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Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben lämnar följande
verksamhetsberättelse för år 2013
Inledning
År 2013 har varit ett år med massor av fina resultat, arrangemang och massivt
klubbarbete.
Vi hade nytt rekord i antal anmälningar på Flatmästerskapet. Vårt fantastiska svenska lag
vann återigen Nordiska Mästerskapet! Vi har en mycket välbesökt hemsida och
Facebooksida och ungdomsgruppen hade sitt första apporteringsläger.
Under hela detta år har vi också strukturerat upp vår organisation, vi har nu kommittéer
under jakt-, utbildning-, information- och exteriöransvarig, vi har regelbundna möten
med våra sektioner, styrelsen har haft möten nästan varje månad, vi har utsett ett
Arbetstutskott och vi har även ny medlemshanterare. Detta är bara något av allt det som
gjorts.
Medlemstalet per 31 december 2013 var 2 337 st.
Ett stort tack till alla som lägger ner tid, engagemang och massor av ideellt arbete i
Flatcoated retrieverklubben!
Vi är oerhört glada för alla som vill hjälpa till och lägga ner så mycket arbete. Ni finns i
sektionernas styrelser, i klubbens kommittéer, ungdomsgrupper, arbetsgrupper, ni
arrangerar prov och utställningar, håller utbildningar, har kurser eller är funktionärer!
Utan er blir det inget. Tack för att ni finns och tack för att ni ställer upp!
Fullmäktigemöte
Ordinarie Fullmäktigemöte hölls söndagen den 17 mars 2013 på Scandic Hotell,
Upplands Väsby. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Styrelsens sammansättning under 2013
Camilla Boquist
ordförande
Karin Karkiainen
sekreterare/vice ordförande
Elin Eklund
kassör
Anna-Lena Wendt
utbildningsansvarig
Lars Söderström
jaktansvarig
Britt-Marie Nordgren exteriöransvarig
Marie Carlsson
avelsansvarig
Lena Karlsson
suppleant 1
Ingela Karlsson
suppleant 2
Revisorer
Lars Berglund
Emelie Skönborg
Revisorssuppleanter
Freddy Alm
Kjell Ekström

Valberedning
Maria Bergendahl, sammankallande
Lotta Luciani
Lena Hägglund
Personer knutna till styrelsen under 2013
Låtta Bergstrand, redaktör Charmören
Lotta Luciani, redaktionsråd Charmören
Karin Brostam Berglund, redaktionsråd Charmören
Malin Wehinger, samordnande annonsadministratör valpförmedlingen
Åse Rönnblom Gustafsson uppdaterare av valpförmedlingens annonser hemsidan
Patrick Lindahl, medlemsregister
Marianne Johansson, adjungerad till avelsrådet
Lena Hägglund, adjungerad till avelsrådet
Åse Rönnblom Gustafsson, adjungerad till avelsrådet
Ursula Thienemann, ansvarig Flatbutiken
Marianne Johansson, mottagare av viltspårskritiker
Carola Eriksson, mottagare av jaktprovskritiker
Annica Stensson, rapporterar in jaktprovskritiker Rasdata
Ingrid Månsson, rapporterar in jaktprovskritiker Rasdata
Alexandra Wolf, exteriörkommitté
Nathalie Eriksson, exteriörkommitté
Låtta Bergstrand, informationskommitté
Gun Wallenmark, informationskommitté
Cecilia Edberg, informationskommitté
Susanna Hagman, informationskommitté
Thomas Holmgren, jaktkommitté
Kent Viberg, jaktkommitté
Jessica Holmström, mental och jaktlig utvecklingskommitté
Karin Cleeve, arbetsgrupp Flattläger 2014
Gunilla Widén, arbetsgrupp Flattläger 2014
Linda Vågberg, arbetsgrupp Flattläger 2014
Eva Svensson, arbetsgrupp Flattläger 2014
Lena Hägglund, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Hans Rosenberg, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Charlotte Sundell, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Lena Sundquist, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Marie Carlsson, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Ragnhild Ulin, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Carina Östman, exteriördomarkonferensarbetsgrupp

Susanna Hagman, ungdomsgruppen
Johanna Sommar, ungdomsgruppen
Erika Lindkvist, ungdomsgruppen
Avelsråd
Marie Carlsson
Katarina Morsk
Gunilla Lefwerth
Agneta Cronsell
Marita Stigelius
Ledamöter vid SSRK:s Fullmäktige den 25-26 maj 2013
Camilla Boquist
Karin Karkiainen
Karin Friberg
SSRK:s Funktionärsträff den 13-14 april 2013
Vid SSRK:s sedvanliga funktionärsträff deltog Camilla Boquist, Britt-Marie Nordgren och
från avelsrådet Katarina Morsk och Agneta Cronsell.
Möten
Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft 13 protokollförda möten, inklusive det
konstituerande mötet och tagit upp över 250 punkter.
Ett fysiskt möte med sektionerna genomfördes den 16 mars och det har hållits tre
telefonmöten med sektionerna under året.
Avelsrådet har under 2013 haft elva telefonmöten och ett fysiskt möte, samt även
kontinuerligt deltagit i möten med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och UU (Uppsala
Universitet) angående samarbetesprojektet. Under året har fyra fysiska möten ägt rum i
Uppsala.
Mental och jaktlig utvecklingskommitté har haft två protokollförda möten under året.
Informationskommittén har haft fem protokollförda möten under året.
Ekonomi
Beträffande Flatcoated retrieverklubbens ekonomi hänvisas till resultat- och
balansräkning som redovisas separat vid Fullmäktigemötet.
Medlemshantering
Klubben bytte medlemshanterare under året till Svenska Kennelklubben.
Sektioner
Flatcoated Retrieverklubben har för närvarande tio sektioner. Sektionerna är utspridda
över landet och bedriver lokal verksamhet för Flatcoated retrieverklubbens medlemmar.
Motioner/propositioner
Klubben antog en motion gällande stadgarna för FRK:s sektioner och en proposition som
behandlade dispens från meriter för FRK:s valpförmedling på Fullmäktigemötet.

Stig Olssons Minne
Följande erhöll tavla från Stig Olssons Minne 2013:
SEJ(j)Ch Waternuts Sweet Science och Helena Närling, SEJCh Straight Flush Yava och
Carina Sjögren, SEVCh LPII SEUCh SELCh SEJCh NOJCh Bez-Ami's First Last And
Always och Tina Engström.
Medlemmar
Flatcoated Retrieverklubben har 2 337 st (år 2012, 2 390) medlemmar per den
31 december 2013, en minskning med 53 st (år 2012, -94 och år 2011, -133) medlemmar
sedan förra året.
Fullbetalande
1 977 st
Familjemedlemmar
214 st
Valpköparmedlemskap
5 st
Gratismedlemmar
59 st
Utlandsmedlemmar
75 st
Hedersmedlemmar
7 st
Jaktprovsverksamhet
Flatmästerskapet arrangerades av Bergslagensektionen på Lövudden utanför Västerås.
Detta år sprängdes 400-gränsen och anmälningssiffran hamnade till slut på fantastiska
443 st startande!
Årets Flatmästare blev SEJCh NOJCh Straight Flush Velvet Vega och Andreas Josefsson.
Vårt B-prov i elit som flyttades från september till oktober arrangerades av Västra
sektionen. Två Flatcoated retriever tog första pris.
Tre stycken särskilda prov genomfördes i sektionernas regi. Två på våren av Västra
sektionen och ett av Östra sektionen tidig höst.
Sverige ställde upp med ett lag vid Nordiska mästerskapet för Flatcoated retrievers.
Provet hölls i Raseborg, Finland den 19-20 oktober.
Provet på lördagen var en lagtävling som vanns av det svenska laget före, i tur och
ordning, Norge, Finland och Danmark. Detta var femte året i rad som Sveriges lag stod
som segrare och Nordiska mästare i lag!
Det svenska laget bestod av:
Helena Närling med SEJ(j)Ch Waternuts Sweet Science
Anna-Lena Wendt med NordJCh SESpCh Waternuts Caleigh
Ingela Karlsson med NordJCh Coatfloats Marimekko
Andreas Josefsson med SEJCh NOJCh Straight Flush Velvet Vega
Klubbens A-prov arrangerades som Rasmästerskap A-prov för Flatcoated retrievers.
Tolv startande ekipage gjorde upp om det ärofyllda priset. Provet gick av stapeln i
Varbergstrakten den 1 november.
Domare var Gunnar Petersson och Sören Swärdh.
Vinnare och A-provsmästare blev NordJCh Straight Flush Velvet Vega och Andreas
Josefsson.
Vi hade även för avsikt att medverka vid Elmia Game Fair i Jönköping men fick tyvärr
ställa in detta.

Jaktprovsstatistik A-prov: Under 2014 har 17 Flatcoated retrievers startat på A-prov Ekl i
Sverige med 52,9% till pris! 17 hundar startade KKL och av dessa blev tre godkända.
Exteriör
Club Show 2013 genomfördes av Smålandssektionen med 131 anmälda hundar.
Domare var Brenda Hutchinson och David Hutchinson.
BIS blev NOUCh FIV-12 SEU(u)Ch Castlerock Simply Magic ägare Anette Dyrén.
BIM blev Flatterhaft Another New Year ägare Emma Lundström.
Arbetsgruppen med fokus på SSRK:s Exteriördomarkonferens 2015 har träffats vid ett
tillfälle 2013, däremellan har kontakt hållits genom mail. Kompendiet inför konferensen
är i stort utformat, saknas gör framförallt bilder som medlemmarna uppmanats att skicka
in.
Gruppen består av Hans Rosenberg, Lena Sundqvist, Lena Hägglund, Marie Carlsson,
Charlotte Sundell, Carina Östman och Britt-Marie Nordgren.
En exteriörkommitté har också bildats som består av Britt-Marie Nordgren, Alexandra
Wolf och Nathalie Eriksson.
Exteriöransvarig har deltagit vid SSRK:s funktionärsträff 2013.
Exteriöransvarig har även på inbjudan av SSRK:s exteriöransvarige deltagit i en
sammankomst i Upplands Väsby med övriga retrieverklubbar för att diskutera inför
exteriördomarkonferens retriever 2015.
Styrelsen har under året på SSRK:s begäran besvarat förfrågningar gällande domare som
önskat utöka sitt rasregister med Flatcoated retriever.
Utbildning
En utbildningskommitté har bildats under året bestående av Anna-Lena Wendt och
Ingela Karlsson.
Under året har klubben arrangerat två A-provsträningar, en i Norrtälje med fokus på Ekl,
och en i Helsingborg med fokus på de som ännu inte startat KKL. Målet med kurserna
var att fler Flatcoated retriever-ekipage ska ta steget ut på A-prov – och då komma väl
förberedda! Under båda kurserna var även deltagare utan hund välkomna för att ännu
fler ska få chansen att förkovra sig. Båda kurserna var upplagda med dummyträning
dag 1 och en dags jakt dag 2 där officiella A-provsdomare vägledde med tips och råd.
Styrelsen har haft en föreläsning i föreningsteknik med Anso Pettersson.
Utbildningen till WT-domare och provledare fick tyvärr ställas in på grund av för få
anmälningar.
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R): Lena Karlsson (suppleant i huvudstyrelsen) har
under 2013 varit FRK:s representant i SSRK:s Kommitté för Funktion och Mentalitet.
Under året har följande FRK-medlemmar genomgått utbildning och blivit auktoriserade:
Gunilla Lefwerth, beskrivare, Liselotte Nordensten, testledare, Annica Stensson,
testledare, Lena Näslund, testledare och Tina Engström, funktionär.

Den 6-7 april gick Liselotte Nordensten och Tina Engström, 18-19 maj Liselotte
Nordensten, Lena Näslund och Annica Stensson, 15-16 juni Lena Näslund och Annica
Stensson och den 16-17 nov Liselotte Nordensten.
Avelsverksamheten
Se bilaga.
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har under året varit ansvarig för prova på utställning i barn med hund
på Club Showen, domare var Malin Wehinger. Varit på plats på Flatmästerskapet med
roll-up samt arrangerat ett mycket uppskattat ungdomsläger, en träningshelg i
apportering för ungdomar, 7-8 september i Fjällnora. Instruktörer för lägret var Eva
Thorén-Söderström och Lena Karlsson.
Ungdomsgruppen har också köpt in en roll up.
Nya kommittéer
Vi har nu kommittéer under jakt-, utbildning-, information- och exteriöransvarig.
Valphänvisning
Samordnare för valphänvisningen har varit Malin Wehinger.
30 st valpkullar har varit annonserade och tio st omplaceringar har legat ute.
Lathundsutbildning
Under året utbildades Åse Rönnblom Gustafsson i programmet Lathunden.
Charmören
Charmören har utkommit med fyra nummer under året. Ansvarig redaktör har varit
Låtta Bergstrand. Redaktionsrådet består av Karin Brostam Berglund och Lotta Luciani.
Ett nummer (nr 4/2013) har varit helt i färg.
Hemsidan
Klubbens hemsida har uppdaterats av Camilla Boquist och valpförmedlingens annonser
av Åse Rönnblom Gustafsson.
Vår Facebooksida är mycket aktiv och har nu snart över 2 000 st medlemmar.
Antal uppfödarlänkar på hemsidan den 31 december 2013 var 113 st.
Mässor
Klubben har deltagit med monter vid MyDOG (januari) i Göteborg i samarbete med
Västra sektionen och Stockholm Hundmässa (december) i samarbete med Östra
sektionen.
Sponsring
Flatcoated Retrieverklubben var med och sponsrade Ungdoms-SM för spaniel och
retriever. Vinnare av FRK:s sponsrade medlemskap blev Erika Lindkvist och Lego (Sort
Guld Primus Motor).
Flatbutiken
Ansvarig under året har varit Ursula Thinemann.

Samarbetspartner
Agria samt Royal Canin har under året varit klubbens samarbetspartner.

Torshälla februari 2014
Flatcoated Retrieverklubbens huvudstyrelse
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vice ordförande

…………………………….………………
Elin Eklund, kassör
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Britt-Marie Nordgren, exteriöransvarig
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Lars Söderström, jaktansvarig
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Anna-Lena Wendt, utbildningsansvarig
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Marie Carlsson, avelsansvarig
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…………………………….………………
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FRK Budget/Utfall 2013
Resultat
räkning

Föreningens intäkter

Budget 2013

Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet
Summa intäketer

437700
12000
15000
50000
10000
25000
27000
576700

413251
11150
11150
46010
5908
27025
31719
546213

-11100
-3000
-40000
-20000
-20000
-20000
-75000
-3000
-6000
-250000
-32000
-7500
-23900
-7500
-3000
-1000
-523000

-11105
-7054
-40875
-35768
-25196
-16919
-44956
-2766
-4860
-253844
-31004
-7260
-23370
-8730
-10465
-2057
-526230

-4500
-5000
-8000
-1300
-39000
-25000
-5000
-87800

0
-796
-4547
-744
-40641
0
-6163
-52891

-18400
-4000
-2000
-13000
-37400

-9231
-4913
0
-13000
-27144

-10000
-8500
-18500

-7188
-11497
-18684

-10000
-10000

0
-9369

Föreningens kostnader
Sektionspeng
Inköp Flatbutiken
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida
Rasdata/Lathunden
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avg SSRK
Bankavgifter
Mässor
Kontorsmtrl/förbrukn
Avelsrådet
Avelsrådsutbildn
Utbildning Lathunden
Möteskostnader AR
Medl DKK+NRK
Hälsoprojektet
Nordisk Avelskonf
Föreläsning CS
Jaktsektionen
A-prov
Nordiska
Elmia
Flatmästerskapet
Exteriörsektionen
Raskompendium
Club Show
Utbildningssektionen
WT utbildning Royal spons
FB-R

A-provsträn
Inför start A-prov
Föreningsteknik
Utskick nya Flatägare

-500
-500
-1000
-500
-22500

0
0
-2254
0
-11623

Ungdomssektionen
Kommité Jaktlig & mental utv

-5000
-10000

-1452
-1649

Summa kostnader

-704200

-639673

Avskrivningar inventarier
Ränteintäkter
ÅRETS RESULTAT

0
5000
-122500

0
41631,04
-51828,87

Balansräkning
Tillgångar
Inventarier
Lager Flatbutiken
Fordringar
Plusgiro o Bank

0
20570
63905
426938
511413

Skulder
Eget kapital
Årets förlust
Skulder
Ej förbr medlemsavg

-291909
51829
-109615
-161718
-511413

Ränteintäkterna har ökat beroende på tidigare ej bokförda ränteintäkter omfattande 39449 kronor
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FRK avelsråd verksamhetsrapport 2013
Avelsrådet har under 2013 bestått av Marie Carlsson (representant HS), Katarina
Morsk, Marita Stigelius, Gunilla Lefwerth och Agneta Cronsell.
Adjungerad till avelsrådet har Marianne Johansson varit, hon sköter
administrationen kring hälsoenkäterna samt Lena Hägglund med specifikt ansvar för
ögon-frågor.
Åse Rönnblom-Gustavsson blev under senare delen av året adjungerad som
avelsbasinformationsresearcher. Hon har även gått en utbildning i programmet
Lathunden.
Vi har under året haft 1 fysiskt möte, 11 telefonmöten samt kontinuerlig kontakt via
email och telefon.
Avelsrådet har kontinuerligt deltagit i möten med SLU (Sveriges
Lantbruksuniversitet) och UU (Uppsala Universitet) angående samarbetesprojektet.
Under året har 4 fysiska möten ägt rum i Uppsala.
Avelsrådet informerar kontinuerligt på hemsidan och i Charmören om det arbete som
sker och de nyheter i avelsfrågor som blir aktuella.
Samarbetesprojektet med Hund Genetik Gruppen (HGG)
Under året har mycket arbete lagts på att få igång det för rasen så viktiga påbörjade
samarbetsprojektet med HGG där SLU och UU ingår. Samarbetsprojektet är indelat i
tre delstudier.
Delstudie 1
- är en långtidsstudie av alla valpar födda 2012. Syftet är att kartlägga hälsan hos en
hel årskull och därmed få säkra data om vad våra hundar drabbas av och vart fokus
bör riktas i framtiden. En webbaserad hälsoenkät fylls i och ett blodprov lämnas.
Uppföljning sker med jämna intervall för att uppdatera hälsostatus. Blodprovtagning
har erbjudits under Club Show och Flatmästerskapet under året.
Delstudie 2
- är en webbaserad dödsfallsregistrering. Här välkomnas information om alla hundar
som avlidit.
Delstudie 3
- är en tumör/cancer studie där prover från sjuka individer samlas in för att vara
underlag för forskning om orsak och arvsgång.
Även hundar som drabbats av RD eller chorioretinopati samt friska äldre
referenshundar ingår. I ett projekt. Informationen blir underlag för den anlagsstudie
som ska utföras.
Det pratas mycket om vår allt snävare avelsbas och de risker som detta medför.
Men det finns inga förankrade uppgifter idag över hur den totala sjukdomsbilden
verkligen ser ut.
Delstudie 1 och 2 är främst tänkta som kartläggning av den aktuella hälsostatus som
vi har idag. En överblick av vad våra hundar drabbas av gällande sjukdomar och
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åkommor tillika en sammanställning över vad våra hundar dör av. När vi har den
kartläggningen klar kan vi börja fokusera och rikta eventuella åtgärder i vårt sätt att
välja avelsdjur och bedöma risker.
Delstudie 3 är en forskningsstudie med inriktning på tumörer/cancer som
förhoppningsvis ska ge oss mer information om arvsgång och orsaker.
Syftet med detta samarbetsprojekt är att långsiktigt jobba för en förbättrad hälsa hos
Flatcoated Retrievern, genom att ha en bättre bild av dagens hälsostatus och därmed
kunna fatta kloka och långsiktiga val i vårt avelsarbete.
Registreringar 2013
• Totalt registrerades 796 stycken hundar varav 15 var importer
• 103 tikar och 83 hanar användes i avel i totalt 105 kullar
•Inavelsgraden ligger på 1 % för 2013 års kombinationer
Mest använda hanhundar är:
Namn
Castlerock Simply Magic
Mirax Ebony Chip
Whizzbang's Hit Or Miss
Fab Four's Feel The Wind
(norsk hane)

Antal kullar 2013
3
3
3
3
(i Sverige)

Totalt
6
3
3
3
(i Sverige)

Totalt antal valpar
56
20
24
22
(i Sverige)

Avelsrådet vill påpeka vikten av att utvärdera kullar/valpar efter en hanhund efter
ca 3-4 kullar. Då ovanstående hanar är alla under 5 år och redan har uppfyllt den
kvoten är det vår förhoppning att en utvärdering sker av avkommorna innan hanarna
används vidare i avel.
Noterbart är att bara 4 hundar kommit upp i 3 svenska kullar under året. 14 hanar är
upphov till 2 kullar under 2013 och övriga är upphov till en kull under 2013.
2 eller färre kullar 2013 med tidigare kullar:
Comics Acapulco
S20259/93 (semin)
Torpedos Woodoo
Magic S59641/2008
Boppalooza Jungman
Jansson S54125/2006
Flatham's Iskål
Nåolveind
S38531/2007
Oakshoot's Always On
Top S29411/2009
Flatgold's A Son Of
Alvar At Micawb
S65929/2009
Almanza Burberry
Goodiebag
SE20473/2011

Antal kullar 2013
1

Totalt
15

Totalt antal valpar
110

2

7

55

1

5

36

2

5

30

1

5

29

2

5

37

2

5

41
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Explicit Trouble Maker
S67560/2005
Björshults Xtra
Wildwest
S17885/2008
Caci's Win-A-Latte
S21389/2008
Straight Flush Yankee
S59080/2008
Gilliam's Gold One Of
A Kind S56707/2009

1

4

43

2

4

37

1

4

35

1

4

36

1

4

27

Av de hanar som haft 2 eller färre kullar under 2013 har fler kullar sedan tidigare.
Medelåldern för dessa hanar är 5 år (yngst 2 år - äldst 8 är vid ingången av 2013).
Endast svenska kullar finns redovisade.
Barnbarnskurvor
Barnbarnskurvorna för hanar respektive tikar kan enkelt tas fram på Avelsdata hos
SKK.
Dessa ger en ytterligare bild av hur vi använder det avelsmaterial som finns
tillgängligt idag och som kan vara en faktor att beakta vid avelsplanering för att
undvika att snäva in avelsbasen ytterligare.
Att i farfarskurvorna hitta enskilda individer som är dominant förekommande är,
speciellt med tanke på den alltför snäva avelsbasen, en risk.
Målet måste därför för alla vara att platta ut denna fördelning så inte enskilda
individer hamnar högt i listan.
Gröna hanar
På fullmäktigemötet 2012 godkändes en proposition om ”gröna hanar”. Denna
innebär att en hane kan få dispens för jakt och/eller utställningsmerit om han är av
sådant genetiskt ursprung (tack vare sin stamtavla) att han tillför avelsbasen nyttigt
material. Detta beräknas i programmet lathunden. Dispensen gäller för 3 kullar
(eventuellt 4 om de första 3 resulterade i mindre än 30 valpar) och här räknas
tidigare valpar/kullar i Sverige också in. Dispensen gäller ej för övriga krav för
valpförmedling såsom hälsa, inavelsgrad, ålder eller antalet valpar i Sverige/världen
(se RAS)
Även hanar som har fyllt 10 år kan få denna dispens.
Det har inkommit 13 förfrågningar på gröna hanar.
Gröna tikar
På fullmäktigemötet 2013 godkändes en proposition om ”gröna tikar”. Denna
innebär att en tik kan få dispens för jakt och/eller utställningsmerit om hon är av
sådant genetiskt ursprung (tack vare sin stamtavla) att hon tillför avelsbasen nyttigt
material. Detta beräknas i programmet lathunden.
Dispensen gäller 1 kull (eventuellt 2 om det i första kullen resulterade i förre än 5
valpar). Dispensen gäller ej för övriga krav för valpförmedling såsom hälsa,
inavelsgrad, ålder eller antalet valpar i Sverige/världen (se RAS)
Det har inkommit 6 förfrågningar på gröna tikar.
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Leder
Under 2013 har 507 flatcoated retrievers höftledröntgats.
HD grad A
HD
HD
HD
HD

grad
grad
grad
grad

B
C
D
E

371
88
40
6
2

Av dessa hade 459 hundar A eller B höfter. 40 stycken hade C höfter, 6 stycken D
höfter och 2 hund E höfter. Resultatet för 2013 är därmed 9,5 % HD (6,4 % HD
2012). Detta är en klar försämring mot tidigare år och något som fortsättningsvis bör
uppmärksammas och bevakas då siffrorna varit höga under flera år.
Antalet hd-röntgade hundar sjunker!
2000
Totalt antal undersökta

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

496

696

621

699

850

804

676

670

582

502

530

408

17

17

17

17

17

17

17

18

17

17

17

16

Antal födda

754

992

941

1077 1288 1218 1106 1116

992

876

925

756

Antal röntgade i % mot
egen årsregistrering

66%

70%

66%

65%

59%

57%

Snittålder för
undersökning
(månader)

66%

66%

61%

60%

57% 54%

Av de 756 som är födda 2011 så är 408 röntgade (hittills). De som är födda i dec 2011
blev ju 2 år i dec 2013 och då BORDE de vara röntgade så ovanstående data
sammanställdes (7 feb 2013).
Man kan ändå se en trend över åren som visar på att antalet röntgade hundar
sjunker.
Av de som röntgades 2013 hade 351 hundar med Diagnos A och 2 med diagnos B HDindex 100 eller över den 4 februari 2014 (HD-index ändras beroende på ny HD-status
i släktleden)
Diagnos
HD grad A
HD grad B

Antal
351
2

Gällande armbågsröntgen så genomfördes 405 stycken på flatcoated retrievers
under 2013.
Diagnos
ED ua (0)
ED grad 1
ED grad 2
ED grad 3

Antal
397
6
1
1

397 av dessa var fria, 6 hundar hade ED grad 1, 1 hund ED grad 2 och 1 hund. Detta
ger en AD statistik för 2012 på 2 %, vilket är en ökning från föregående år (1,2 %
2012)
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15 hundar har under 2013 undersökt sina knän och samtliga har registrerats som UA.
2012 undersöktes 8, alla UA.
Diagnos
patella, ua

Antal
15

Jaktlig avkommebeskrivning
Under 2013 har 14 hundar avkommebeskrivits.
Mentalbeskrivning
84 flatcoated retrievers finns noterade på MH varav 82 genomförde (2 avbröts) under
2013. 27 hundar genomförde BPH 2013.
Renal dysplasi
Fall av renal dysplasi, tidigare kallat PNP, registreras från och med 2014 av SKK för
samtliga raser. Registreringen baseras på resultatet från en histopatologisk
undersökning av njurvävnad.
Under 2013 har 4 nya fall registrerats hos SKK, samtliga tikar.
Under 2004-2013 har totalt 20 fall registrerats, flest 2009 då 6 fall registrerades.
Man bör ha i åtanke att det finns fall som inte registrerats.
På SKK Avelsdata finns en uppdaterad lista över bekräftade fall. Tyvärr fortsätter vi
att få flera fall.
Forskning angående arvsgången för RD ingår i den långtidsstudie som har påbörjats
tillsammans med SLU och UU.
Chorioretinopati
Forskning angående orsak och eventuell arvsgång för chorioretinopati ingår i den
långtidsstudie som har påbörjats tillsammans med SLU och UU.
Föreläsning
Torsdagen den 9 maj bjöd avelsrådet in till föreläsning med föreläsare Therese
Ahlman och ca 20 personer deltog.

Verksamhetsplan 2014
Flatcoated retrieverklubben, rasklubb till Svenska Spaniel och Retrieverklubben, är
en aktiv klubb med verksamhet runt om i landet och den utvecklas med
klubbmedlemmarna i de lokala sektionerna. För närvarande finns det 10 st sektioner.
I Flatcoated retrieverklubbens regi genomförs en certutställning och ett
Flatmästerskap årligen någonstans i Sverige. Från och med 2008 arrangerar vi
jaktprov under säsongen, särskilda B-prov, över hela landet. Vi arrangerar även ett
A-prov.
Mål och visioner
Klubbens övergripande mål är att bevaka rasens intresse och att utveckla och
förbättra möjligheten till fortsatt framåtskridande på ett långsiktigt hållbart sätt, utan
att glömma rasens historia. Vi får aldrig förbise att vår största och viktigaste uppgift
är att bevara och utveckla det som är rasspecifikt. Hur detta ska gå till finns beskrivet
i Flatcoated retrieverklubbens RAS-dokument.
Ramarna för våra strävanden mot utveckling finns dokumenterade i Flatcoated
retrievers rasstandard. Exteriört, jaktligt och mentalt ska vi se till att den ras vi fått
förtroendet att förvalta, brukas och inte missbrukas.
I stadgarnas § 1 Mål, står följande att läsa:
Flatcoated retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för
dessa stadgar och Svenska Spaniel och Retrieverklubbens stadgar tillvarata specifika
intressen för rasen genom


att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda rasrena hundar



att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av
dressyr och praktiskt bruk av denna



att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning
och vård



att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet



att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hundägandet

Styrelsen har även som målsättning att:


tillvarata vår ras intressen i SKK-organisationen



ökad öppenhet mellan styrelse och medlemmar



ökat informationsflöde bl a genom Charmören, hemsida och Facebooksida



ett medlemsanpassat aktivitetsutbud på regional och central nivå



alla frågor som innebär större framtida förändringar ska föras till
Fullmäktigemötet för beslut av medlemmarna



förvalta klubbens ekonomi för att få möjligheter att utveckla både klubben,
rasen och medlemmarna



uppmuntra ett samarbete med övriga retrieverklubbar i bl a utbildnings- och
aktivitetsfrågor

I stadgarnas § 2 Verksamhet, står vidare:
För att nå uppsatt mål skall klubben:
 informera och sprida kunskap om Flatcoated retrieverklubben - dess mål,
organisation och arbetsformer


informera om Flatcoated retrievern och dess användningsområden



lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK
upprättade riktlinjer



aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Flatcoated retriever inom och
utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper



utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma till användning



anordna utbildning rörande avelsarbetet inom rasen



anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv



avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan
anledning föreligger



stödja och medverka i SSRK:s och SKK:s forskningsarbete



delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan, baserat på klubbens målbeskrivning enligt
ovan, följer här.
Avel
Under 2014 kommer arbetet med långtidsstudien gällande hälsostatusen hos en
årskull att drivas vidare. De som ännu inte deltagit med sina hundar i projektet
kommer att kontaktas.
Blodprov och hälsostatus kommer att samlas in under bland annat Club Show och
Flatmästerskapet.
Arbetet avseende RD- och chorioretinopatisituationen inom rasen kommer att fortgå.
Bl a har Björn Ekesten beviljats medel ur SKK:s Forskningsfond för vidare forskning
på chorioretinopati hos Flatcoated retriever.

Utbildning för avelsrådet samt fortsättningsutbildning i Lathunden sker också under
2014.
Nordisk avelsrådskonferens kommer att hållas helgen 15-16 mars.
Förra årets konferens blev aldrig av då det blev svårt att hitta något datum som våra
nordiska avelsråd kunde så det blir detta år istället.
Uppfödarkonferens kommer hållas under hösten/vintern. Den kommer bland annat
handla om avelbasen och arbetet med att förbättra densamma.
Avelsrådet planerar möten både telefon och fysiska.
Klubben ska vara en aktiv remissinstans i avelsrelaterade frågor genom att avelsrådet
finns som informationskälla och bollplank till de uppfödare och hundägare som har
avelsrelaterade frågor och funderingar.
Vi kommer att fortsätta informera om vikten att jobba för en breddning av avelsbasen
och vilka hjälpmedel som finns att tillgå (t ex gröna hanar) samt riskerna med att
överanvända visa individer/linjer.
Jakt
En arbetsgrupp runt Flatmästerskapet kommer att bildas.
Det kommer att arrangeras särskilda prov ute i sektionerna. Östra sektionen kommer
att arrangera särskilda B-prov veckorna 31 tom 33. Västra sektionen kommer att
arrangera två särskilda B-prov under våren. Mittsvenska sektionen planerar att
arrangera särskilda B-prov vecka 39.
Flatmästerskapet genomförs av Gävle/Dalasektionen den 9-10 augusti i Kratte
Masugn.
Klubben kommer i år att arrangera det Nordiska Mästerskapet för Flatcoated
retrievers den 18-19 oktober i södra Sverige. Klubben kommer även att anmäla ett
lag.
Det planeras även att arrangeras ett A-prov där planen är att hålla det inofficiellt i år
då vi även har Nordiska Mästerskapet detta år.
Jaktansvarig planeras delta på SSRK:s funktionärsträff.
Klubben stöttar de sektioner som genomför särskilda B-prov och uppmuntrar
lämpliga medlemmar som önskar bli jaktprovsdomare.
Klubben ska även vara fortsatt aktiv remissinstans i jaktliga frågor och
fortsätta att bevaka vad som sker inom det jaktliga området inom och utom
landet.
Exteriör
En arbetsgrupp runt Club Show ska bildas och det planeras en exteriör utbildning för
att locka medlemmar från våra egna led att vilja bli exteriördomare.

Under 2014 kommer klubbens Club Show arrangeras av Mittsvenska sektionen den
29 maj i Sundsvall. Domare är Viveka Lahokoski och Kirsi Nieminen båda från
Finland.
Exteriördomarkonferensarbetsgruppen kommer under året att slutföra
raskompendiet inför exteriördomarkonferens 2015. Man planerar även att ha ett
fysiskt möte under året.
Exteriöransvarig planeras delta på SSRK:s funktionärsträff.
Klubben ska uppmuntra lämpliga medlemmar som önskar bli exteriördomare samt
bevaka vad som sker inom utställningsområdet inom som utom Sverige och vara en
aktiv remissinstans i utställningsärenden.
Utbildning
En nyhet detta år är en föreläsningshelg med rubriken ”Med Flatcoated retrievern i
fokus”, 5-6 april, Vilsta Sporthotell, Eskilstuna. Föreläsare är Katja Nilsson, genetiker
SLU, Lena Hägglund, exteriördomare och rasspecialist, Hans Rosenberg,
exteriördomare och rasspecialist, Marie Söderström, bl a legitimerad djursjukskötare,
cert. fysioterapeut smådjur samt Björn Forkman, professor i etologi.
Vi kommer också att för första gången arrangera ett läger för våra medlemmar, kallat
Flattläger 2014, den 9-11 maj i Herrfallet utanför Arboga. Instruktörer är Jens
Palmqvist (Ökl/Ekl), Maria Jogeland (Nkl), Anna-Lena Wendt och Ingela Karlsson
(delad grupp med dirigering och stadga/jaktlydnad) och Ida Jansson
(lydnadsprovslydnad).
Även i år kommer två A-provsträningar att arrangeras i olika delar av landet för att
våra medlemmar ska få fler chanser att förbereda sig för start på A-prov.
Vi planerar att skicka ca åtta personer till utbildning inom FunktionsbeskrivningRetriever (FB-R).
Utbildningsansvarig planeras delta på SSRK:s funktionärsträff.
Klubben ska också aktivt stödja sektionerna med kunskapsförmedling och råd inför
lokala utbildningar.
Information
Nyhetsbrev kommer att skickas ut sex gånger per år via mail och utskick till
nya ägare av vår ras samt utskick till nya medlemmar är några nyheter detta
år.
Vi påbörjar även planeringen inför Rasbok 2015.
Tidningen Charmören kommer ut med fyra nummer. Klubben fortsätter att
utveckla hemsida och Facebooksida.
Mental och jaktlig utvecklingskommitté
Utskick till nya Flatcoated retrieverägare med information om olika
beskrivningsformer som t ex BPH, MH, FB-R kommer att ske under 2014.

Kommittén planerar ett mocktrial eller mocktrialträning/kurs samt ha flera
telefonmöten under året.
Vi kommer att fortsätta med avkommebeskrivningar detta år.
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen kommer att ha möten och aktiviteter under året, bl a
monter på klubbens aktiviteter och apporteringsträningshelg.
Möten
Styrelsen planerar möten både telefon och fysiska. Under året kommer även
telefonmöten med sektionerna att ske var tredje månad.
Klubben deltar även på övriga möten som SSRK samt SKK kallar till.
Sektionsträff och Fullmäktige hålls i Upplands Väsby den 22-23 mars.
Våra kommittéer planerar även möten under året.
Föreningsteknik
Styrelsen har beslutat att köpa in boken ”Föreningsteknik” av Jan Wigdell detta år.
Sektioner
Sektionerna får en sektionspeng baserad på antal medlemmar i sektionen.
Mässor
Vi planerar att vara med på flera mässor detta år Stockholm Hundmässa, MyDOG i
Göteborg, Skånska Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster den 30-31 augusti och
Swedish Game Fair 29-31 maj på Tullgarn.
Samarbetspartners
Vi har fortsatt avtal för 2014 med våra samarbetspartners Försäkringsaktiebolaget
Agria och Royal Canin Sverige AB.
Förhoppningsvis kan vi knyta ytterligare sponsorer till klubben under året.
Budget
Budgeten redovisas separat

Medlemsavgifter
Huvudstyrelsen förslår oförändrade medlemsavgifter för 2015.
Nuvarande avgifter för medlemskap
Medlemsavgift:

250 kr/år

Familjemedlemskap:

65 kr/år

Uppfödare som anmäler valpköpare som ny medlem:

100 kr/ny medlem

Utlandsmedlem:

375 kr/år
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Sektionsstöd
Medlem 20131231
UMEÅ
147
MITTSVENSKA
126
GÄVLE-DALA
124
VÄRMLAND
79
BERGSLAGEN
197
ÖSTRA
523
VÄSTRA
446
ÖSTGÖTA
133
SMÅLAND
209
SKÅNE-BLEKINGE
211
UTLAND
75
Summa
2270
Budget FRK 2014
Intäkter
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet

Kostnader
Sektionspeng
Inköp Flatbutiken
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida
Rasdata/Lathunden
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avg SSRK
Bankavgifter
Mässor
Kontorsmtrl/förbrukn
Avelsrådet
Avelsrådsutbildn
Utbildning Lathunden
Möteskostnader AR
Medl DKK+NKK

499200
12000
12000
52000
8000
20000
16000
619200

-11000
-3000
-40000
-35000
-25000
-18000
-75000
-3000
-5000
-250000
-6000
-7500
-23000
-7500
-8000
-1500
-518500
-5000
-3000
-8000
-1300

2014
735
630
620
395
985
2615
2230
665
1045
1055
10975

Hälsoprojektet
Nordisk Avelsrådskonf
Avelskonf.
Jaktsektionen
A-prov
Nordiska
Arbetsgrupp FM
Flatmästerskapet
Exteriörsektionen
Raskompendium
Exteriör utbildning
Arbetsgrupp CS
Club Show
Utbildningssektionen
FB-R
Flattläger
Föreläsningshelg
A-provsträn
Inför start A-prov
Föreningsteknik
Informationssektionen
Rasbok 2015
Utskick nya ägare
Utskick nya medlemmar
Ungdomssektionen
Aktiviteter
Kommité
Jakt&mental utv

Resultat

-30000
-25000
-5000
-77300
-10000
-14000
-1000
-13000
-38000
-10000
-2000
-500
-9000
-21500
-8000
-4000
-2000
-250
-250
-500
-15000
-500
-500
-500
-1500
-3500
-3500
0
0
-56100

Fastställande av reseersättning till styrelseledamöter,
revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Huvudstyrelsens förslår oförändrade villkor för reseersättning, d v s att
klubben följer lägsta statliga milersättning á 18.50 kr/mil.
Nuvarande reseersättning
Nuvarande reseersättning
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18,50 kr/mil

2014
Valberedningens förslag till
Huvudstyrelse FRK

Lotta Luciani

Camilla Boquist
Ordförande (omval 1 år)
Bor i: Torshälla
Arbete/utbildning: Uppdragsmontör/Webbdesign och grafisk
design
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Kommissarie
Club Show 2001, ingick arbetsgruppen för FM 2004.
Exteriöransvarig i Bergslagen. Ordförande FRK HS.
Mitt hundliv: Köpte min första flatcoated retriever 1990. Har nu tre stycken hemma, varav
två kommer från min första kull under kennelnamnet Headlights. Tränar apportering,
viltspår, agility och visar ibland hundar på utställning.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Jag är en engagerad idéspruta som alltid ger
hundra procent i allt jag tar mig för. Jag kan bidra med ökad kommunikation och
informationsflöde på alla plan, strukturera upp organisationen och se till att vi är lyhörda för
medlemmarnas och sektionernas åsikter och önskemål.
Vad ni inte visste om mig: Att tölta med islandshäst är bland det bästa jag vet, att mitt
absoluta favoritmuseum är Fotografiska i Stockholm och att U2:s magiska konsert på Ullevi
2005 slår allt annat jag sett!

Andreas Josefsson
Jaktansvarig (nyval 2 år)
Bor i: Nybro, 3 mil väster om Kalmar
Arbete/utbildning: Jobbar på ett sågverk som slipare/postare.
Tidigare styrelsearbete eller liknande
erfarenhet: Provledare/kommissarie för retrieverprov.
Mitt hundliv: Hundar i familjen sen jag var barn. Skaffade egen
hund 2003 och har nu två flattar och en labbe. Apporterar cirka 1
gång/vecka under säsong. Tycker det riktigt kul att delta på A-, B- och C-prov.
Vad jag tror jag kan bidra med till FRK: Se till så att det finns möjlighet för folk att utbilda sig
själva och sina hundar inom den jaktliga biten. Att vi fortsätter att ha vårt eget A-prov så att
det kommer fler flattar till start. En flatcoated med bra egenskaper som är rätt utbildad
hävdar sig mycket väl i konkurrens med jaktlabbar!
Vad ni inte visste om mig: En jäkel på att göra rödvinssås. Ser otroligt rolig ut i mössa.

Maria Esbjörnsson
Utställningsansvarig (nyval 2 år)
Bor i: Sturefors
Arbete/utbildning: arbetar som rektor
Tidigare styrelsearbete eller liknande
erfarenhet: Utställningsansvarig i SSRK, FRK och
FRK/Östergötland i sammanlagt över 10 år. Ansvarat för tre
exteriördomarkonferenser, tidigare medlem i
exteriörkommittén och FRK- avelsråd. Var med och bildade
FRK/Östergötland och innehaft de flesta poster mm. SBKinstruktör och ringsekreterare.
Mitt hundliv: Första egna hunden 1969, första flatten 1972 och första flattkullen 1974 och
även ett antal kullar amerikanska cockrar har fötts under kennelnamnet Bedraggler. Nu finns
det fyra flattar i huset i åldrarna mellan fyra månader och drygt nio år.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Erfarenhet och kunskap både om rasen och hela
SKK organisationen och det regelverk som styr.

Annika Bay
Utbildningsansvarig (nyval 2 år)
Bor i: Stöcke, 1,5 mil utanför Umeå
Arbete/utbildning: Leg sjuksköterska/Klinisk Adjunkt
på Inst. för Omvårdnad, Umeå Universitet
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet:
Utbildningsansvarig i Stöcke IF, kassör FRK/Umeå 2008-2011, valberedning och sekreterare
FRK/Umeå 2011-2014. Sekreterare SSRK/Umeå 2011-2014.
Mitt hundliv: Är uppvuxen med hund och haft pointer, finsk spets, gråhund, tervueren,
springer spaniel och tre flattar. Har nu en flattik och en Cavalier King Charles spaniel. Tränar
lydnad, jakt och ställer ut. Är diplomerad SSRK instruktör sedan 2010.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Att tillsammans med de lokala sektionerna öka
intresset för klubbens aktiviteter och få fler engagerade och aktiva.

Karin Karkiainen
Sekreterare (mandat 1 år)
Bor i: Sjulsmark (Piteå)
Arbete/utbildning: Geoekolog/miljövetare arbetar som
arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Sekreterare
Piteå Hundungdom. Piteå BK:s tävlingskommitté, ledamot Sveriges
Hundungdoms HS. Ordf. i fackklubb. Sekreterare FRK HS.
Handläggare och instruktör på SBK.
Mitt hundliv: Golden sedan 1991 och flatt sedan 1994. Ägnar mig åt jakt, bruksarbete,
lydnad, viltspår och utställning. Tjänstehundsarbete ligger mig varmt om hjärtat.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Bidrar med mitt engagemang, kunskap i
föreningsarbete, kvalitetssäkring och utveckling. Tror på att "bra kan alltid bli bättre".
Vad ni inte visste om mig: Diplomerad Hundmassör med stort intresse av friskvård och
rehabilitering.

Marie Carlsson
Avelsansvarig (mandat 1 år)
Bor i: Nyköping
Arbete/utbildning: Evidensia Djursklinik som Leg Djursjukskötare
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Har tidigare
suttit i HS som utställningsansvarig och som jaktansvarig. Varit
ordförande i Norfolkterrier klubben och sekreterare i Södermanlands kaninavelsförening.
Mitt hundliv: Flat sedan jag föddes då min mamma startade Björshults kennel. Fött upp
Norfolk terrier, Cocker spaniel och labrador, enbart flatt och Borderterrier. Provledare för
SSRK. Är sedan 2011 utställningsdomare på Flat, Border, Norfolk och Norwich terrier.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: En stor erfarenhet inom avel och
föreningsarbete.
Vad ni inte visste om mig: Jag har fött upp och ställt ut olika djur hela mitt liv, bland annat
kaniner, råttor och hamstrar. Ett år hade jag Sveriges vinstrikaste råtta.

Elin Eklund
Kassör (mandat 1 år)
Bor i: Norrtälje
Arbete/utbildning: Utbildad Ingenjör inom geografiska
informationssystem(GIS) och jobbar på Norrtälje kommun som
GIS samordnare.
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Ordförande
SSRK Kiruna sektionen, ordförande FRK Skåne/Blekinge
Mitt hundliv: Är uppvuxen med golden så min första flatt
flyttade först in 2002. År 2010 tog jag över Skinnarbyns kennel och samma år hade jag första
kullen flattar i huset. Jag jagar, spårar och ställer ut mina hundar så ofta jag hinner med.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Gott humör, goda idéer och välskött ekonomi.
Vad ni inte visste om mig: Har skoterkörkort och jagar älg i Västerbottens inland under
hösten.

Alexandra Wolf
1:a suppleant (nyval 1 år)
Bor i: Gnosjö
Arbete/utbildning: Arbetar på förskola
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet:
FRK Småland och SSRK Småland
Mitt hundliv: Mina föräldrar skaffade vår första flatt
1979 från kennel Hovhills. Har nu fyra tikar med min egen familj. Jakten ligger oss närmast
om hjärtat och alla hundarna är med på praktisk jakt. Vi startar även på jaktprov och ställer
ut.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Först och främst vill jag lära mig mer om vår
härliga ras och föreningsarbete. Att få möjlighet att diskutera rasens bakgrund samt
utveckling tillsammans med erfaret folk är något som jag brinner för.
Vad ni inte visste om mig: Har en New Foresthäst som är 34 år och som jag haft i 24 år!

Susanna Hagman
2:a suppleant (nyval 1 år)
Bor: På en gård i Knutby, strax utanför Uppsala.
Arbete/utbildning: Jobbar natt på ett äldreboende, men är
utbildad Djurvårdare.
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Jag sitter för
närvarande i FRK/Ungdomsgruppen och i
Informationskommittén.
Mitt hundliv: Började när jag föddes då min familj hade Grand Danois. Flatcoated blev det
för snart fem år sen. Håller på med sök, lydnad, spår och apportering.
Vad jag tror jag kan bidra med till FRK: Har kanske inte lika mycket kunskap som flera andra
i styrelsen men hoppas kunna bidra med nytänkande och idéer för hur vi ska behålla flatten
som den suveräna allroundhund den faktiskt är.
Vad ni inte visste om mig: Har tävlat i Dart, både i lag och individuellt. Har vunnit både
pokaler och medaljer och, min bästa placering är trea bland alla tjejer i Sverige!

Revisorer
Lars Berglund, Auktoriserad Revisor (omval 1 år)
Emelie Skönborg, Civilekonom (omval 1 år)

Valberedning
Lotta Luciani (nyval 2 år, sammankallande)
Maria Bergendahl (nyval 2 år)
Anna-Lena Wendt (fyllnadsval 1 år)

Med vänlig hälsning
FRK:s valberedning 2014-02-15

Lotta Luciani, Maria Bergendahl, Lena Hägglund,

Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 1
Ändringar i annonsering
Bakgrund
Då det skiljer sig mellan annonseringen på klubbens hemsida och tidningen
Charmören gällande valpkullar önskar styrelsen att Fullmäktige tar beslut om att
göra dessa regler lika så att samma regler gäller på hemsida och i tidning.
Idag får valpkullar som uppfyller hälsokraven men inte valpförmedlingens samtliga
krav på jakt-/utställningsmerit annonseras under Övriga valpkullar i Charmören. För
annonsering på hemsidan behöver valpkullen uppfylla valpförmedlingens samtliga
krav.
Förslag
Styrelsens förslag är att Övriga valpkullar tas bort från tidningen Charmören.

Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben

Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 2
Nya krav på ögondiagnoser för FRK valpförmedling
Avelsrådet för Flatcoated retrieverklubben föreslår härmed att kraven för hälsostatus
på ögonen för valpförmedling hos FRK ändras till nedanstående:
Ektopiskt cillium

Affekterad hund bör paras med fri individ

Distichiasis

Affekterad hund bör paras med fri individ

Ektropion

Kirurgiskt korrigerad hund ska ej användas i avel
Affekterad hund bör paras med fri individ

Entropion

Kirurgiskt korrigerad hund ska ej användas i avel
Affekterad hund bör paras med fri individ

Y-sömskatarakt

Affekterad hund bör paras med fri individ

Bakre polära katarakter

Affekterad hund ska ej användas i avel

Övriga katarakter

Om katarakten är ärftlig ska hunden ej användas i avel.
Vid bedömning av ärftlighet ”kan för närvarande ej
bedömas” rekommenderas omlysning innan hunden
används i avel.
Vid ”genetisk betydelse okänd” bör hunden paras med fri
individ.

Retinal Dysplasi

Vid diagnos ”lindrig” bör hunden paras med fri individ.
Vid övriga RD diagnoser bör hunden ej användas i avel.

Bakgrund
Då forskning och studier ger oss nytt underlag att utvärdera vilka ögondiagnoser som
bör beaktas vid avel så föreslår avelsrådet att anpassa de befintliga kraven gällande
ögondiagnoser till ovanstående. För mer information, se artikeln som presenterats i
Charmören nr 1, 2014.

Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben

Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 3
Ändring av dispens för gröna tikar
Avelsrådet för Flatcoated retrieverklubben föreslår härmed att den dispens från jakt
och/eller utställningsmerit för 1 valpkull efter tik som är av utländska ovanliga linjer
alternativt klassas som ”grön tik” via beräkning i lathunden ändras.
Avelsrådet föreslår att dispensen ska omfatta en kull undan tik av ovanliga utländska
eller svenska linjer men ej för så kallad grön tik via beräkning i Lathunden. Denna
bedömning görs av avelsrådet. Här räknas ev tidigare kull/valpar i Sverige också in.
Om denna valpkull resulterar i mindre än 5 valpar kan dispens ges för ytterligare 1
kull undan samma tik. Dispensen gäller ej för övriga krav för valpförmedling såsom
hälsa, inavelsgrad, eller ålder.
Dispensen ska begäras skriftligen (via email) från avelsrådet i god tid innan
annonsering och bifogas till annonsunderlaget.
Bakgrund
Att ge dispens för FRK valpförmedling var från början tänkt som ett sätt att hjälpa
uppfödare att använda tikar av annorlunda linjer trots att de saknar jakt och/eller
utställningsmerit. Att en tik är grön är ingen merit i sig. Att som uppfödare välja att ta
en kull undan en tik utan tillräckliga meriter ska bara befrämjas då tiken har starkt
bidrag till att bredda avelsbasen. Det ska inte anses som ett alternativ till en
meritering och ej heller uppmuntra/möjliggöra att uppfödaren avstår från att
meritera sin tik. Uppfödare förmedlar viktiga signaler till sina valpköpare och dessa
bör vara att hundarna ska uppfylla meritkraven innan de används i avel.
Sedan dispensen godkändes på Fullmäktige 2013 har användandet av
dispensmöjligheten inte gjorts enligt den tanke som avelsrådet hade och därmed
anser avelsrådet att det är för tidigt att ha denna dispensmöjlighet. Programmet
Lathunden kan idag inte räkna på gröna tikar (en kullbror utan valpar har hittills
använts i stället men det ger inte alltid samma resultat som att räkna på korrekt
individ) och Avelsrådets förhoppning är att programmet utvecklas och då görs en ny
översyn över dispensmöjligheter.

Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben

Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 4
Dispens från meriter för FRK valpförmedling
Dispens baserad på beräkningen i Lathunden för Gröna hanar gäller enbart för de
hundar som finns i SKK databas och därmed i Rasdatabasen.
Vidare villkor för dispens se nedan, proposition nr 1 från 2012.
Bakgrund
Beräkning kan endast göras på hund med stamtavla i Rasdatabasen, denna utgör
indata till Lathunden. Rasdatabasen baseras på SKK databas och uppdateras 4 ggr
per år.
På Flatcoated Retrieverklubbens Fullmäktige 2012 antogs en proposition gällande
dispens, se bilagd nedan!
Bakgrunden då som nu är följande:
Flatcoated Retriever har problem med att den effektiva avelsbasen är för låg. Vi ser
idag en ökad mängd drabbade individer som uppvisar olika sjukdomar som enligt
veterinäruttalande kan bero på en begynnande inavelsdepression. Hit hör cancer,
allergier, autoimmuna sjukdomar mm.
För att gemensamt arbeta för en breddning av avelsbasen och på så sätt förbättra
hälsostatusen för vår ras föreslås ovan beskrivna dispens. Vår förhoppning är att
denna dispens stimulerar till användandet av gamla friska hanar samt hanar som
tack vare sin stamtavla genetiskt bidrar till en ökad avelsbas.
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben

Proposition 1 på Fullmäktige 2012
Dispens från meriter för FRK valpförmedling
Avelsrådet för Flatcoated retrieverklubben föreslår härmed att dispens ges från jakt
och/eller utställningsmerit för 3 valpkullar efter hanhund som är av utländska
ovanliga linjer alternativt klassas som ”grön hane” via beräkning i lathunden eller
som fyllt 10 år. Här räknas eventuellt tidigare kullar/valpar också in. Om dessa 3
valpkullar resulterar i mindre än 30 valpar kan dispens ges för ytterligare 1 kull.
Dispensen gäller ej för övriga krav för valpförmedling såsom hälsa, inavelsgrad, ålder
eller antalet valpar i Sverige/världen (se RAS).
Dispensen ska begäras skriftligen (via email) från avelsrådet i god tid innan
annonsering och bifogas till annonsunderlaget.
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