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Verksamhetsberättelse för Flatcoated retrieverklubben
2014-01-01–2014-12-31
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben lämnar följande verksamhetsberättelse för
år 2014.
Inledning
År 2014 har varit ett år med massor av fina resultat, arrangemang och massivt
klubbarbete. Detta var året då vårt första Flattläger gick av stapeln och vilken succé det
blev!
Vi hade återigen ett stort antal anmälningar på Flatmästerskapet. Vårt fantastiska
svenska lag vann återigen Nordiska Mästerskapet och vi har en mycket välbesökt
hemsida och Facebooksida.
Medlemstalet per 31 december 2014 var 2 162 st.
Fullmäktigemöte
Ordinarie Fullmäktigemöte hölls söndagen den 23 mars 2014 på Scandic Hotell,
Upplands Väsby. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Styrelsens sammansättning under 2014
Camilla Boquist
ordförande
Karin Karkiainen
sekreterare/vice ordförande
Elin Eklund
kassör
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utbildningsansvarig
Andreas Josefsson
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Maria Esbjörnsson
exteriöransvarig
Marie Carlsson
avelsansvarig
Alexandra Wolf
suppleant 1
Susanna Hagman
suppleant 2
Adjungerad till styrelsen
Annelie Karlsson Karjalainen, tillfällig sekreterare
AU (arbetsutskott)
Camilla Boquist, ordförande
Elin Eklund, kassör
Marie Carlsson, avelsansvarig
Revisorer
Lars Berglund
Emelie Skönborg
Revisorssuppleanter
Freddy Alm
Kjell Ekström
Valberedning
Lotta Luciani, sammankallande
Maria Bergendahl
Anna-Lena Wendt

Personer knutna till styrelsen under 2014
Låtta Bergstrand, redaktör Charmören
Lotta Luciani, redaktionsråd Charmören
Karin Brostam Berglund, redaktionsråd Charmören
Malin Wehinger, samordnande annonsadministratör valpförmedlingen
Åse Rönnblom Gustafsson, samordnande annonsadministratör valpförmedlingen
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 Widlund, rapporterar in jaktprovskritiker Rasdata
Ingrid Månsson, rapporterar in jaktprovskritiker Rasdata
Helena Svensson, rapporterar in jaktprovskritiker Rasdata
Catarina Wingård, utbildningskommitté
Annelie Karlsson Karjalainen, utbildningskommitté
Linda Vågberg, utbildningskommitté
Låtta Bergstrand, informationskommitté
Gun Wallenmark, informationskommitté
Cecilia Edberg, informationskommitté
Susanna Hagman, informationskommitté
Ingela Karlsson, jaktkommitté
Tina Engström, jaktkommitté
Lena Karlsson, mental och jaktlig utvecklingskommitté
Jessica Holmström, mental och jaktlig utvecklingskommitté
Liselotte Nordensten, mental och jaktlig utvecklingskommitté
Maria Skogsberg, mental och jaktlig utvecklingskommitté
Karin Cleeve, arbetsgrupp Flattläger
Gunilla Widén, arbetsgrupp Flattläger
Linda Vågberg, arbetsgrupp Flattläger
Eva Svensson, arbetsgrupp Flattläger
Mats Närling, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Anneli Mattsson, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Lars Söderström, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Anna-Lena Wendt, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Hans Olofsson, Flatmästerskapets arbetsgrupp
Lena Hägglund, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Hans Rosenberg, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Charlotte Sundell, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Lena Sundquist, exteriördomarkonferensarbetsgrupp

Marie Carlsson, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Carina Östman, exteriördomarkonferensarbetsgrupp
Susanna Hagman, ungdomsgruppen
Johanna Sommar, ungdomsgruppen
Erika Lindkvist, ungdomsgruppen
Andrea Stenlund, ungdomsgruppen
Tilde Udin, ungdomsgruppen
Julia Rönnevall, ungdomsgruppen
Johanna Anderkrans, ungdomsgruppen
Lisa Carlsson, ungdomsgruppen
Avelsråd
Marie Carlsson
Katarina Morsk
Gunilla Lefwerth
Agneta Cronsell
Marita Stigelius
Annica Wehinger Redlund
Lena Karlsson
Nathalie Eriksson
Sammanträden
Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen haft nio protokollförda möten, inklusive det
konstituerande mötet och tagit upp över 170 punkter.
Ett fysiskt möte med sektionerna genomfördes den 22 mars och det har hållits två
telefonmöten med sektionerna under året.
Avelsrådet har under 2014 haft 13 telefonmöten samt även kontinuerligt deltagit i möten
med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och UU (Uppsala Universitet) angående
samarbetesprojektet.
Informationskommittén och utbildningskommittén har haft tre protokollförda möten
under det gångna året.
Informationsmöte om FB-R
SSRK bjöd den 12 januari in till ett informationsmöte om FB-R, klubbens representant
var ordförande Camilla Boquist.
SSRK:s Funktionärsträff den 12-13 april 2014
Vid SSRK:s sedvanliga funktionärsträff deltog ordförande Camilla Boquist och
jaktansvarige Andreas Josefsson.
SSRK:s Representantskapsmöte
Den 17-18 maj ägde SSRK:s representantskapsmöte rum. Frågorna som diskuterades var
organisations- och ekonomifrågor. Klubbens representant var ordförande Camilla
Boquist.
Retrieverklubbsträff
Flatcoated retrieverklubben och Golden retrieverklubben bjöd gemensamt in övriga
retrieverklubbar till träff den 6 september.

Representanter från alla klubbar fanns på plats och Flatcoated retrieverklubbens
representanter var Camilla Boquist och Susanna Hagman.
Nordiskt avelsrådsmöte
Den 15-16 mars arrangerade klubben ett nordiskt avelsrådsmöte.
Ekonomi
Beträffande Flatcoated retrieverklubbens ekonomi hänvisas till resultat- och
balansräkning som redovisas separat vid Fullmäktigemötet.
Sektioner
Flatcoated retrieverklubben har för närvarande elva sektioner. En ny sektion, Norr,
bildades glädjande nog under året.
Sektionerna är utspridda över landet och bedriver lokal verksamhet för Flatcoated
retrieverklubbens medlemmar.
Motioner/propositioner
Fullmäktige avlöpte bra. En proposition avslogs och tre godkändes.
Stig Olssons Minne
Följande erhöll tavla från Stig Olssons Minne 2014:
SEJCh Inkwells With Love och Maria Jogeland, LPI SEJCh Hinnared's Nolte och Cecilia
Bording, SEJCh SEVCh Lustans Light Misty och Maria Järnkrok.
Medlemmar
Flatcoated retrieverklubben har 2 162 st (år 2013, 2 337 st) medlemmar per den
31 december 2014, en minskning med 175 st medlemmar sedan förra året (år 2013, -53 st,
2012, -94 och år 2011, -133). Av dessa 175 st är 48 st gratismedlemmar som klubben
flyttat till friexemplar av Charmören.
Fullbetalande
Familjemedlemmar
Valpköparmedlemskap
Gratismedlemmar
Utlandsmedlemmar
Hedersmedlemmar

1 858 st
167 st
46 st
11 st
73 st
7 st

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från Fullmäktige 2014
Fullmäktige gav styrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för hedersmedlemmar som
sedan skulle skickas ut på remiss till sektionerna samt ta med de namn som föreslagits på
Fullmäktige 2015.
Rapport: Kriterier har tagits fram och skickades ut på remiss till våra sektioner den
24 augusti. Styrelsen önskade även att förslag på namn för tilltänkta hedersmedlemmar
inkom. En sektion kom med förslag.
Jaktprovsverksamhet
Flatmästerskapet anordnades av Gävle/Dala sektionen, mästerskapet hölls i Kratte
Masugn den 9-10 augusti. 449 hundar var i år anmälda till tävlingen!
Flatmästare blev Tina Engström med Engsboda Sugar Brown.

Det Nordiska mästerskapet för Flatcoated retrievers anordnades i år av Sverige. Det gick
av stapeln i Kristianstadstrakten den 18-19 oktober. Domare var Janne Stihl och Lars
Mertz. Det svenska laget vann för 6:e året i rad lagtävlingen, Finland kom tvåa följda av
Norge och Danmark.
I det svenska laget ingick följande ekipage:
Tina Engström med SEVCh LPII SEUCh SELCh NordJCh Bez-Ami's First Last and
Always
Anna-Lena Wendt med NordJCh SESpCh Waternuts Caleigh
Ingela Karlsson med NordJCh Coatfloats Marimekko
Andreas Josefsson med NordJCh Straight Flush Velvet Vega
Den individuella mästaren på söndagens A-prov kom från Finland, nämligen TakaTapiolan Fiun Tuuli med ägare Tarja Tuhola. Hon belönades med 1:a pris och cert. Bästa
svenska ekipage kom på en 3:e plats med 1:a pris och det var Tina Engström och ”Triss”
(SEVCh LPII SEUCh SELCh NordJCh Bez-Ami's First Last and Always).
Vårt Rasmästerskap A-Prov genomfördes i år inofficiellt eftersom vi endast tillåts
stambokföra ett A-prov per år.
Det hölls utanför Helsingborg den 1 november och dömdes av Willy Gustafsson och
B-G Landin. Vann gjorde Patricia Benois med sin SEVCh LPI SEUCh DKUCh Gilliams
Gold One of a Kind.
Två stycken B-prov har anordnats av sektionerna, båda var i öppenklass. Ett B-prov i
elitklass genomfördes i samband med Nordiska.
Statistik
A-prov: 8 st starter på kkl varav 2 st blev godkända. 20 st starter i elitklass där 7 st gick
till pris, varav 2 st 1:a pris.
B-prov: 332 st Flatcoated retriever har startat totalt 670 gånger i år. 60,4 % av dessa har
gått till pris, varav 16,3 % fick 1:a pris.
Tre stycken har genomfört det praktiska jaktprovet och där blev två godkända.
Exteriör
Club Show var förlagd till Sundsvall och arrangerades av vår Mittsvenska sektion. Antal
anmälda var 100 st och domare var Viveka Lahokoski och Kirsi Nieminen från Finland.
BIS blev SEU(u)Ch NOUCh SEV-13 FIV-12 Castlerock Simply Magic ägare Anette Dyrén
och BIM Calzeat The X-Factor också ägd av Anette Dyrén.
Klubben har börjat med planeringen av den exteriördomarkonferens som äger rum
hösten 2015. I planeringsgruppen ingår Maria Esbjörnsson (sammankallande) Carina
Östman, Charlotte Sundell, Hans Rosenberg, Lena Hägglund, Lena Sundquist
samt Marie Carlsson.
Utbildning
En utbildningskommitté har bildats under året bestående av Annika Bay, sammankallande, Annelie Karlsson Karjalainen, Catarina Wingård och Linda Vågberg.
Kommittén har under året haft tre telefonmöten.
Kommittén har skickat ut en enkät till medlemmarna via sektionernas hemsidor och
sociala medier. En enkät har även skickats till styrelserna för respektive sektion. Detta för
att undersöka hur intresset för utbildningar och kurser ser ut. Enkäterna ska redovisas på
sektionsträffen 2015.

Under året har klubben arrangerat två A-provsträningar, en i samarbete med Gunilla
Lewert och Lasse Johnsson i Norrtälje. Den andra var i Helsingborg med Ingela Karlsson
och Ann-Lena Wendt.
Målet med kurserna var att fler Flatcoated retriever-ekipage ska ta steget ut på A-prov –
och då komma väl förberedda! Under kurserna var även deltagare utan hund välkomna
för att ännu fler skulle få chansen att förkovra sig. Kursen var upplagd med dummyträning dag 1 och en dags jakt dag 2 där officiella domare vägledde med tips och råd.
För första gången arrangerades ett läger för våra medlemmar, kallat Flattläger 2014,
den 9-11 maj i Herrfallet utanför Arboga. Instruktörer var Jens Palmqvist (Ökl/Ekl),
Maria Jogeland (Nkl), Anna-Lena Wendt och Ingela Karlsson (delad grupp med
dirigering och stadga/jaktlydnad) och Ida Jansson (lydnadsprovslydnad).
Runt 70 st var anmälda och lägret var mycket uppskattat av deltagarna.
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R):
Under året har följande medlemmar genomgått utbildning och blivit auktoriserade:
Carin Mortensen-Olausen, testledare och påbörjad utbildning till beskrivare, Karin
Friberg, testledare, Eva Bergstedt, testledare, Patricia Benois, testledare och Karin Arkmo
Larsson, testledare.
I mars blev följande utbildade till funktionärer: Anna-Lena Wendt, Carola Karlsson,
Anette Kjellqvist och Tina Larsson.
Liselotte Nordensten (medlem i FRK:s Mentala och jaktliga utvecklingskommitté) har
under 2014 varit FRK:s representant i SSRK:s Kommitté för Funktion och Mentalitet.
Den planerade föreläsningshelgen i Eskilstuna fick ställas in pga för få anmälningar.
Avelsverksamheten
Se bilaga.
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har arrangerat ett mycket uppskattat ungdomsläger med inriktning på
apportering den 11-12 oktober utanför Åkersberga. Instruktörer för lägret var Tina
Engström.
Kommittéer
Vi har under året haft kommittéer under jakt-, utbildning- och informationsansvarig.
Flatmästerskapets arbetsgrupp
En ny arbetsgrupp bildades under året, Flatmästerskapets arbetsgrupp. En grupp för
handläggning av arbetet rörande Flatmästerskapet.
I denna grupp ingår: Andreas Josefsson (sammankallande), Mats Närling, Anneli
Mattsson, Lars Söderström, Anna-Lena Wendt och Hans Olofsson.
Föreningsteknik
Styrelsen köpte in tre exemplar av boken ”Föreningsteknik” av Jan Wigdell detta år.
Valphänvisning
Samordnare för valphänvisningen under året har varit Malin Wehinger och Åse
Rönnblom Gustafsson. 28 st valpkullar har varit annonserade.

Uppfödarträffar
Träffar för våra uppfödare har för första gången arrangerats under året. Eskilstuna den
5 oktober i Studiefrämjandets lokaler, ansvarig på plats var Camilla Boquist och i
Lidköping den 11 oktober i Lidköpings Brukshundklubbs lokaler, ansvarig på plats var
Eva Svensson. Båda dessa träffar var gratis och det bjöds på fika.
Dessa lokala träffar har klubben planerat för uppfödarna i närområdet för att de där
tillsammans ska kunna byta erfarenheter, diskutera och umgås.
Rapporterna från dessa träffar var att de var mycket uppskattade!
Annonsering
Klubben hade gemensamt med 37 st uppfödare av rasen en annons i Svenska Kennelklubbens tidning Hundsport i samband med raspresentation i nummer 9/2014.
Enkäter
Vi har frågat våra medlemmar i en rad frågor under året.
Enkäter har lagts ut runt tidningen Charmören, Rasboken, Medlemskonferensen och
Flattlägret. Dessa har varit mycket uppskattade och resultatet från enkäterna har
styrelsen använt i sitt fortsatta arbete.
Nyhetsbrev
Under året har nyhetsbrev gått ut till de som anmält sitt intresse för detta på hemsidan.
Ansvarig för utskicken är Susanna Hagman. Glädjande är att så många vill vara med och
få detta nyhetsbrev skickat till sig!
Tidningen Charmören
Charmören har utkommit med fyra nummer under året. Ansvarig redaktör har varit
Låtta Bergstrand. Redaktionsrådet består av Karin Brostam Berglund och Lotta Luciani.
Det beslutades under året att Charmören ska tryckas helt i färg och nu kan tidningen
även läsas direkt från hemsidan med kod som finns i papperstidningen.
Hemsida och Facebooksida
Klubbens hemsida och Facebooksida har uppdaterats av Camilla Boquist och
valpförmedlingens annonser av Åse Rönnblom Gustafsson.
Vår Facebooksida är mycket aktiv och har nu över 2 400 st medlemmar.
Antal uppfödarlänkar på hemsidan den 31 december 2014 var 115 st.
Mässor
Klubben har deltagit med monter vid MyDOG (januari) i Göteborg i samarbete med
Västra sektionen, Stockholm Hundmässa (december) i samarbete med Östra sektionen
och Skånska Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster (augusti) i samarbete med
Skåne/Blekingesektion.
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.

Samarbetspartners
Agria, Royal Canin samt Studiefrämjandet har under året varit klubbens
samarbetspartners.
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!

Torshälla februari 2015
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse

…………………………….………………
Camilla Boquist, ordförande

…………………………….………………
Karin Karkiainen, sekreterare/
vice ordförande

…………………………….………………
Elin Eklund, kassör

…………………………….………………
Maria Esbjörnsson, exteriöransvarig

…………………………….………………
Andreas Josefsson, jaktansvarig

…………………………….………………
Annika Bay, utbildningsansvarig

…………………………….………………
Marie Carlsson, avelsansvarig
…………………………….………………
Alexandra Wolf, suppleant

…………………………….………………
Susanna Hagman, suppleant

FRK Budget/Utfall 2014
Intäkter
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet
Summa intäkter
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
Hälsoprojektet
Nordisk Avelsrådskonf
Avelskonf.
Jaktsektionen
A-prov
Nordiska
Arbetsgrupp FM
Flatmästerskapet
Exteriörsektionen
Raskompendium
Exteriör utbildning
Arbetsgrupp CS
Club Show
Utbildningssektionen
FB-R
Flattläger

Budget 2014
499200
12000
12000
52000
8000
20000
16000
619200

Resultat
räkning
499949
7800
6200
47058
3085
16800
28240
609132

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

-10975
-2828
-44534
-35764
-23290
-10078
-73196
-1534
-3506
-264089
-5383
-7050
-21620
-3584
-6029
-6130
-519590

-5000
-3000
-8000
-1300
-30000
-25000
-5000
-77300

0
0
-1222
-796
-16218
-24310
0
-42546

-10000
-14000
-1000
-13000
-38000

-13773
-2524
0
-13000
-29297

-10000
-2000
-500
-9000
-21500

-9042
0
0
-8000
-17042

-8000
-4000

-6918
-7972

Föreläsningshelg
A-provsträn
Inför start A-prov
Föreningsteknik

-2000
-250
-250
-500
-15000

0
0
0
-565
-15455

-500
-500
-500
-1500

0
0
0
0

-3500
-3500

-2079
-2079

Summa kostnader

-56100

-16879

Avskrivningar inventarier
Ränteintäkter
ÅRETS RESULTAT

0
5000
-51100

0
18670
1791

Informationssektionen
Rasbok 2015
Utskick nya ägare
Utskick nya medlemmar
Ungdomssektionen
Aktiviteter
Kommité
Jakt&mental utv

Balansräkning
Tillgångar
Inventarier
Lager Flatbutiken
Fordringar
Plusgiro o Bank

Skulder
Eget kapital
Årets vinst
Skulder
Förskott medlemsavg

0
20880
84953
390915
496748

Sektionsstöd
UMEÅ
MITTSVENSKA
GÄVLE-DALA
VÄRMLAND
BERGSLAGEN
ÖSTRA
VÄSTRA
ÖSTGÖTA
SMÅLAND
SKÅNE-BLEKINGE
NORR
UTLAND
Summa

Medlem 31/1
139
139
122
79
177
496
415
140
178
191
6
81
2163

2015
695
695
610
395
885
2480
2075
700
890
955
30
10410

-240080
-1791
-76814
-178063
-496748

Bilaga

FRK avelsråd verksamhetsrapport 2014
Avelsrådet har under 2014 bestått av Marie Carlsson (representant HS), Katarina Morsk,
Marita Stigelius, Gunilla Lefwerth, Annika Wehinger-Redlund, Lena Karlsson och Nathalie
Eriksson.
Adjungerad till avelsrådet har Marianne Johansson varit, hon sköter administrationen kring
hälsoenkäterna samt Lena Hägglund med specifikt ansvar för ögonfrågor.
Åse Rönnblom-Gustavsson är avelsbasinformationsresearcher.
Under senare delen av året utgick Marita Stigelius och Katarina Morsk ur avelsrådet men är
nu adjungerade för att ta hand om och ansvara för hälsoprojekten i samarbete med
Hundgenetikgruppen, HGG.
Vi har under året haft 13 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
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. Informationen blir underlag för den anlagsstudie som ska utföras.
Det diskuteras mycket om rasens 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 åkommor tillika
en sammanställning över vad våra hundar dör av. Med hjälp av denna studie får vi en mer
övergripande och sann bild av hälsan hos vår ras idag. Därmed har vi ett bra utgångsläge för
att utvärdera förändringar i hälsoläget framåt i tiden.
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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 2014
• Totalt registrerades 647 stycken hundar varav 13 var importer
• 75 tikar och 62 hanar användes i avel i totalt 76 kullar
• Inavelsgraden ligger på 1,2 % för 2014 års kombinationer
Mest använda hanhundar är:
Namn
Flatgold’s Black Zar (dansk hane)
Black Mica’s For Those Who Dare
Flatcastle’s Exy Westbound Sign

Antal kullar 2013
4 (i Sverige)
3
3

Totalt
5 (i Sverige)
5
5

Totalt antal valpar
42 (i Sverige)
53
40

Avelsrådet vill påpeka vikten av att utvärdera kullar/valpar efter en hanhund efter
ca 3-4 kullar.
Noterbart är att bara 3 hundar kommit upp i 3 eller fler svenska kullar under året. 7 hanar är
upphov till 2 kullar under 2014 och övriga är upphov till en kull under 2014.
Hanar med 2 eller färre kullar 2014, som har kullar tidigare
Antal
kullar
2014

Antal
kullar
totalt

Antal
valpar
totalt

Inkwells Truly Yours

1

9

67

Castlerock Simply Magic

2

8

75

Almanza Burberry Goodiebag

2

7

48

Caci's Win-A-Latte

2

6

53

Boppalooza Jungman Jansson

1

6

37

Flatgold's A Son Of Alvar At Micawb

1

6

43

Björshults Xtra Wildwest

1

5

44

Kvicksans Handsome Hero

1

5

32

Flatterhaft Hämndens Pris

1

5

41

Meitas Mezzoforte Mackan

2

4

29

Gunways Flying Dragonfly

1

4

19

Mirax Ebony Chip

1

4

36

Whizzbang's Hit Or Miss

1

4

34

Fab Four's Feel The Wind

1

4

31

Ryegate's Watch Out I'm About

2

3

27

Wisecrack's Pascali

1

3

22

Paradox Double Dutch

1

3

19

Action Special MR Black

1

3

23

Comics High Score

1

3

13

Comics Blue Night In Acapulco

1

3

29

Miss Mallorys Against All Odds

1

3

10
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Miss Mallorys Alternative To Black

1

3

26

Jasper Umbra Fida

1

3

21

Torpedos Pirelli

2

2

17

Altaflats Hurricane Warning

2

2

10

Caci's Lovely Prince Cake

2

2

12

Trollkarlens Joar

1

2

7

Toffedreams Ocean's Eleven

1

2

10

Decorous Dandy Duck

1

2

21

Comics Storm In Blue

1

2

20

Flatterhaft Gun Dog

1

2

11

Comics French Kiss

1

2

19

Hinnared's Hunter

1

2

3

IAm Jasper Bronks

1

2

12

Lireena's Neo Nestor

1

2

9

Steelriver Blazin Hot At Blacktoft

1

2

16

Pyymäen Onni

1

2

14

Av de hanar som haft 2 eller färre kullar under 2014 har fler kullar sedan tidigare. Endast
svenska kullar finns redovisade.
Ålder vid första valpkull
2014

0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Moder

0

0

0

0

20

26

0

Fader

0

0

0

4

12

7

4

Totalt

0

0

0

4

32

33

4

2013

0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Moder

0

0

0

1

33

26

1

Fader

0

0

2

4

20

20

4

Totalt

0

0

2

5

53

46

5

2012

0-6
månader

7 - 12
månader

13 - 18
månader

19 - 24
månader

2 - 3 år

4 - 6 år

7 år och
äldre

Moder

0

0

0

1

27

30

1

Fader

0

0

2

2

17

13

9

Totalt

0

0

2

3

44

43

10

Med tanke på att Flatcoaten är en ras som mognar sent mentalt så bör man inte används för
unga djur i avel.
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.
Målet måste därför för alla vara att platta ut denna fördelning så inte enskilda individer
hamnar högt i listan.
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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 14 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 16 förfrågningar på gröna tikar under 2014, innan möjligheten togs
bort vid fullmäktigemötet 2014 i och med att ny proposition antogs.
Leder
Under 2014 har 453 Flatcoated retrievers höftledröntgats.
HD grad A
HD
HD
HD
HD

grad
grad
grad
grad

B
C
D
E

322
87
43
1
0

Av dessa hade 409 hundar A eller B höfter. 43 stycken hade C höfter, 1 stycken D höfter och
ingen hund E höfter. Resultatet för 2014 är därmed 9,3% HD (9,5% HD 2013).
Vi måste gemensamt uppmana alla/varandra att bli bättre på att låta
höftledsröntga sina hundar!

Totalt antal undersökta
Snittålder för
undersökning
(månader)
Antal födda
Antal röntgade i % mot
egen årsregistrering

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

621

699

850

804

676

670

584

505

538

429

458

295

17

17

17

17

17

18

17

18

18

17

16

15

941

1077

1288

1218

1106

1116

992

876

925

756

777

805

66%

65%

66%

66%

61%

60%

59%

58%

58%

54%

En del av hundarna födda 2013 är idag ännu unga och kommer förhoppningsvis röntgas
senare under 2015. Man kan ändå se en trend över åren som visar på att antalet röntgade
hundar sjunker och att knappt 60% av våra hundar röntgas!

2012 2013

55% 37%
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Av de som röntgades 2014 hade 289 hundar med Diagnos A HD-index 100 eller över
den 10 december 2014 (HD-index ändras beroende på ny HD-status i släktleden)
Diagnos
HD grad A

Antal
289

Gällande armbågsröntgen så genomfördes 383 stycken på Flatcoated retrievers under
2014.
Diagnos
ED ua (0)
ED grad 1
ED grad 2
ED grad 3

Antal
373
8
1
1

373 av dessa var fria, 8 hundar hade ED grad 1, 1 hund ED grad 2 och 1 hund. Detta ger en
AD statistik för 2012 på 2,6 %, vilket är en ökning från föregående år (2% 2013)
18 hundar har under 2014 undersökt sina knän och samtliga har registrerats som UA.
2013 undersöktes 15, alla UA.
Diagnos
patella, ua

Antal
18

Jaktlig avkommebeskrivning
Under 2014 har 0 hundar avkommebeskrivits.
Mentalbeskrivning
101 Flatcoated retrievers finns noterade på MH varav 100 genomförde (1 avbröt
beskrivningen av ägaren) under 2014.
36 hundar genomförde BPH 2014.
9 st hundar genomförde SSRK:s Funktionsbeskrivning Retriever , FB-R 2014.
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 2014 har 1 nytt fall registrerats hos SKK, hos en tik.
Under 2004-2014 har totalt 21 fall registrerats, flest 2009 då 6 fall registrerades.
Man bör ha i åtanke att det finns fall som inte registrerats. Det finns säkerligen ett mörkertal
men avelsrådet försöker ständigt att få så många fall som möjligt registrerade.
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 HGG-gruppen, SLU och UU.
Chorioretinopati
Forskning angående orsak och eventuell arvsgång för chorioretinopati ingår i den
långtidsstudie som har påbörjats tillsammans med HGG-gruppen, SLU och UU.

Verksamhetsplan 2015
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 11 st sektioner.
I FRK:s 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 2015 kommer arbetet med långtidsstudien gällande hälsostatusen hos hundar
födda 2012 att fortsätta drivas vidare. Fokus kommer att ligga på att engagera dem
som ännu inte anslutit sig till studien.
Blodprov och hälsostatus kommer att samlas in under bland annat Club Show och
Flatmästerskapet.
Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet med Engelska Flatcoated retriever
society.
Arbetet avseende RD- och chorioretinopatisituationen inom rasen kommer att fortgå.

Utbildning för avelsrådet samt fortsättningsutbildning i Lathunden sker också under
2015.
Medlemskonferens med fokus på avel i Eskilstuna den 1 februari.
Vi forsätter också att arbeta för att bredda avelsbasen.
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.
Jakt
Flatmästerskapet anordnas av Smålandssektionen, platsen är Kosta och datumet
8-9 augusti.
Vårt officiella rasmästerskap A-prov går i Eskilstunatrakten, oktober-november.
Nordiska Mästerskapet för Flatcoated retrievers anordnar detta år Norge, datum är
17-18 oktober. B-prov och workingtest, båda officiella. Vi siktar på att Sverige deltar
med ett av klubben utsett lag.
Det kommer att arrangeras särskilda prov ute i sektionerna och 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
Under 2015 kommer klubbens Club Show arrangeras av vår Östra sektion den 17 maj
vid Ulriksdals Slott i Stockholm. Domare är Ms Kelly Holland, Mrs Roz Bellamy och
Marie Carlsson.
Exteriördomarkonferensarbetsgruppen kommer under året att slutföra raskompendiet inför Exteriördomarkonferens 2015. Man planerar även att ha möten
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 för i år är att tre A-provsträningar planeras, en i söder, en i öster och en i
norra Sverige detta för att våra medlemmar ska få fler chanser att förbereda sig för
start på A-prov.
Vi kommer även i år arrangera ett läger för våra medlemmar, kallat Flattläger 2015,
den 30 april-2 maj i Herrfallet utanför Arboga. Instruktörer är Heidi Kvan (Ekl),
Helena Lindström (Ökl/dirigering), Grethe Eklund (Nkl med klickertänk), Kicki

Pilenås (Nkl), Margareta Westman (nybörjare) och Ulrika Hedberg (tävlings-/
brukslydnad).
Klubben ska också aktivt stödja sektionerna med kunskapsförmedling och råd inför
lokala utbildningar.
Vi planerar att fortsätta utbilda funktionärer inom Funktionsbeskrivning-Retriever
(FB-R).
Utbildningsansvarig planeras delta på SSRK:s funktionärsträff.
Uppfödarträffar
Träffar för våra uppfödare planeras även under 2015.
Dessa lokala träffar har klubben planerat för uppfödarna i närområdet för att de där
tillsammans ska kunna byta erfarenheter, diskutera och umgås.
Retrieverklubbsträff
Retrieverklubbsträffar planeras under 2015, den första i februari.
Information
Nyhetsbrev skickas ut via mail. Utskick till nya ägare av vår ras samt utskick
till nya medlemmar planeras också komma igång ordentligt detta år.
Vi påbörjar även arbetet med Rasbok 2015.
Tidningen Charmören kommer ut med fyra nummer och klubben fortsätter att
utveckla hemsida och Facebooksida.
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.
Klubben deltar även på övriga möten som SSRK samt SKK kallar till.
Sektionsträff och Fullmäktige hålls i Upplands Väsby den 21-22 mars.
Våra kommittéer planerar telefonmöten under året.
Föreningsteknik
Det planeras utbildning i föreningsteknik.
Sektioner
Sektionerna får en sektionspeng baserad på antal medlemmar i sektionen.
Mässor
Vi planerar att vara med på tre mässor detta år, Stockholm Hundmässa, MyDOG i
Göteborg, Skånska Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster.

Samarbetspartners
Vi har fortsatt avtal för 2015 med våra samarbetspartners Försäkringsaktiebolaget
Agria och Royal Canin Sverige AB. Vi fortsätter även vårt samarbete med
Studiefrämjandet.
Budget
Budgeten redovisas separat

Medlemsavgifter
Huvudstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter
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

Torshälla februari 2015
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse

Budget FRK 2015
Intäkter
Medlemsavgifter
Valpförmedling
Julannonser
Sponsring/annonsörer
Flatbutiken
Uppfödarlänkar
Hälsoprojektet

Kostnader
Sektionspeng
Sektionsbidrag
Inköp Flatbutiken
Möteskostnader HS
Fullmäktige
Sektionsmöte
Delt SSRK möten
Medlemsregister
Hemsida
Rasdata/Lathunden
Charmören
Post/adressering
Klubbförsäkring
Avg SSRK
Bankavgifter
Mässor
Kontorsmtrl/förbrukn

Konto
3010
3011
3012
3013
3015
3018
3019

4015
4010
5010
5011
5012
5100
5440
5430
5420
6150
6250
6310
6550
6570
6020
6110

510000
8000
8000
48000
6000
14000
39000
633000

-11000
-5000
-3000
-38000
-35000
-25000
-18000
-73000
-2000
-4000
-265000
-5000
-7000
-22000
-3500
-4000
-2500
-523000

Avelsrådet
Avelsrådsutbildn
Utbildning Lathunden
Möteskostnader AR
Medl DKK+NKK
Hälsoprojektet
Medlemskonferens

5112
5112
5110
5110
5111
5110

-2500
-2000
-3000
-800
-39000
-9000
-56300

Jaktsektionen
A-prov
Nordiska
Flatmästerskapet

4730
4731
4016

-10000
-4000
-13000
-27000

Exteriörsektionen
Raskompendium
Club Show

4020
4017

-20000
-8000
-28000

Utbildningssektionen
FB-R

4024

-8000

Flattläger
A-provsträning
Föreningsteknik

4025
4025
4025

Informationssektionen
Rasbok 2015
Utskick
Ungdomssektionen
Aktiviteter

Resultat

-3000
-4000
-1000
-16000
-5000
-1000
-6000

4500

-2000
-2000
-25300

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

Torshälla 2015-02-13
Flatcoated retrieverklubbens huvudstyrelse

18,50 kr/mil

2015
Valberedningens förslag till
Huvudstyrelse FRK

Lotta Luciani

Lotta Luciani

Ulla Pietarinen

Ordförande (nyval 1 år)
Bor i: Ludvika
Arbete/utbildning: Gymnasielärare, legitimerad lärare; historia och
religion
Tidigare styrelsearbete: SSRK Västerbergslagen 1999-2002/2003:
utställningsansvarig, ledamot och viceordförande. FRK Gävle/Dala
2002 – 2012: suppleant, ledamot, utställningsansvarig,
utbildningsansvarig, viceordförande. Ordförande 2013-2014.
Mitt hundliv: Startade 1999 och sedan dess har jag varit aktiv på utställningar och jaktprov. Nu är jag
inne på min fjärde och femte flatt; 7,5 åriga Elvenpath´s Stop The Rain – Topi och unghunden Comics
Chocolate Hit – Fendi. Min målsättning har hela tiden varit att aktivt främja DP tanken, d.v.s att
hunden skall kunna brukas både på jaktprov/ jakt och på utställning.
Vad kan jag bidra med till FRK: Jag kan både prov och utställningssidan, jag har varit aktiv och startat
på prov i samtliga nordiska länder. Jag har en helhetssyn som är viktig för rasen långsiktigt. Jag kan
bidra med struktur, helhetstänkande och kritiskt tänkande. Jag är van att leda många olika typer av
grupper och är tränad i att ge konstruktiv kritik, mycket tack vare min lärargärning. Utöver detta har
jag många kontakter runt om i norden och pratar även finska. Jag anser att det är oerhört viktigt att
rasklubben har en tydlig profilering i hundvärlden. Enligt mitt sätt att se, så är allas vår uppgift att
förvalta rasen för kommande generationer och utveckla den vidare som jakthund.
Vad ni inte visste om mig: Jag är en gammal hårdrockare och hade förmånen att få se Iron Maidens
konsert förra året. I sommar blir det mer arenarock med både AC/DC och U2.

Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare (nyval 2 år)

Bor i: Tidaholm med man och två av våra barn som är 17 år och 14 år,
vi har ett utfluget barn på 24 år.
Arbete/utbildning: Undersköterska
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Aktiv inom SBK och
styrelsearbetet i över 25 år. Bland annat som ordförande och
sekreterare i SBK samt sekreterare i FRK Västra.
Mitt hundliv: Är uppvuxen med hundar och har varit aktiv med hund sedan ungdomen. Första flatten
kom in i mitt liv 1996, en hane som blev 13 år. För tillfället finns det 4 flattikar här hemma. Har mest
ägnat mig åt brukssök och lydnad men på senare år allt mer jaktträning. Jag är utbildad SBKinstruktör och har hållit kurser sedan slutet av 80-talet.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Jag hoppas att jag med många års erfarenhet av styrelseoch föreningsarbete ska kunna bidra till HS.
Vad ni inte visste om mig: Började släktforska för 2år sedan. Ett superroligt fritidsintresse som jag
varmt kan rekommendera.

Andreas Josefsson
Jaktansvarig (mandat 1 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-, Boch 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.

Geir-Ove Andersen

Utställningsansvarig (fyllnadsval 1 år)
Bor i: Tullinge söder om Stockholm med min sambo Lotta. Har tre
egna barn och två bonusbarn.
Tidigare styrelsearbete: Har suttit i FRK/Östra:s styrelse sedan
2009 varav fyra år som utställningsansvarig.
Arbete: Jobbar på Scania i Södertälje som processoperatör.
Mitt hundliv: Köpte min första 1993 från Morgandens kennel.
Startar på B- och C-prov samt ställer ut en hel del samt föder upp
under prefixet Söklustens sedan 2002. Har dömt en hel del
flattshower och är utbildad ringsekreterare. Min målsättning är att utbilda mig till exteriördomare.
Vad jag kan bidra med: Hoppas kunna bidra med min erfarenhet från både det exteriöra, mentala
och jaktliga. Tycker det är viktigt att bevara rasen som en sund, snygg och duktig hund och hoppas på
samarbete med både nya och gamla flattentusiaster. Jag vill att vi har högt i tak och visar respekt mot
varandra, det gynnar flatten på sikt. Jag kommer att stötta de sektioner som arrangerar Clubshow
samt vill även stötta fler i att söka till exteriördomarutbildning.
Vad ni inte visste om mig: Har varit licensierad bowlingspelare.

Annika Bay

Utbildningsansvarig (mandat 1 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.

Marie Carlsson

Avelsansvarig (omval 2 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.

Lena Lundström
Kassör (nyval 2 år)

Bor i: På en ö i Stockholms yttersta skärgård som heter Blidö.
Arbete/utbildning: Jag har jobbat inom IT-branschen de senaste
15 åren, innan dess var jag butikschef på Telia med personal och
resultatansvar.
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Ordförande i
vår Båtklubb, sekreterare i vår vägförening och revisor i Rädda
Barnen på Blidö.
Mitt hundliv: Har tre flatcoated retrievers, 2 hanar och 1 tik, den
äldsta snart 11 år och den yngsta 3 år. Och snart får vi tillökning med ytterligare en liten kille på 9
veckor.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Jag kan bidra med min ekonomiska erfarenhet och
kunskap.
Vad ni inte visste om mig: Jag är en jäkel på att dansa!

Ingela Karlsson

1:a suppleant (nyval 1 år)
Bor i: Markaryd
Arbete/utbildning: Jobbar med Produktionsberedning/Projekt på
Nibe AB
Tidigare styrelsearbete eller liknande erfarenhet: Diverse uppdrag i
Markaryds Brukshundklubb. Ordförande och jaktansvarig i
FRK/Småland och suppleant i FRK HS sedan tidigare.
Mitt hundliv: Vi har alltid haft hund i familjen, allt från tax o gråhund till stövare. År 2003 köpte jag
min första flatt Röjja som fortfarande är väldigt pigg för sin ålder men numera bara går på lite mindre
jakter, vilket är det roligaste hon vet. Jag brinner för jakten och flatten som jakthund och i flocken
finns även Mekko, en fantastisk hund som har titlarna SEJCH, NOJCH, DKBRCH, FIBRCH, DKWTCH,
FTAW OCH NORDJCH samt hennes syterson, Jazzå som fyller 4 år i år och går i elitklass på B-prov.
Vad jag kan tror jag kan bidra med till FRK: Jag hoppas kunna bidra med en god utveckling för både
förare och hundar inom jakten. Hjälpa till med kursverksamhet inom jakten och även vara behjälplig
vid frågor om jaktprovsstarter i andra länder.
Vad ni inte visste om mig: Löjligt mörkrädd och en obotlig gammal hårdrockare!

Susanna Hagman

2:a suppleant (omval 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 (omval 1 år)
Freddy Alm (nyval 1 år)

Revisorsuppleanter
Kjell Ekström (omval 1 år)
Carina Lundeklev (nyval 1 år)

Valberedning

Anna-Lena Wendt, sammankallande (nyval 1 år)
Eva Wiegert (fyllnadsval 1 år)
Pernilla Stennek (fyllnadsval 1 år)

Med vänlig hälsning
FRK:s valberedning 2015-01-22

Lotta Luciani, Maria Bergendahl, Anna-Lena Wendt

Regler och riktlinjer Flatmästerskapet
Tidplanering
Flatmästerskapet arrangeras årligen andra helgen i augusti. Helgen kan ändras
om arrangören har starka skäl till detta och efter huvudstyrelsens godkännande.
Flatmästerskapet arrangeras av Flatcoated retrieverklubbens sektioner enligt en
fastställd ordning som kan läsas på FRK:s hemsida.
Arrangerandet av Flatmästerskapet är en stor och omfattande uppgift som
förutsätter en god framförhållning, minst ett år i förväg.
Lämpliga marker och inkvarteringsmöjligheter är ofta den stora utmaningen.
Platsen bör vara klar senast i augusti året före, detta för att se och bilda sig en
uppfattning om hur provmarken ser ut under samma tid på året som
Flatmästerskapet ska gå av stapeln.
En övergripande ledningsgrupp bör tillsättas tidigt, specifika arbetsgrupper
tillsätts efter hand. Ledningsgruppen innehåller förslagsvis en person ifrån varje
arbetsgrupp.
Förslag på arbetsgrupper









Provledning
Mat och logi
Anmälan och katalog
Sekretariat
Funktionärer
Hemsida och PR
Sponsorer
Vandringspriser

Provledning
Väljer ut marker, lägger upp testet och kontaktar domare. Flatmästerskapet är
ett inofficiellt test och därför behöver inte domarna vara auktoriserade, men
man bör så långt det är möjligt bjuda in officiella domare. Övriga domare ska ha
gedigen erfarenhet av retrievern som jakthund, och även själva meriterat
hundar till högsta klassen på WT eller på antingen A- eller B-prov. Självklart ska
alla vara medlemmar i SSRK eller liknande utländsk klubb.

Markerna ska innehålla skiftande terräng. Bra om åtminstone finalerna är
överskådliga för publik. Tänk på att belastningen på marken kan bli mycket stor,
kontrollera med markägaren att det inte utgör något hinder. Se till att det finns
gott om parkeringsmöjligheter.
Mat och logi
Denna post innebär mycket arbete då flera deltagare stannar flera dagar. Supén
eller liknande på lördagskvällen får gärna vara av enklare modell och därmed till
ett bra pris. Någon form av underhållning är alltid trevligt i samband med supén.
Anmälan och katalog
Anmälan görs med fördel på Flatmästerskapets aktuella hemsida. Katalogen bör
förutom deltagarna innehålla domarpresentation, sponsorer, vandringspriser,
kanske en liten översiktskarta.
Sekretariat
Har sitt stora jobb under själva mästerskapshelgen. Tar emot alla deltagare,
kontrollera vaccinationer, resultatrapportering mm.
Funktionärer
Detta är en av de viktigaste och mest krävande uppgifterna. Det går åt mängder
med funktionärer vid ett Flatmästerskap. Det går nog inte att få för många
funktionärer. En uppskattning av antalet ska göras tidigt. Tänk på att det kan bli
ett visst bortfall dagarna före testet. Viktigt att upprätta någon form av
kommunikation, mobiltelefon eller jaktradio mellan provledning, stationer och
sekretariat under tävlingen.
Hemsida och PR
Internet är ett utmärkt sätt att marknadsföra och informera om
Flatmästerskapet både före, under och efter tävlingen. Alla arrangörer bör ha en
egen hemsida där allt av vikt finns med.
Annons görs med fördel i Charmören nr 1 medans en mindre blänkare görs i
nr 2.

Sponsorer
Sponsorer är av mycket stor vikt för att mästerskapet även ska bli bra ur
ekonomisk synvinkel. Se till så att samarbetsavtalet som klubben slutit med
samarbetspartners granskas och följs, samt se till att ordna en ”officiell”
fotografering av vinnande ekipage tillsammans med skänkta priser från dessa
samarbetspartners så att logotypen är väl synlig. Lokala företag ska naturligtvis
tillfrågas.
Vandringspriser
Kontakta alla som innehar vandringspriser och se till att dessa finns på plats vid
tidpunkten för Flatmästerskapet. Lämpligen förbereder man nya
kvitteringsblanketter. Viktigt att verkligen se till att prisen hamnar hos rätt
deltagare.
Tävlingen
Flatmästerskapet är ett rasmästerskap som drar runt 400 startande, därför ska
Flatmästerskapet arrangeras som ett workingtest, med allt vad det innebär.
SSRK:s regler och RoA för wt skall följas.
Med undantag för följande
Under Flatmästerskapet bör alla få starta på 5 stationer, men detta kan skalas
ned till 3 om deltagarantalet är högt. Detta innebär att alla ekipage får starta på
minst 3 stationer. Om ekipaget har tilldelats en nolla på en eller flera av dessa
får man inte gå vidare till station 4. Nollar man station 4 får man inte starta på
station 5. Ett ekipage med en nolla kan aldrig delta i en final.
Om man väljer att ha 5 stationer för samtliga, kan man ha en s.k. dubbelstation,
alltså 3 vanliga stationer plus en där man kan få 40 poäng.
Vilt
Vilt kan användas men det är upp till arrangerande sektion att bestämma. Om
man väljer att ha vilt så bör man ha det redan i grundomgången på endast en
station. Viltstationen kan t ex läggas som sista station, allt för att säkerhetsställa
att hundar som går till final bevisligen spontant tar vilt.

Man kan även som arrangör välja att endast ha vilt i vissa klasser, förslagsvis
unghundsklass och nybörjarklass.
Finaler
Finaler ska anordnas i öppenklass och elitklass. I unghund-, nybörjar- och
veteranklass är det upp till arrangören. Arrangören avgör hur många ekipage
som tas ut, och om en eventuell semifinal ska föregå finalen. Minst 5 ekipage per
klass ska placeras.
Vid finaler ska grundomgångens poäng räknas med, alltså inga stängda böcker.
Finaler kan till exempel anordnas som en walk-up eller en drive, där fler apporter
än 2 per hund hämtas.
Klassindelning
Unghundsklass. För hundar som första provdagen uppnått 9 månader men inte
är över 24 månader. Oavsett meriter.
Nybörjarklass. För hundar mellan 24 månader till 9 år som inte erhållit 1:a pris
på nybörjarklass B-prov. Hund som erhållit ett 1:a pris får dock starta i klassen
samma år som priset är taget.
Öppenklass. För hundar som erhållit 1:a pris i nybörjarklass på B-prov och som
inte tidigare erhållit två 1:a pris i öppenklass.
Elitklass. För hundar som erhållit två 1:a pris i öppenklass B-prov.
Veteranklass. Hundar över 9 år ska starta i denna klass. Finns merit för start i
elitklass får man givetvis starta där om föraren väljer det.
Hundar får endast starta i 1 klass/mästerskap.
Flatmästerskapet bör vara obegränsat, men beroende på sektionernas möjlighet
att ordna provmarker och logi kan en begränsning bli nödvändig. Arrangören har
då möjlighet att begränsa nybörjarklass och öppenklass till 75 deltagare/klass,
inte mindre. Unghundsklass, elitklass och veteranklass ska vara obegränsade.
Väljer arrangören att begränsa nybörjarklassen ska detta ske genom att de
ekipage som tidigare erhållit pris på officiellt B-prov prioriteras framför dem som
ännu inte erhållit pris.

Väljer man att begränsa öppenklassen ska detta ske genom att de ekipage som
tidigare erhållit pris i öppenklass på officiellt B-prov prioriteras framför de som
ännu inte erhållit pris i klassen.

Hedersmedlemmar i Flatcoated retrieverklubben (FRK)






Hedersmedlem ska ha varit medlem i klubben.
Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid. Eller till dess
vederbörande önskar utträde alt har medvetet agerat på sådant sätt som har
skadat klubben.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och
skyldigheter som fullbetalande medlem.
Hedersmedlem nomineras av styrelsen.
Hedersmedlem utses på Fullmäktigemötet med majoritetsbeslut.

Kriterier för hedersmedlemskap i Flatcoated retrieverklubben:
 Ska på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften.
 Arbetat för klubben utan att se till egenintresse eller särintresse.
 Arbetat i demokratisk anda för alla medlemmar.
 Varit av stor betydelse, visat stort och långtida engagemang samt aktivt
bidragit till att utveckla klubbens verksamhet.
Utdrag ur klubbens stadgar:
”Fullmäktigemötet kan, efter förslag från FRK:s styrelse kalla den som på ett
förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Hedersmedlem är
befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som
fullbetalande medlem.”

Klubbstyrelsens förslag om ny hedersmedlem
Flatcoated retrieverklubbens styrelse föreslår Fullmäktige att utse Gunilla Lefwerth
till hedersmedlem.
Motivering: Gunilla Lefwerth har på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften.

Klubbens nuvarande hedersmedlemmar:
Staffan Folke
Gunnel Wahlström
Jeanette Mörner Norström
Christer Nälser
Låtta Bergstrand
Ingemar Borelius
Bo Larsson

Västerås 2014-08-24

MOTION

Motion från Flatcoated Retriverklubbens Bergslagssektion:

Förslag
Samtliga sektioner samt klubbens huvudstyrelse skall inom rimlig tid publicera sina
sammanträdesprotokoll på sina respektive hemsidor.
Rimlig tid är högst en månad från sammaträdesdatum.
Motivering
Trots att såväl klubben centralt som sektionerna uppenbarligen gör anstängningar att
förbättra informationen till medlemmarna kan det inte bortses ifrån att protokollen
över genomförda styrelse- och kommittémöten är den kanske viktigaste
informationskällan i en ideell förening. Protokollen ska spegla respektive styrelses
eller kommittés arbete och där ska de beslut som påverkar föreningen och
medlemmarna finnas dokumenterade.
Trots att man på olika nivåer vid upprepade tillfällen sagt sig ha ambitionen att
publicera protokollen fungerar detta mindre bra på många håll. Medlemmarna går
därmed miste om viktig information.
Det är rimligt att anta att protokoll finns färdiga inom en månad från
sammanträdesdatum. Gör de inte det måste man ifrågasätta att protokollföraren och
justeringspersonerna verkligen kan minnas allt som avhandlades på mötet och att
protokollet alltså blir korrekt.
Självklart ska information som kan vara känslig för medlemmarna eller andra
intressenter inte publiceras på hemsidor. Det är en viktig uppgift för den som utsetts
att sköta publiceringen att, i samråd med övriga i styrelsen, avgöra om någon sådan
information ska uteslutas ur den version av protokollet som publiceras. Då
information tagits bort ska detta noteras i det publicerade protokollet.
I det fall motionen bifalls föreslås att föreningens revisorer uppmärksammas på
beslutet och att de bör var uppmärksamma på att det åtföljs.

Som ovan

Styrelsen för FRK Bergslagen

Flatcoated retrieverklubben
Huvudstyrelsen

Svar på motion,
Ambitionen för alla styrelser i vår organisation är att få ut protokollen inom rimlig
tid men det får heller inte glömmas bort att alla jobbar ideellt och i ideella
organisationer kan saker hända som gör att detta kan bli fördröjt.
Att ha en kontrollsituation tror huvudstyrelsen bara gör att man lägger mer press
på styrelserna istället för att underlätta för dessa.
Därför yrkar huvudstyrelsen på avslag av motionen men ser gärna att Fullmäktige
gör detta till ett mål för huvud- och sektionsstyrelserna.
Huvudstyrelsens yttrande:
Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen.

Motion nr 1, Dnr 2014-010-076

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015

Labrador Retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar
att upplösa Svenska Spaniel- och Retrieverklubben

Motivering:
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben har utvecklats negativt under flertalet år och det är
nu dags att upplösa klubben för att få en bättre verksamhet till stånd för SSRK:s raser i en ny
klubbstruktur. Inget annat land i världen har en liknande klubb för spaniel- och
retrieverraserna, men lyckas ändock ta tillvara rasernas intressen på ett utmärkt sätt. Det är
nu dags för Sverige att också förändra klubbstrukturen i den riktningen för att förhöja graden
av demokrati och möjliggöra fördjupat engagemang för SSRK:s nuvarande raser. För att
detta skall kunna ske krävs att SSRK i sin nuvarande form upplöses, se yrkande ovan.

Strängnäs 2014-09-28
För Labrador retrieverklubben eu

Monica Damell Modin (sekr)

Motion nr 2, Dnr 2014-010-077

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015

Labrador Retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar

att, under förutsättning att motionen om upplösande av SSRK besvaras positivt, en spaniel
och en retrieverklubb bildas

Motivering:
Samtliga beslut rörande raserna kommer att fattas närmare aktuella raser och den mycket
tids- och kostnadskrävande administration som idag utmärker SSRK kommer att förenklas.
Beslut rörande spaniel- och retrieverraserna, såväl i grupp som per ras, kommer att fattas
närmare berörda parter och demokratin fördjupas därigenom. Det kommer att möjliggöra en
positiv utveckling för spaniel- och retrieverraserna. Övriga nordiska länder tjänar som
föredöme och kommer att kunna bidra med uppbyggnad av två nya, bättre och mera
demokratiskt organiserade klubbar, allt för en fördjupad positiv utveckling av SSRK:s
nuvarande raser.

Strängnäs 2014-09-28
För Labrador retrieverklubben eu

Monica Damell Modin (sekr)

Motion nr 3, Dnr 2014-010-072
  

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015

Yrkande:
Att SSRK:s fullmäktige beslutar om att ändra i klubbens stadgar § 11 enligt följande:
”Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie
fullmäktigemöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant, varav en av
ledamöterna är sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ledamot och
suppleant ska vara 2 år och för övriga ledamöter 4 år. Sammankallande ledamot samt en
övrig ledamot ska väljas vid varje fullmäktigemöte. Efter beslut från huvudstyrelsen kan
valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande
ledamot ska tillställas protokoll från huvudstyrelsens sammanträden.”
Motivering:
Valberedningen är en av föreningslivets viktigaste funktioner och det är därför av största vikt
att valberedningen så långt som möjligt är komplett för att säkerställa demokratin. Om en
eller flera ledamöter avgår eller inte kan fullfölja sitt uppdrag påverkar det valberedningens
arbete och för att förhindra detta är det lämpligt att även välja en suppleant, som kan träda in
om någon av de ordinarie slutar.

2014-09-29
För Golden retrieverklubbens styrelse
Owe Rindstrand
Ordförande

  

Labrador Retrieverklubben
Motion nr 4, Dnr 2014-010-071

Motion  till  SSRK:s  fullmäktige  2015  
  

Labrador  Retrieverklubben  yrkar    
Att  rasklubbarnas  årliga  avgift  till  SSRK  beräknas  efter  antal  fullbetalande  medlemmar  
i  rasklubben.  
  
Motivering  
I  flera  år  har  rasklubbsavgiften  som  rasklubben  betalar  till  SSRK  beräknats  efter  ALLA  
medlemmar  i  rasklubben,  dvs  även  hedersmedlemmar  och  ej  fullbetalande  
medlemmar  (familjemedlemmar  och  valpköpare).  
Detta  upplevs  som  fel  ifrån  rasklubbens  sida,  då  man  inte  får  in  någon  medlemsavgift  
alls,  eller  en  starkt  reducerad  medlemsavgift  från  dessa  grupper.  
Därför  anser  Labrador  Retrieverklubben  det  vara  logiskt  att  rasklubbsavgiften  till  SSRK  
beräknas  på  fullbetalande  medlemmar  i  rasklubben.  
  
Ingarö  den  23  september  2014  
  
För  Labrador  Retrieverklubbens  huvudstyrelse  
enligt  uppdrag  
  
  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐  
Ninni  Ericsson  

Motion nr 5, Dnr 2014-010-075

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015

Labrador retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar
att mandatfördelningen vid SSRK:s fullmäktige ändras till att bli 50/50 mellan avdelningar och
rasklubbar

Motivering:
Demokrati är viktig också i hundklubbar och såsom systemet ser ut idag inom SSRK har
rasklubbarna ingen faktisk möjlighet att få igenom förändringar varför Labrador
retrieverklubben yrkar på förändring enligt ovan.

Strängnäs 2014-09-28
För Labrador retrieverklubben e u

Monica Damell Modin (sekr)
  
  
  

Motion nr 6, Dnr 2014-035-044
  

  

Motion till SSRK:s fullmäktige 2015
Yrkande:
Golden retrieverklubben yrkar:
- Att fullmäktige beslutar att Working Test blir en officiell tävlingsform som stambokförs.
- Att fullmäktige uppdrar åt SSRK HS att påbörja arbetet med att möjliggöra detta under
kommande verksamhetsår, för att så snart som möjligt kunna ansöka hos SKK om detta.
Motivering:
Working Test (C-prov) har blivit en mycket populär tävlingsform som lockar många
retrievers till start. Genom arrangerande av WT, har en större andel hundägare nåtts och
entusiasmerats att arbeta och träna apportering med sina hundar.
Idag är det, av många skäl, svårt att få tillräckligt många hundar prövade på B-prov. Som ett
komplement till B-proven, kan WT ge ett större underlag för utvärdering av de grundläggande
retrieveregenskaperna. Uppfödarna får större möjlighet till utvärdering av sin egen
uppfödning och rasklubben får ett större underlag att ha vid utvärdering av rasen som helhet.
Förutom ovanstående, så ökar också utbytet mellan de nordiska länderna. I samtliga nordiska
länder förutom Sverige, är WT en officiell provform. Möjligheten att kunna arrangera
officiella WT skulle underlätta för oss i det nordiska utbytet.
Ett genomtänkt regelverk för officiellt WT bör tas fram av SSRK och retrieverrasklubbarna i
samarbete.

2014-09-29
För Golden retrieverklubbens styrelse
Owe Rindstrand
Ordförande

  

  

Motion nr 7, Dnr 2014-035-047

  
  
  
  
  
  
2014-‐09-‐30  
  
Motion  till  Fullmäktige  2015.  
  
Elitprov  retriever  
  
SSRK  Västra  motionerar  om  att  retrieverjaktprov  för  elit  skall  kunna  arrangeras  under  hela  
provsäsongen.  
  
  
Motivering.  
Nuvarande  regelverk  tillåter  att  elitprov  för  retriever  arrangeras  under  höstsäsong  med  start  
15  juli.  
  
I  våra  grannländer  så  arrangerar  man  elitprov  under  hela  provsäsongen.  
Många  andra  provformer  har  också  elitprov  under  hela  provsäsongen.  
  
Trycket  på  provplatser  under  hösten  är  stor  i  elitklass  och  starterna  skulle  kunna  fördelas  
bättre  under  säsongen.  
  
Våra  elithundar  skulle  få  en  mycket  bättre  möjlighet  att  bli  prövad  under  säsongen  även  om  
man  exempelvis  råkar  ut  för  skada,  tik  som  har  valpkull  eller  löp.    
  
  
  
  
  
Berth  Nilsson  
Ordförande  SSRK/Västra     
  

  

  

Motion nr 8, Dnr 2014-035-046

  
  
  
  
  
  
2014-‐09-‐30  
  
Motion  till  Fullmäktige  2015.  
  
Förtur  -‐  provledare/kommissarie    
  
SSRK  Västra  motionerar  om  att  provledare  och  kommissarier  som  tjänstgör  på  
retrieverjaktprov    inom  avdelning/rasklubb  skall  beredas  tillfälle  till  start  på  prov  lika  många  
gånger  som  de  tjänstgjort,  dock  max  tre  (3)  gånger.  
  
  
Motivering.  
Idag  samt  i  regelremissen  så  skall  provledare  och  kommissarie  som  tjänstgör  inom  
avdelning/rasklubb  under  aktuell  säsong  beredas  plats  vid  ett  provtillfälle  med  en  hund.  
  
Ett  flertal  provledare/kommissarier  tjänstgör  vid  flera  prov  under  säsongen  och  bör  således  
beredas  tillfälle  till  start  i  samma  omfattning  som  tjänstgöringen.  
  
Detta  påverkar  inte  de  platser  som  undantas  från  lottningen.  I  verkligheten  blir  det  nog  
mindre  platser  som  undantas  i  lottningen  i  jämförelse  med  att  det  är  en  ny  provledning  på  
varje  prov.  
  
  
  
  
  
Berth  Nilsson  
Ordförande  SSRK/Västra     
  

  

Motion nr 9, Dnr 2014-035-045

  
  
  
  
  
  
2014-‐09-‐30  
  
Motion  till  Fullmäktige  2015.  
  
Särskilt  retrieverjaktprov  -‐  funktionärer  
  
SSRK  Västra  motionerar  om  att  avdelning  skall  få  möjlighet  att  arrangera  tre  (3)  särskilda  
prov  samt  att  rasklubb  skall  få  möjlighet  att  arrangera  ett  (1)  särskilt  prov  under  året  där  de  
som  varit  funktionärer  under  året  skall  vara  undantagna  från  lottningen.  I  det  fall  provet  inte  
fylls  upp  med  funktionärer  så  lottas  övriga  in  enligt  ordinarie  lottningsordning  i  SSRK  Prov.  
Avdelning  skall  ha  möjlighet  att  ha  ett  prov  i  varje  klass.  Rasklubb  fördelar  själv  antalet  
platser  i  nkl/ökl  på  ett  prov.  
Funktionär  skall  beredas  ett  (1)  tillfälle  till  en  start  på  nästkommande  prov  som  arrangeras  
av  egna  avdelningen/rasklubben  enligt  ovan..  
Funktionär  är  i  detta  fall  en  som  själv  avstår  att  starta  på  prov  för  att  tjänstgöra  under  en  hel  
dag.  Avdelningens/rasklubbens  jaktansvarig  skall  ansvara  för  att  förteckning  finns  över  
tjänstgörande  funktionärer.    
  
Motivering.  
Under  ett  antal  år  har  det  visat  sig  att  det  blir  svårare  och  svårare  att  få  funktionärer  till  våra  
jaktprov.  Det  är  ett  antal  trotjänare  inom  avdelningarna/rasklubbarna  som  alltid  ställer  upp  
och  som  ser  till  att  vi  får  till  den  verksamhet  som  vi  har  idag.    
Utan  dessa  så  skulle  vår  provverksamhet  inte  fungera.  
Det  man  hör  idag  är  att  man  inte  får  ut  något  utav  att  man  ställer  upp  som  funktionär.  
Alla  vill  starta  prov  och  kräver  att  avdelning/rasklubb  arrangerar  men  inte  lika  många  vill  
vara  med  och  genomföra  arrangemangen.  
  
Vi  skulle  kunna  få  detta  att  fungera  bättre  om  vi  har  något  bra  att  erbjuda.  
När  man  själv  avstår  från  att  starta  på  prov  för  att  bereda  andra  tillfälle  att  få  sina  hundar  
bedömda  så  bör  man  kunna  få  en  garanterad  start  inom  den  egna  avdelningen/rasklubben  
under  säsongen.  
  
  
  
  
Berth  Nilsson  
Ordf    SSRK  Västra  
  
  

Motion nr 10, Dnr 2014-035-049

MOTION	 
SSRK:S	 FULLMÄKTIGEMÖTE 2015
Anordnande av jaktprov avsedda för funktionärer som tjänstgjort i
avdelning eller rasklubb under provsäsongen
Genom åren har det blivit allt svårare att få medlemmarna att ställa upp som
funktionärer på jaktprov. En kärntrupp har tidigare ställt upp och därmed avstått från
möjligheten att starta på provet men tyvärr blir det allt färre som ställer upp. På något
sätt måste vi ge något tillbaka till dem som avstår att starta för att istället vara
funktionärer. Problemen blev tydligt under provsäsongen 2013 och har tyvärr blivit
större under 2014. Resten av arrangörerna runt om i landet upplever samma problem.

SSRK Dalarna har i en skrivelse till Huvudstyrelsen påpekat detta och ville ha
förändringar. Denna skrivelse hänsköts till Regelrevideringsgruppen, som hade med
det i förslaget som HS tog ställning till vid sitt styrelsemöte 2014-08-30-31. HS beslöt
då att ta bort detta förslag, § 209.

FÖRSLAG
Vi föreslår att det i det kommande reviderade jaktprovsregelverket för retriever
fr.o.m. 2017 införs att:

Avdelningar och rasklubbar(i de klasser de äger rätt att genomföra prov) får anordna
ett prov på våren och ett prov på hösten under innevarande provsäsong, som i första
hand är avsedda för provfunktionärer som tjänstgör på den egna avdelningens eller
rasklubbens jaktprov under säsongen. Om antalet startplatser inte fylls av funktionärer
skall provet vara öppet för övriga provdeltagare. Det är varje avdelnings eller
rasklubbs ansvar att tillse så att aktuella listor på säsongens funktionärer finns att
tillgå för ev. kontroll utförd av SSRK:s Huvudstyrelse.

Styrelsen/SSRK Dalarna, Styrelsen/SSRK Västerbotten, Styrelsen/SSRK Värmland,
Styrelsen/SSRK Östergötland, Styrelsen/Golden Retrieverklubben

Flatcoated retrieverklubben - Fullmäktige 2015

