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ORDFÖRANDE OM ÅRET SOM GÅTT
Året som har gått blev i många avseenden en antiklimax på grund av Corona,
När det gäller SSRK i stort så blev båden funktionärsträffen, ordförandemötet,
retrievermästerskapet samt de tänkta domarutbildningarna inställda. Spaniel
kunde dock genomföra sitt mästerskap med vissa restriktioner.
När det gäller vår avdelning så drabbade SKK:s restriktioner framförallt möjligheten
att genomföra större arrangemang som working test och mock trial. B-proven för
retriever kunde dock genomföras i begränsande format. De som drabbades mest
var dock alla som ville visa sina hundar på utställning, i stort sett så blev alla utställningar
inställda. När det gäller A-provs verksamhet för retriever så kunde proven genomföras som planerat.
Spaniel genomförde sina prov i stort sett som planerat Detta gäller också viltspårsverksamheten.
Jag får på styrelsens vägnar tacka alla funktionärer för verksamhetsåret som har gått
och vi får önska att det under kommande verksamhetsår går att komma tillbaka
till den verksamhet som vi tidigare har haft.
Roger Westerman
Ordförande SSRK Östra

STYRELSENS ARBETE
Årsmöte hölls den 3 mars 2019. Styrelsen har från den 3 mars 2019 fram till den 7 mars 2020 bestått
av följande medlemmar:
Roger Westerman
Gunilla Grefberg
Ishtar Polite
Pehr Söderman
Catharina Lundberg
Viltspårsgruppen bestående av
Helena Holmström & Elisabeth Haglund
Geir-Ove Andersen
Maria Alm
Debbie Hansson
Tommy Borg

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

Övriga:
Lena Löfblad
Marianne Blixt
Ingela Funck
Maria De Geer
Bengt Odenmark

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
Webmaster

Elsa Brobacke, sammankallande
Emmelie Reinson
Torbjörn Augustinsson

Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen
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Firmatecknare har varit ordförande Roger Westerman och kassör Ishtar Polite
Styrelsen har under året hållit 1 konstituerande möte, 4 ordinarie sammanträden samt 1 kvälls
konferensmöte.

EKONOMI OCH MEDLEMSANTAL
Avdelningens ekonomi är fortsatt god och årets resultat är trots den begränsade verksamheten med
anledning av Covid-19 högre än budgeterat. Styrelsen har under året beslutat att en del
redovisningsmässiga förändringar ska genomföras vilka medför att jämförelser mellan åren 20192020 och även 2020-2021 inte är fullt utläsbara utifrån de ekonomiska rapporterna. SBK har bytt
online-betalningssystem i SBK Tävling och fr o m 2020-06-01 hanteras det inte längre av Dibs utan av
Stripe. Detta har medfört att alla betalningar växlas om till EUR innan de betalas ut med en del
kursförluster som följd.
Antalet fullbetalande medlemmar per 31 december 2020 uppgick till 1730.

Ishtar Polite
Kassör
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UTSTÄLLNING
På grund av Covid-19 så blev utställningen inställd.
Geir-Ove Andersen
Utställningssekreterare

VILTSPÅR
Vi hade planerat för ett ordinarie prov i maj men pga rådande omständigheter tvingades vi tyvärr
ställa in det.
Däremot lyckades vi glädjande nog genomföra ett ordinarie prov i Nävekvarn i slutet av augusti
under kontrollerade former. Vi följde de råd och restriktioner som utgetts av Folkhälsomyndigheten
och det blev en mycket lyckad tillställning utifrån de förutsättningar som fanns. Tyvärr drabbades vi
av flera avhopp från domarsidan och trots att vi sökte med ljus och lykta efter ersättare lyckades vi
tyvärr inte erbjuda plats till alla deltagare som anmält sig. Det är dock oerhört glädjande att se att
intresset för viltspår är så pass stort att vi kan fortsätta erbjuda ordinarie prov och tävlingar.
Under året har vi gjort tydliga förbättringar när det gäller rutiner för anmälan till rörligt prov. Vi
försöker erbjuda en geografisk bredd på vår domarlista så att man som medlem ska känna att det
finns en tillgänglighet oavsett var man bor. Vi jobbar kontinuerligt på att hålla vår domarlista
uppdaterad och aktuell. Om ni vill tipsa oss om viltspårdomare som ni tror skulle passa in på vår lista
blir vi mycket glada om ni hör av er till oss på viltspar@ssrkostra.se. Dit kan ni också vända er med
alla andra frågor om viltspår som ni har. Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa er oavsett om ni är
nybörjare eller rutinerade spårare.
När det gäller viltspårdomare har vi glädjande nog ett flertal som just nu är under utbildning och som
vi verkligen ser fram emot att få samarbeta med längre fram.
För att återgå till rörliga prov kan vi konstatera att vi haft ett 50-tal ganska jämnt utspridda under
året. Vi erbjuder både swish och bankgiro som betalningsalternativ vid anmälan.
Rörliga viltspårprov är en av få aktiviteter i dessa svåra Corona-tider som gör det ganska enkelt att
hålla avstånd och samtidigt fortsätta aktivera sig och sin hund. Det är bara du och domaren (och
hunden så klart) som går tillsammans ute i skogen.
Vi blickar framåt mot 2021 med blandade känslor. Ingen vet vad som händer framöver men om det
vill sig väl har vi gott om planer för ett riktigt spännande viltspår-år.
Helena Holmström
Företrädande Viltspårsgruppen
SPANIELJAKTPROV
Covid19-pandemin påverkade förstås även spanieljaktverksamheten inom SSRK Östra. Working test
och Nybörjarprov som var planerade under våren, ställdes in. Detta innebar tyvärr att viktiga
inkomster för att finansiera höstens fältprovsverksamhet, uteblev. Detta, tillsammans med höjda
domararvoden och andra utgifter i samband med prov, gjorde att spanielverksamheten kom att gå
rejält minus ekonomiskt sett under 2020.
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Efter att ha fått riktlinjer från SKK, startade verksamheten i ”covid-anpassad” form i juni och har
därefter genomförts nästan enligt plan under resten av året. Värt att notera är att vid vattenprovet i
juli startade 27 ekipage, troligen ett rekord i SSRK Östra!
Årets verksamhet har varit enligt följande:
Januari
18 januari, Fältprov Segrarklass, 14 startande Domare: Royne Svensson, Hans Sundberg
Februari
Möte för Spanieljaktprovsfunktionärer med utvärdering av fjolårets provsäsong samt planering av
kommande jaktprovssäsong.
Mars – Maj
Inställd verksamhet pga Covid19. Planerade working-test, vattenprov och kursverksamhet ställs in.
Detta är aktiviteter som genererar inkomst till verksamheten.
Juni
12 juni, Vattenprov, 7 startande, Domare: Petra Johansson
Juli
5 juli, Vattenprov, 27 startande, Domare: Yvonne Schwermer-Herngren
Aug
8 aug, Vattenprov, 21 startande, Domare: Torbjörn Augustinsson
12 aug vattenprov, 9 startande, Domare: Marcus Sjöborg
Sept
24 sept Nybörjarprov, 8 startande, Domare: Torbjörn Augustinsson
12 sept Nybörjarprov A, 13 startande Domare: Torbjörn Augustinsson
Okt
25 okt, Fältprov Segrarklass, 14 startande, Domare: Royne Svensson och Jörgen Andersson
12 nov, Fältprov Öppenklass, 11 startande, Domare: Torbjörn Augustinsson
Nov
28 nov, Fältprov Öppenklass, 14 anmälda, Domare: Torbjörn Augustinsson
Särskilda priser
▪ ”Honey’s Vandringspris”, skänkt av Paul Andersson till SSRK Östra för att årligen delas ut vid ett SKLprov inom Östra, tilldelades 2020 Reino Unosson med jaktcockers spaniel Lykke, SSRK Gävleborg.
▪ Årets Spaniel i SSRK Östra 2020 blev jaktcocker spaniel House of Gundogs Captain Shuffel, ägd och
förd av Zara Winkler. Hunden vann 2020-års SM för cocker spaniels samt fick även ett 1:a pris i
Öppen Klass.
Stort Grattis!
Ett stort tack från SSRK Östra styrelse till markägare, jaktledare, jaktprovsdomare, provledare,
kommissarie, skyttar och alla andra funktionärer som gjort verksamheten för spaniels under år 2020
möjligt!

Catharina Lundberg
Jaktprovssekreterare Spaniel
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RETRIEVERJAKTPROV
RETRIEVERJAKTPROV A
Ambitionen för 2020 har varit att upprätthålla goda möjligheter för SSRK Östras medlemmar att få
sina hundar prövade på A-prov på ett säkert sätt, trots COVID-19. A-proven är den delen av retriever
verksamheten som påverkats minst, tack vare de begränsade restriktionerna i början av hösten då
många av A-proven genomfördes.
Under året har 6 stycken field trials i elitklass planerats. Tyvärr ströks två elitprov. Det ena provet
lades ut med kort varsel och fick inte tillräckligt med anmälningar för att kunna genomföras. Det
andra provet ströks pga de nya hårdare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten i slutet av hösten.
10 stycken KKL genomfördes under säsongen. Vi bedömer att det finns behov att öka antalet KKL
prov.
A-provskommittén har under året bestått av Benke Odenmark, Roger Westerman, Tommy Borg, Pehr
Söderman samt Ewa Odenmark. Margareta Hägglund har agerat koordinator för KKL och praktiska
jaktprov.
A-prov Retriever EKL Datum

Provledare

Norrtälje
Strängnäs
Strängnäs
Linköping

Helen Kalla
Ewa Odenmark
Ewa Odenmark
Cinna Wiberg

2020-08-26
2020-09-10
2020-09-17
2020-09-23

A-prov Retriever KKL Datum

Provledare

Dalarö
Mariefred
Nyköping
Södertälje
Stallarholmen
Södertälje
Katrineholm

2020-09-04
2020-09-05
2020-09-15
2020-09-15
2020-09-15
2020-09-24
2020-09-25

Ingela Funck
Lena Brattsberg
Margareta Westman
Maria Söder
Peter Raneryd
Maria Söder
Annica Berglin

Norrköping

2020-09-25 Morgan Thorell

Dalarö

2020-10-13 Ingela Funck

Märsta

2020-11-19 Lotta Fornås

RETRIEVERJAKTPROV B
Ambitionen för 2020 har varit att upprätthålla goda möjligheter för SSRK Östras att få sina hundar
prövade på B-prov. Vi upplever inte att vi lyckade med detta. Tyngdpunkten i provprogrammet ligger
på våren, och begräsningarna på grund av COVID-19 omöjliggjorde många prov så blev det betydligt
färre prov än normalt.
Vi har under året försökt kompensera genom att arrangera extra prov där det varit möjligt. Dessa
prov fick vi dock ställa in, på grund av ökad spridning av COVID-19 under hösten. Totalt har vi
genomfört 6 st B-prov (4 NKL, 2 ÖKL) på 3 olika provplatser (under 2019 var det 20 prov på 14
platser). Vi har även varit behjälpliga till rasklubbarna i Östra med att arrangera prov under 2020.
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Praktiska prov har, tack vare det lägre antalet deltagare och funktionärer, varit enklare att arrangera.
Vi har under året haft 7 stycken praktiska prov.
Vi har inte kunnat genomföra provledarträff eller provledarutbildning under 2020. Vi har dock haft
ett digitalt samordningsmöte med rasklubbarna för att göra en preliminär planering för 2021.

Årets Prov
B-prov Retriever Datum

Åkersberga
Vaxholm
Sigtuna

Provledare

2020-08-08 Marie Ahlgren
2020-09-02 Christine Jansson
2020-09-04 Dorothea Bexelius

Praktiskt jaktprov Retriever Datum

Provledare

Dalarö
Dalarö
Dalarö
Flen
Mariefred
Katrineholm
Dalarö

Ingela Funck
Ingela Funck
Ingela Funck
Karina Sellén
Lena Brattsberg
Annica Berglin
Ingela Funck

2020-08-27
2020-09-11
2020-09-24
2020-09-25
2020-09-27
2020-10-09
2020-10-14

Retrieverjaktprov C (Workingtest & Mocktrial)
Samtliga Workingtest och mocktrial under året har varit inställda PGA covid-19.
Tollingjaktprov B
Under året har vi genomfört 1 st tollingjaktprov i samtliga klasser.
B-Prov Tollare Datum

Harg

Provledare

2020-09-12 Titti Karlström

FB-R
Under året har vi genomfört en FB-R.
FB-R

Datum

Provledare

Röskär 2020-10-04 Titti Karlström
Pehr Söderman, Jaktprovssekreterare Retriever
SSRK ÖSTRAS HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
Perioden Januari-December 2020 hade www.ssrkostra.se 24 752 st sessioner. I snitt varade varje
session 1,2 minuter där 2,04 sidor besöktes.
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1. Sökmotorer

7 815 49,5 %

2. Direkt

4 396 27,8 %

3. Sociala medier

2 627 16,6 %

4. Hänvisningar/länkar

964

6,1 %

Besökarna kom från främst tre källor: sökmotorer, direkt/bokmärke samt sociala medier. Den fjärde
källan är en länk från annan websida. Hänvisningar/länkar fördelas mellan ssrk.se, sbk-tävling samt
viltspar.com. Sociala medier består främst av Facebookhänvisningar.
Retriever A-prov fick mest spridning av alla FB-inlägg (se tabell nedan över inlägg som nått över 1500
personer) Facebooksidan har ökat med 246 ”gilla/följ” markeringar och har nu 1 687 följare.

Datum
Inlägg
Spridning Ämne
2020-10-10 Resultat Field Trial (A-prov) för retrievers 10 oktober – Strängnäs 1:a2900
Vinnare,
A-prov
CERT, 1:a pris, Guns´s cho
2020-10-17 Resultat Field Trial (A-prov) för retrievers 17 oktober – Strängnäs 1:a2800
Vinnare,
A-prov
CERT, 1:a pris, Guns´s cho
2020-10-13 A-prov KKL Dalarö 13/10, 1:a pristagare: Meadowlark Surprise förd av
2500
AnitaA-prov
Norrblom Domare: Roger W
2020-09-12 1:a pristagarna A-prov KKL Mariefred 12 september. Från vänster: Yesrieve´s
2300 A-prov
Nudo Sub Aere förd av An
2020-09-15 A-prov KKL Stallarholmen 15/9, 1:a pristagare från vänster: Thorsvi Black
2200 Rock
A-prov
förd av Anita Norrblom D
2020-08-14 B-PROV RETRIEVER - KORT VARSEL Välkommen med din anmälan till2200
nyinsatt
B-prov
NKL-prov i Sigtuna, freda
2020-09-24 A-prov KKL Katrineholm 24/9, 1:a pristagare från vänster: Fågelfinnarens
2100 Fridälv
A-provförd av Jeanette Johan
2020-09-27 Godkända på B-prov Praktiskt prov 27/9 Mariefred Från vänster Masterkey´s
2000 B-prov
Wis Miss Megan förd av An
2020-09-11 Resultat B-prov praktiskt 11/9 2020 Dalarö Godkänd - Stenbury Black2000
Huntress
B-prov
Of Windsor (Ess) förd av
2020-09-03 Foton från SSRK Östras inlägg
1900 B-prov
2020-10-13 Godkända på B-prov Praktiskt prov 13/10 Dalarö Från vänster: Rockdove's
1800 Chevrolet
B-prov förd av Marie Öste
2020-10-23 Resultat Field Trial (A-prov) för retrievers 23 oktober – Linköping 1:a1800
Vinnare,
A-prov
1:a pris, Reedsweeper´s
2020-10-09 Praktiskt B-Prov Katrineholm 9/10 Vi gratulerar dagens champion: Peruddens
1700 B-prov
Will To Retrieve förd av E
2020-01-18 SSRK Östra genomförde lördagen 18 januari ett Segrarklassprov för spaniels.
1700 Spaniel
Domare var Royne Svenss
2020-03-08 SSRK Östra genomförde söndagen 8 mars årsmöte vid Scandic Hotell1700
JärvaStyrelsen
Krog. Vid årsmötet avtackad
2020-09-15 A-prov KKL Nyköping 15/9, 1:a pristagare från vänster: Reedsweeper’s
1600
Blueberry
A-prov- Marie Elgström Clae
2020-09-03 Ingela Funck med Searover Max Tingeling
1600 B-prov
2020-08-26 Resultat Field Trial (A-prov) för retrievers till Lars Baalacks Minne 261500
augusti
A-prov
– Norrtälje 1:a Vinnare, CE

Benke Odenmark, Webmaster
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Stockholm januari 2021

_________________________________

__________________________________________

Roger Westerman
Ordförande

Catharina Lundberg
Vice ordförande & Jaktprovssekreterare spaniel

_________________________________

__________________________________________

Ishtar Polite
Kassör

Pehr Söderman
Jaktprovssekreterare Retriever

_________________________________

_________________________________________

Gunilla Grefberg
Sekreterare

Geir-Ove Andersen
Utställningssekreterare

