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STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har fram till den 13 mars 2016 bestått av följande medlemmar:
Noomi Liljefors
Ordförande
Roger Westerman
Vice ordförande,
Ewa Odenmark
Sekreterare
Gabrielle Ljungberg
Kassör
Pehr Söderman
Jaktprovsekreterare retriever
Yvonne Schwermer-Herngren
Jaktprovssekreterare spaniel, suppleant 2
Christina Eriksson
Viltspårssekreterare
Mats Lindmark
Utbildningsansvarig
Cecilia Karlstrand
Suppleant 1
Lars-Gunnar Lindén
Mette Franek
Sanna Tyni (fr.o.m. 4/1-16)

Webbmaster - Adjungerad
Bitr.jaktprovssekr. spaniel – Adjungerad
Utställningsansvarig – Adjungerad

Årsmöte hölls den 22 mars 2015. Styrelsen har från den 22 mars 2015 bestått av följande
medlemmar:
Noomi Liljefors
Ordförande
Roger Westerman
Vice ordförande,
Ewa Odenmark
Sekreterare
Gabrielle Ljungberg
Kassör
Pehr Söderman
Jaktprovsekreterare retriever
Yvonne Schwermer-Herngren
Jaktprovssekreterare spaniel, suppleant 2
Christina Eriksson
Viltspårssekreterare
Mats Lindmark
Utbildningsansvarig
Cecilia Karlstrand
Suppleant 1
Lars-Gunnar Lindén
Mette Franek
Sanna Tyni (fr.o.m. 4/1-16)

Webbmaster - Adjungerad
Bitr.jaktprovssekr. spaniel – Adjungerad
Utställningsansvarig – Adjungerad

Revisorer
Lena Löfblad
Eva Öhrling

Revisorssuppleanter
Ingela Funck
Maria De Geer

Valberedning
Helena Lindström, sammankallande
Jörgen Norrblom
Anita Olsson
Firmatecknare har varit ordförande Noomi Liljefors och kassör Gabrielle Ljungberg.
Styrelsen har under året hållit 4 ordinarie sammanträden, 1 telefonmöte samt 1 konstituerande
möte.
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EKONOMI OCH MEDLEMSANTAL
Under året har klubben investerat! En stor frys för vilt har inköpts för främst retrieverprov. Förra året
köpte vi också en och då köptes även en för spaniels, så nu har avdelningen tre nya frysar samt några
äldre som övertagits från Peter Flinck.
Östra har dessutom köpt ett datorprogram som hela styrelsen ska kunna använda. Ansvarig för
programmet är jaktretrieversekreteraren.
Diskussion har också förevarit om hur mycket ett byte till en mer lättarbetad hemsida kunde kosta.
Därför har medel reserverats för detta ändamål, men under året har inget byte skett. Frågan tas upp
igen år 2016.
Vad gäller våra verksamheter:
Helena Hellström och Sjoerd Jobse har gjort det igen! Utställningen har även detta år gått med vinst!
Ett bragdjobb! Tyvärr har de hotat med att detta var deras sista år som de håller i vår utställning.
Av våra prov visar viltspår ett litet plusresultat, retrieverproven ett minusresultat och så även
spanielproven. En working test-tävling för spaniels har gett den verksamheten ett litet plus varför
proven gått bättre än budget.
Viltspår har fängslat många, vilket har märkts av antalet anmälningar till spår som detta år uppgick till
nästan 450 inklusive de som startade på vårt Nordiska mästerskap.
Det tappra medlemsraggandet på bland annat hundutställningen på mässan i Älvsjö har gett resultat.
Per 31/12 2015 hade vi 1777 fullbetalande medlemmar. Ett par stycken fler medlemmar än denna tid
förra året.
Årsredovisningen bifogas som egen bilaga till verksamhetsberättelse.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
Den årliga utställningen på Ulriksdal den 15 maj drog många starter som vanligt.
Sjoerd Jobse och Helena Hellström arrangerade detta för sista gången efter att i många år
dragit det stora lasset. Vi tackar dem för allt arbete de lagt ner under åren!
Nu tar nya krafter vid.
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RETRIEVERJAKTPROV
I den verksamhetsplan för 2015 som antogs av årsmötet den 22 mars 2015 angavs följande
målsättning:






18 B-prov
Minst 5 A-prov EKL
Ett flertal A-prov KKL med ambitionen att antalet startande ekipage ska gå jämt med förfrågningar
Minst 2 Working Test och minst 1 dummy trial (mocktrial)
Provledarträff

Och så här blev utfallet:
 18 B-prov
 4 A-prov EKL
 54 startande i KKL – tyvärr kunde 17 stycken inte erbjudas plats
 1 C-prov – 1 Mocktial
 Provledarträff
A-prov KKL
54 startande i KKL. De har skett på 11 gårdar vid 19 provtillfällen. Av de 54 startande hundar har 36
blivit godkända, vilket utgör cirka 65 %. 18 stycken, cirka 35 %, har inte godkänts. Av de 54 startande
var 75 % från östra avdelningen och 25 % från övriga avdelningar.
8 domare har dömt, vilka är: Ulf Göranzon 4 gånger, Anki Andersson 1 gång, Mats Närling 2 gånger,
Sune Nilsson 1 gång, Åke Liedgren 1 gång, Roger Westerman 5 gånger, Anita Norrblom 3 gånger och
Lasse Johnsson 2 gånger.
17 kunde inte erbjudas start. De flesta av dem anmälde i september och oktober. Alla starter har
varit på andjakt. Någon av dem anmälde tidigare men kunde av olika skäl inte starta på erbjudna
datum.
A-prov Elitklass
Under 2015 hölls 4 A-prov EKL.
Antalet startande har varit 47 st. 4 Cert och 2 CK har delats ut.
Anlitande domare under året har varit:
Anders Carlsson, Lasse Johnsson, Sören Swärdh, Mats Närling, Åke Liedgren, Roger Westerman.
Europacupen arrangerades inom avdelningen under hösten, vilket påverkade antalet A-prov negativt.
Datum
17 sep

Prov
Stjärnhov

3 okt

Nyköping

11 okt
10 okt

Katrineholm
Dalarö

Domare
Roger Westerman,
Mats Närling
Roger Westerman,
Sören Swärdh, Mats
Närling
Sören Swärdh
Anders Carlsson,
Lars Johnsson,
Sune Nilsson

Provledare
Marie Ahlgren
Maria Söder

Jenny Långström
Ingela Funck
Margareta Hägglund

Kommissarie
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B-prov
18 B-prov genomfördes 2015:
Datum
Prov
25-Apr Stockholm

NKL
16

02-Maj Vingåker
03-Maj
05-Maj Södertälje

16

ÖKL
14

16

Anita Norrblom
12

09-Maj Uppsala vår
Råby
Forssjö

14

Kommissarie
Maria Söder
Susanna Hultman

Tina Örnjäger,
Inga Fredriksson
Marie
Elgström Claesson
Åsa Eckerrot,
Annika Lilja
Marie Carlsson
Malin Roxström

Anna Liljeros

Sven Ludvigsson

Bengt Rödseth

Gunilla Wedeen

Anita Norrblom

Mattias Wistrand

Camilla Ährlund

Maria De Geer

Christine Jansson

Marie Karlsson,

Anne Edblad

Lasse Johnsson
Lasse Johnsson

16
16

Åza Vikström
Jenny Hamring

Märta Segerström
Gunilla Grefberg
Jonas Fransson
Madeleine Flodin

14
Örbyhus

12
16

Öja

14
16

Södra Roslagen

24

22-Aug Hallstavik
23-Aug
24-Aug Ektorp
28-Aug Värmdö

16
16

12-Sep Enköping

32

13-Sep
20-Sep
25-Sep
26-Sep
28-Sep

Domare
Provledare
Ingela Funck,
Marie Ahlgren
Roger Westerman
Bitte Sjöblom
Harriet Almqvist

14

07-Maj Herräng

09-Maj
09-Maj
10-Maj
22-Jul
23-Jul
01-Aug
02-Aug
14-Aug

EKL

12

Bitte Sjöblom,
Åza Vikström
Leif Asp

14
Roger Westerman Maria Björklund
Ulf Göransson
Yvonne Klang,
Anita Olsson
Peter Nordin, Ola Jörgen Norrblom
Thunberg

Maud Eklund
Birgitta Ahnelöv
Kian Wingård

28
Ärla
Vallentuna
Stjärnhov
Ornö

12
12
14
12

Anki Andersson
Anita Norrblpm
Ingela Funck
Åke Liedgren

Kristina Råberg
Pepe Ålund
Mats Lindmark
Thomas Åkervall

Tina Örnjäger
Anne Nerell
Jenny Långström
Lars-Gunnar Lindén

Detta gav totalt 398 möjliga starter, varav 176 i NKL, 126 i ÖKL och 96 i EKL. Det har varit enstaka
tomma platser på proven, huvudsakligen efter sena återbud.
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Tolling jaktprov
Två Tolling jaktprov har hållits i östras regi, ett på våren och ett på hösten.
Datum
Prov
14-Maj Vendelsö

NKL
6

ÖKL
8

15-Maj

5

6

12-Sep Uppsala

4

5

EKL

8

Domare
Sverker
Haraldsson
Sverker
Haraldsson
Lars Johnsson

Provledare
Mats Viker

Kommissarie
Karin Juninger

Mats Viker

Karin Juninger

Susanna
Hallgren

Sussie Stier

C-prov
Ett C-prov genomfördes under 2015 på Lidingö den 12 april.
Datum
Prov
12-Apr Lidingö Vår

NKL
61

ÖKL
26

EKL
19

Domare
Peter Flinck,
Mats Lindmark,
Ralf Falkeland,
Marie Duse,
Gunilla Lefwerth,
Ewa Odenmark,
Helena Lindström,
Inger Johansson.

Provledare
Linnea
Meiton

Kommissarie
Monica
Söderholm
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SPANIELJAKTPROV
Under året har avdelningen anordnat tre fältprov, ett Working Test samt två vattenprov.
Fältproven är fördelade på ett öppenklass prov samt två stycken segrarklass prov, ett enkel o ett par släpps prov. Öppenklass provet fylldes med max antalet startande medan de två skl proven hade ett
par platser kvar för att vara fyllda. Östra avdelningen har fortsatt sitt mångåriga arbete med att
tillhandahålla de bästa möjliga spanielproven för klubbens medlemmar.
Cocker SM var detta år planerat att läggas på prov mark inom avdelningen som vi använder oss av.
Med kort varsel fick planerna ändras även för både AV SM och Unghunds Derbyt som var planerat att
gå på marker inom Bergslags avd. HS beslutade att flytta dessa till provmarker inom östra
avdelningen, vilket då givetvis påverkade fältprovs program för Östra avd. Allt löste sig till slut på ett
positivt sätt.
SSRK Östra vill rikta ett varmt tack till markägaren och jägare som upplåter fina marker där
spanielprov av hög kvalité kan genomföras.
Sist men inte minst vill jag rikta att stort tack till de funktionärer som ställer upp – ni är inte så många
men ni gör ett fantastiskt arbete.

Fördelningen av starter över de olika proven har fördelats enligt följande:
Provplats
Sorunda
Sorunda
Enköping
Strängnäs (parsläpp)
Enköping (enkelsläpp)
Norrtälje

WT
13

Totalt

13

Ökl

Skl

NbV

Vp

4
4

7
8

8

15

14
11
13
13

25

Summa
13
11
12
14
11
13
74

Avdelningen hade stora framgångar under SM helgen inte minst på Cocker Mästerskapet där
samtliga placerade ekipage tillhörde avdelningen.
Cockermästerskapet
1:a Paul Andersson med Chyknell Curlew
2:a Yvonne Schwermer-Herngren med Iagos Kanel
3:a Helena Lindström med Stawaskogens Jolin
4:a Monica Lindström-Rydstrand med Olica's Gad
AV mästerskapet
1:a Petra Johansson med Fågeljägarens Common Tern
Unghundsderby
Diplom till:
Yvonne Schwermer-Herngren med Ganwydodderw Yatzy
Mette Franek med Poolgreen Cole
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UTBILDNING
Inledning
På utbildningssidan har verksamhetsåret 2015 tyvärr inte kunna erbjuda lika mycket aktiviteter som
tidigare. Orsaken till detta har bl.a. varit svårigheter att få tag i kursledare/föreläsare på grund av att
andra aktiviteter, exempelvis domaruppdrag och egna hundaktiviteter tagit mycket av deras tid Vi
har också drabbats av avhopp pga. sjukdom samt inställd planerad aktivitet orsakat för få
anmälningar. Vi hoppas att verksamhetsåret 2016 ska bli betydligt bättre.
Som tidigare år så har privata aktörer under verksamhetsåret genomfört egna utbildningar och
kurser inom Östra avdelningen. Nedan återfinns de utbildningsaktiviteter som vi i huvudsak
genomfört.

Kurser/Konferenser
Provledarträff Öster Malma 29 mars
Den 29 mars var avdelningen provledare inbjudna till en retrieverjaktprov träff ute på fina Öster
Malma där Svenska Jägareförbundet har sitt nationella kansli. På träffen gavs möjlighet för Östra
avdelningens provledare att inhämta information och utbyta erfarenheter.
Certifieringsutbildning av provledare B-prov 27-28 juni
Helgen 27-28 juni genomförde vi en provledarutbildning för att möta SSRK huvudstyrelses krav på
certifierade provledare. Utbildningen genomfördes på fina Stora Rickeby gård där markägaren
Helena Odenrick mycket välvilligt erbjöd bästa möjliga förutsättningar. Kursledaren Sune Nilsson
drillade Östra avdelningens sex deltagarna i såväl de teoretiska som praktiska förutsättningarna som
krävs för ett lyckat B-prov.
Mocktrial
Det planerade tillfället att genom ett Mocktrial träna in sig och förbereda sig för A-prov genom att
träna och pröva på samverkan mellan apporterande ekipage, domare, funktionärer och jägare kunde
tyvärr inte genomföras på grund av svårigheten att finna lämpliga och tillgängliga kursledare.

Föreläsning
”Hunden som räddar liv”
Den 15 december bjöd vi in till föreläsningen ” Hunden som räddar liv” av Ann-Charlotte Bengtsson.
Tyvärr tvingades vi ställa in föreläsningen på grund av för få anmälningar. Vi är övertygade om att
orsaken till det låga antalet anmälningar inte berodde på ointresse för ämnet, utan att vi låg lite för
nära jul. Det har kommit in några förfrågningar om vi avser att erbjuda något nytt tillfälle. Det avser
vi att göra.
A och B prov. Vad är skillnaden?
Av samma skäl som för det planerade Mocktrialet kunde denna föreläsning inte genomföras.
Då vi ville att föreläsaren skulle vara behörig domare A/B prov så hade vi en begränsning i antalet
kursledare. Många uppdrag och egen hund verksamhet gjorde det svårt att finna en tid som passade.
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VILTSPÅR
Ännu ett år har gått i SSRK/Ö, viltspårssektion. Det har varit ett aktivt och väldigt roligt år.
Det har varit rörliga viltspårprov under perioden 1 januari – 30 december.
Under denna period har det genomförts totalt 380 rörliga viltspårprov.
Den 10 maj 2015 i Nävekvarn var det ordinarie viltspårprov och 1:a uttagning till SM 2015.
Det kom 33 hundar till detta ordinarie prov. Det var varmt och soligt.
Stämningen bland deltagare och domare var det inget fel på.
Den slutliga uttagningen till SM ägde rum söndagen den 28 juni 2015 i Nävekvarn.
Kalle Hildingsson med Springjoyjosh blev det ekipage som skulle representera
SSRK/Ö på SM i Östergötland. Det gick så bra att Kalle Hildingsson med Springjoyjosh
vann SM i viltspår!
SSRK/Ö hade fått uppdraget att annordna Nordiska Mästerskapen 22-23 augusti 2015.
Fredagen den 21 augusti samlades så domare och funktionärer i Nävekvarn för att
lägga upp helgens NM.
Lag från våra grannländer Finland, Danmark och Norge liksom Sverige var på plats.
Varje lag bestod av fyra ekipage så totalt var det 20 ekipage som deltog.
På lördagen var det så dags för första etappen av provet och därefter en gemensam
middag. Det bjöds på helstekt vildsvin vilket uppskattades.
Så kom söndag morgon och alla gav sig ut i skogen fulla av förväntan.
Idag var det nya utmaningar som väntade de fyra lagen.
En gemensam lunch serverades efter att lagen återkommit från skogen och därefter
var det så dags för prisutdelning.
Lag Sverige blev Nordiska Mästare 2015 i viltspår följt av Danmark, Norge och Finland.
Det andra ordinarie provet ägde rum den 13 september 2015 i Härad.
Till detta prov var 22 hundar anmälda och 17 kom till start.
Hade tur med vädret även denna helg. Stämningen var på topp som alltid!
TACK ALLA som varit delaktiga i våra aktiviteter. Markägare, domare
sist men inte minst deltagarna, utan ER hade det inte blivit några prov.
Christina Eriksson
Viltspåransvarig SSRK/Östra
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SLUTORD
Ett aktivt år är till ända!
Under 2015 var det Fullmäktige som numera sker vartannat år. Så nästa gång är 2017. Vi som deltog i
fullmäktige var Christina Eriksson, Roger Westerman, Pehr Söderman, Bengt Odenmark, Jenny
Långström och Noomi Liljefors
Ett välbesökt Fullmäktige med representanter från hela landet och alla rasklubbar. Kul att träffas och
få lite tid att byta tankar. Det som avhandlades var ett antal motioner, däribland motionen om
delning av SSRK i en retrieverklubb och en spanielklubb. Om denna delning har det dryftats i många
år och nu kom mötet fram till att en det skall göras en översyn angående detta. ”Fullmäktige beslutar
att, förutom huvudstyrelsens egna förslag till uppdrag, uppdra till SSRKs huvudstyrelse att ta fram en
organisatorisk modell att presentera vid kommande fullmäktige”, därmed läggs rapporten till
handlingarna
Under intäkter och utgifter på sidan 13 anförde Roger Westerman att det budgeterade beloppet för
Retrievermästerskapen, oavkortat, ska tillfalla arrangerande avdelning. Att så inte skedde under 2015
förde med sig att RM blev inställt. På den kommande träffen för funktionärer 2016 kommer vi att
lägga ett förslag att RM och Unghundsderbyt får ett rullande schema så att avdelningarna i god tid
kan förbereda sig inför uppgiften.

Vår monter på Stora Stockholm, mässan i Älvsjö, bemannandes under Mats Lindmarks ledning i
dagarna två. Många intresserade besökte vår monter och till nästa år har Mats förslag på
förbättringar som kommer att göra montern ännu mer attraktiv.

Nordiska Viltspårmästerskapen 2015: Seger för det svenska laget!

Nävekvarn, Nyköping
22 – 23 augusti avgjordes Nordiska mästerskapet i viltspår. Arrangör: SSRK Östra
Det segrande svenska laget: Ingela Norrby med Searoad´s Quality At Your Service, Jan-Eric Nilsson
med AnoifsGranit,KarinBjörck med Wild´N Beauty´s No Problem, Anders Henningsson med True Dice
Cute Clarissa, Karin Lundin med Lab Magic´s Fie och Håkan Stenman med Merjano´s HelloDolly
(reserv).
På andra plats kom Danmark, trea blev Norge och Finland kom på fjärde plats.
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Lag SM för Retrievers slutade Östras välklädda damlag på en hedrande andraplats:

”Mackans Kärringar” Marie Jöres-Searover Pims Madame, Anna Qvaefort- Searover Bass O`Sam,
Maria Björklund-SEJ(j)CH Duvskogens Ben Deco, Maud Eklund-SEJ(j)CH Searover Kellys Rhea och Lena
Bratsberg-Karlsson-SEJ(a)CH & SEJ(j)CH Searovers Tans Jill.
Spanielmästerskapet 2015
Cockermästerskap: 30/10 i Strängnäs
Unghunds Derby: 31/10 i Enköping
AV-mästerskap: 1/11 i Strängnäs

Cocker SM också det storslam för Östra:
1:a Paul Andersson med Chyknell Curlew, 2:a Yvonne Schwermer-Herngren med Iagos Kanel,
3:a Helena Lindström med Stawaskogens Jolin och 4:a Monica Lindström med Olicas Gadd.

Utställning
Field spaniel C.I.E NORD UCH SE U(U)CH NO
UCH DK UCH DK V-13 NORD V-11 NO V-11 NO
V-12 NO V-13 NO V-14 SE V-11 SE V-12 SE V-15
Winterbourne Itsy Bitsy. Ägare och uppfödare:
Maria Köhlström, Fjugesta. Domare: Hans
Rosenberg.
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En ny verksamhet som har kommit för att stanna är Funktionsbeskrivning Retriever. Det är Gunilla
Lefwerth som leder arbetet med FB-R som det förkortas. Du kan som retrieverägare få en beskrivning
av din hunds specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Det är egenskaper som
belyses ur olika moment, apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering. Alla
retrieverraser är välkomna! Hunden ska dock ha uppnått tolv månaders ålder. Gå in på hemsidan och
läs mer i den folder som finns publicerad.

Nu vill jag tacka alla som ställt upp och hjälpt till vid årets olika provtillfällen. Det gäller all
verksamhet inom SSRK Östra!
Domare, provledare, kommissarier, funktionärer! Utan era insatser – ingen provverksamhet
alls, ni är ovärderliga och gör ett självuppoffrande arbete i ur och skur! Och stort TACK till
alla markägare som genom att upplåta sin mark gör det möjligt att bedriva denna
provverksamhet som är ett måste för aveln.
Till alla styrelsemedlemmar vill jag rikta ett stort tack för ert engagemang, att ni troget
kommit hem till mig i Rönninge och deltagit i intressanta samtal om vår verksamhet inom
avdelningen och till Lars Gunnar Lindén för all information du snabbt och välredigerat lagt ut
på vår hemsida. Det har varit roliga år att verka som ordförande inom Östra, nu tackar jag för mig!
Noomi Liljefors
Ordförande SSRK Östra

Stockholm januari 2016

_________________________________

__________________________________________

Noomi Liljefors
Ordförande

Roger Westerman
Vice ordförande

_________________________________

__________________________________________

Gabrielle Ljungberg
Kassör

Pehr Söderman
Jaktprovssekreterare Retriever

_________________________________

_________________________________________

Ewa Odenmark
Sekreterare

Mats Lindmark
Utbildningsansvarig

_________________________________

_________________________________________

Christina Eriksson
Viltspårsansvarig

Yvonne Schwermer-Herngren
Jaktprovssekreterare Spaniel

