Verksamhetsberättelse SGSK 2017
SGSK har varit representerat i Följande FA-kommittéer. FA-VU Jan Andersson, FA-DU/RK Thore Larsson,
FA-PUR Jan Andersson och FA-JK Jan Andersson.
Under 2017 har styrelsen haft 6 st protokollförda sammanträden. Förutom dessa har det förekommit en mängd
informella kontakter via telefon och internet.
Arbete med att vända trenden med minskade medlemssiffror har fortsatt under 2017, en viss avstanning av
medlemsökning har skett, men vi fortsätter att marknadsföra oss och analysera vad vi kan göra bättre
Årsmötet var i Sundsvall där en fortsatt liten skara hade mött upp, vi måste hitta nya sett att locka vår
medlemskår till detta event som är vårt högsta beslutande organ i klubben. Helgen bestod av en mängd
möten/workshops i kommittéer och i större forum. Diskussion ang provplanering medlemsutvecklingen mm stod
på agendan.
2017 hade vi 110 års jubileum som förlades i Väst-Sverige med stor hjälp av VFK. Utställningen dömdes av
Marianne Weichenfeld från Danmark och BIR blev Endalshöjdens Dylan ägare: Ingvar Sydström. Jubileet
började med en landskamp där Danmark, Norge, Sverige och Finland deltog, Danskar visade sig vara för svåra
för oss öviga och vann storstilat. Segrarklassen vanns även denna av en dansk Lilleskogens Wayne med Cacit
ägare: Sören Tygesen förare: Anton Dahl. Hela arrangemanget var storstilat med Roland från VFK som dirigent,
där alla pusselbitar ville sig bara falla på plats, stort tack Roland. Smolket i bägaren är prislappen på att arrangera
Jaktprov ibland annat Väst-Sverige blir väldigt hög och är något som vi måste titta på för att förändra. Stort tack
till alla som var där och hjälpte till och gjorde långhelgen till ett oförglömligt minne.
Årets högstatusprov kan vi som Gordon-älskare se tillbaka på med glädje, vi har lyckats placera oss i 4 av 6
möjliga högstatusprov och detta med 4 olika individer, vi är dock slagna av De röde som lyckade placera sig i
alla 6 och dessutom vinna 5 av 6 möjliga, en bedrift, så det är bara lyfta på hatten och spotta i knävecken och
komma igen. De som har presterat på Högstatusproven är följande,6:a Vinterfjäll-SM Rypedalens Saga äg/för
Christine Johansson, 4:a Skogs-SM TG Buzz äg/för Marius Arnesson, 2:a Fjällpokalen Zettertjärns Azk äg/för
Kristina Edh, 2:a Fjäll-SM Such Åshöjdens Walther äg/för Jan Andersson. Stort Grattis till de fina placeringarna
Årets utmärkelser redovisas i sin helhet nedan, extra roligt är att utmärkelserna gick till hundar från 5 olika
kennlar, detta visar på att rasen har utvecklats och att bredden ökar. Ett stort Grattis till alla.
SGSK’s ekonomi som redovisas separat, går minus under 2017 och detta p.g.a vårt 110års jubileumsprov, dock
ökade inäkterna från FA och täckte den största delen, men det är tur att vi inte har jubileum varje år.Ekonomin i
FA har förstärkts ytterligare och i och med detta kommer intäkterna öka ytterligare under 2018.
Styrelsen vill härmed tacka alla funktionärer som bidragit till att klubbens verksamhet och aktiviteter har
fungerat under året.
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Till valberedning utsågs Mikael Larsson (sammankallande), Stellan Johansson Ledamot
Som revisorer valdes Catarina Byberg (sammankallande), Bengt-Olof Jansson, ledamot, Stellan Johansson suppl
och Thomas Schaffer suppl.

