 i Enköpingstrakten och dag 2 utanför Strängnäs. Två domare från UK flögs
in, Sara Gadd och Mike Talamy och från Sverige dömde Anders Carlsson och Jenny Hamring.
Vi i A-provs kommittén vill rikta ett speciellt TACK till Maggan Hägglund som var koordinator för
evenemanget! Kommissarie Bengt Odenmark gjorde ett gediget arbete med att se till att vi fick ihop
ett fullt startfält, 24 hundar, dag 1.
Årets Retrievermästare 2018 blev Östra ekipaget:
SEJ(A)CH SEJ(J)CH Streamlight’s Jackies Daiquiri och Margareta Westman.
Vi lyfter på hatten och säger STORT GRATTIS!
Inför den här säsongen har vi också haft vår första provledarträff i form av workshop på Långtora,
där vi gick igenom provledar- och kommissarierollerna samt SSRK prov. 22 personer deltog.
Bengt Odenmark och Roger Westerman höll i trådarna för genomförandet.
Vi i A-provs kommittén vill också rikta ett stort varmt TACK! till alla som på något sätt varit med och
bidragit till att alla A-provs aktivitet varit möjligt att genomföra.
Ewa Odenmark
Sekreterare

RETRIEVERJAKTPROV B (Kallviltsprov) & C (Working Test)
Under året har en B-provs kommitté bildats och består av:
Pehr Söderman – sammankallande
Gun Eriksson
Marie Elgström - Claesson
Ambitionen för 2018 har varit att upprätthålla goda möjligheter för SSRK:s medlemmar som är
bosatta inom Östra avdelningen att få sina hundar prövade. Vi har under året lagt till ett antal B-prov
som inte fanns med i ursprungliga planen. Trots det ökade antalet B-prov så fick vi lotta bort 41
hundar i nkl, 43 hundar i ökl och 10 hundar i ekl på B-prov retriever under året.
Resultatet för B-provs verksamheten är negativt. De enskilda proven i sig ger ett neutralt resultat,
men kostnader för provledarträff, provledarutbildning, inköp av pris, hantering av vilt mm gör att Bprovs verksamheten totalt får ett negativt resultat. Den stödjande verksamheten är dock ett krav för
att upprätthålla provverksamheten.
Under 2018 har vi genomfört följande verksamhet:
✓ 1 Working Test EKL – Skokloster (1 planerat)
✓ 17 B-prov genomförda på 14 platser (15 planerade) – 7 nkl, 7 ökl och 5 ekl
✓ 2 Funktionärsprov B-prov retriever – nkl och ökl
✓ 1 FB-R (1 planerat)
✓ Provledarträff
✓ Provledarutbildning
✓ Bildat en kommitté för att bättre hantera B-proven
✓ 2 Tollingjaktprov (2 planerade)
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RETRIEVERJAKTPROV B (Kallviltsprov) & C (Working Test), forts…
Genomförda prov
B-prov Retriever

Datum

Provledare

Kommissarie

Stockholm
Vingåker
Grillby
Österåker
Herräng
Forssjö
Örbyhus
Öja
Södra Roslagen
Värmdö
Ärla
Enköping
Stjärnhov
Vallentuna

21/04/2018
28/04/2018
29/04/2018
06/05/2018
10/05/2018
12/05/2018
20/07/2018
04/08/2018
10/08/2018
23/08/2018
08/09/2018
08/09/2018
22/09/2018
23/09/2018

Maria Söder
Susanna Hultman
Kajsa Fagerström
Christine Jansson
Monica Söderholm
Malin Roxström-Claesson
Camilla Bäck
Mattias Wistrand
Maria De Geer
Birgitta Ahnelöv
Camilla Bäck
Mille Selander
Marie Elgström-Claesson
Per-Erik Ålund

Marie Ahlgren
Harriet Almqvist
Helena Josefsson
Ulla Wrange
Marie Elgström-Claesson
Madeleine Flodin
Christine Jansson
Camilla Ährlund
Christine Jansson
Gun Eriksson
Christine Jansson
Sara Wickman
Monica Söderholm
Anne Nerell

Tollingjaktprov

Vendelsö

29/05/2018 Petronella Lindholm

Emma Nilbrink

FB-R

Norrtälje

05/05/2018 Gunilla Lefwerth

WorkingTest Retriever

Skokloster

01/05/2018 Maria Svartbäck & Anna Ekström Ewa Odenmark

Pehr Söderman
Jaktprovssekreterare Retriever
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Stockholm januari 2018

_________________________________

__________________________________________

Roger Westerman
Ordförande

Catharina Lundberg
Vice ordförande & Jaktprovssekreterare spaniel

_________________________________

__________________________________________

Gabrielle Ljungberg
Kassör

Pehr Söderman
Jaktprovssekreterare Retriever

_________________________________

_________________________________________

Ewa Odenmark
Sekreterare

Geir-Ove Andersen
Utställningssekreterare

