SSRK Smålands verksamhetsberättelse för 2007
Styrelsen
Ordinarie avdelningsmöte hölls 2007-03-31 i Skedhult och till ny styrelse valdes:
Ordförande
Vice ordf. /utställningssekr
Sekreterare
Kassör
Jaktprovssekr. retriever
Viltspårsekr.
Utbildningssekr.
Suppl /jaktpr.sekr. spaniel
Adjungerad materialförvalt.

Jan Wiberg
Kristina Kindstrand
Katarina Ljungquist
Åsa Westström (tid. Hallström)
Sven Ludvigsson
Ulla Erdeberg
Martin Sahlberg
Louise Carlsson
Jonas Mjärling

Nyval 1 år
Mandat 1 år
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Omval 2 år
Mandat 1 år
Omval 1 år

Till revisorer på ett år valdes Pell Adolfsson och Monika Johansson.
Till revisorsuppleanter på ett år valdes Eva Klase och Linda Granath.
Valberedning: Anders Johansson sitter kvar på ett år,
Leif Asp valdes in på ett år som sammankallande och
Morgan Thorell valdes in på två år.
Under året har 7 stycken protokollförda möten hållits.
Firmatecknare har ordförande Jan Wiberg och kassör Åsa Westström varit var för sig.
Utbildningssekreterare Martin Sahlberg lämnade tyvärr styrelsen på grund av tidsbrist
och ersattes av Jonas Mjärling som adjungerades till styrelsen som ansvarig för
utbildningen.
Vid utgången av 2007 hade avdelningen 804 stycken medlemmar (822 stycken 2006),
varav 703 fullbetalande, 67 familjemedlemmar och 34 Svensk Hundungdom.

Ekonomi
Avdelningens ekonomi presenteras i separat bilaga.

Fullmäktige
SSRK HS Fullmäktigemöte hölls 12-13 maj 2007 i Knivsta. Småland hade tre anmälda
delegater och representerades av Jan Wiberg och Katarina Ljungquist medan Louise
Carlsson fick sent förhinder och inte kunde ersättas av suppleant.

Inför Fullmäktige meddelade Smålandsavdelningen att det beslutats att dra tillbaka
medverkan i den motion om certifikat i jaktklass för retriever som var inskickad
tillsammans med Östergötlandsavdelningen.

Funktionärsträff
HS Funktionärsträff hölls 14-15 april 2007 i Knivsta som omfattade träff för ordförande,
sekreterare, jaktprovsansvariga retriever och spaniel, utställning och viltspår.
Smålandsavdelningen representerades av Jan Wiberg, Katarina Ljungquist, Sven
Ludvigsson, Louise Carlsson och Kristina Kindstrand.
Träffen var givande för flertalet och är ett viktigt forum för att ta del av ny information
och nya regler samt träffa andra avdelningars funktionärer.

Remisser
Under året har styrelsen besvarat remisser från HS angående:
• Organisationsutredningen ”SSRK i framtiden”
• Valpar vid inomhusutställningar
• Prognos för hur utställnings- och jaktprovsverksamheten kan komma att påverkas
av nya regler för utdelande av certifikat i jaktklass för samtliga retrieverraser
• Fullmaktsröstning vid Fullmäktigemöte

Hemsida
Hemsidan som är en viktig informationsspridare, har administrerats av BrittMari
Engholm. Under året har styrelsen kontinuerligt publicerat mötesprotokoll för att hålla
medlemmarna informerade om styrelsens arbete.

Mässor
Smålandsavdelningen har medverkat vid två mässor under året.
Elmia Game Fair
Avdelningen fanns representerade med en monter som var välbesökt och som också blev
utsedd till bästa hundmonter. Den planerade lagtävlingen fick tyvärr ställas in på grund
av för få deltagare (1 anmält lag) och ersattes av uppvisning av retriever. HS hade
ansvaret för uppvisning av spaniel.
Lantlivsmässa vid Björnö slott
Avdelningen genomförde uppskattad uppvisning av retriever.

Jaktprov retriever
A-prov
Avdelningen har tyvärr inte haft möjlighet att arrangera något prov under året. En Aprovskommitté har tillsatts för att försöka förbättra möjligheterna.
B-prov
Avdelningen har arrangerat 9 st. B-prov för retriever: Eksjö, Vislanda, Orrefors,
Ostkusten, Ostkustprovet, Skedhult, Glasriket, Växjö och Gränna. Vi har under veckorna
37, 40, och 43 även haft särskilda prov i Nybörjarklass och Öppenklass. Tack vare många
goda viljor har 400 hundar fått möjlighet att starta.
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C-prov
En kommitté har bildats för att utveckla och höja kvalitén på våra C-prov.
Funktionärsträff
Den 26 – 27 maj anordnades en funktionärsträff på Kronobergshed. Ett välorganiserat
möte som tyvärr lockade få deltagare.
Ett stort tack till alla som sköter provverksamheten för retriever i Smålandsavdelningen:
Leif och Carina Asp, Eksjö
Rickard Jönsson och Catherine Månsson, Vislanda
Leif Andersson och Linda Lindgren, Orrefors
Jan-Ulf Karlsson och Lars-Olof Jonsson, Ostkusten
Kenneth Bernving och Per Eklundh, Ostkustprovet
Olof Lydén och Lotta Björnsvik, Skedhult
Urban Karlsson, Birgitta Ek och Katarina Josefsson, Glasriket
Lotta Gadd, Ann Karlsson och Malin Andersson, Växjö
Tinna Gunnarsson och Ulla-Görel Appelkvist, Gränna
Jonas Mjärling som har ordnat bra vilt och dummy till våra prov

Jaktprov spaniel
Under året genomfördes enkelt vattenprov i Mullsjö den 3 augusti 2007. Sju var anmälda;
sex kom till start, tre blev godkända och tre icke godkända.
Till vattenprov var sex anmälda; sex kom till start, två blev godkända och fyra icke
godkända. Vi vill tacka skyttar, kommissarie och provledare samt naturligtvis domaren
Willy Gustafsson från Sollebrunn.

Den 25 november 2007 hölls ett fältprov i Kalmar där sex var anmälda i EKL; sex kom
till start, tre gick till pris, ett första pris med HP och VP, två fick andra pris och tre gick
inte till pris. Vi vill tacka markägaren, skyttar, kommissarie och provledare samt
naturligtvis domaren Jörgen Sandberg från Bromölla
En träningsgrupp har varit aktiv under våren och hösten i Mullsjötrakten.

Utbildning
Under året har Louise Carlsson genomfört HS instruktörsutbildning för certifiering och är
numera Certifierad instruktör spaniel.
En Stewardutbildning för A-prov retriever har hållits i HS regi och från Småland har
Lotta Hjerpe och Sven Ludvigsson genomfört utbildningen.
Kursen ”Praktisk apportering” fick ställas in.
Avdelningen har öppnat möjligheten för privata kurser och aktiviteter att annonsera på
hemsidan för att öka utbudet för medlemmarna.

Utställning
Traditionsenligt har två officiella utställningar genomförts av SSRK Småland-Öland.
Mohedautställningen i mars och Grännautställningen i juni.
Mohedautställningen
Antalet anmälda hundar var 481, avelsgrupper inräknade. De senaste åren har antalet
anmälda hundar pendlat mellan 460 – 500.
Det fina samarbetet med Moheda idrottsförening som tar hand om både serveringen och
parkeringen underlättar mycket. Våra trogna SSRK-funktionärer, som tyvärr inte ökar i
antalet, tar hand om vaccinationskontrollen och hjälper till i sekretariatet.
Ett stort Tack till våra funktionärer och till Moheda idrottsförening.
Grännautställningen
För andra året i rad genomfördes Grännautställningen i strålande solsken.
580 hundar, avelsgrupperna inräknade, var anmälda. Liksom tidigare år så var
domarlistan internationell med domare från Slovakien, England och Sverige.
Som vanlig hade några av våra rasklubbar utnyttjat möjligheten att ha utställning dagen
innan, detta är numera en tradition som är mycket uppskattad av utställarna.
Sponsorer har under året varit
Professional Dogfood och Folksam
Ett stort Tack till den trogna funktionärsskara som ställer upp under båda våra
utställningar, utan er generösa hjälp ingen utställning.

Viltspår
Under året har totalt 64 spår genomförts. I anlagsklass var det 24 st. varav 22 blev
godkända. Öppenklasshundarna var 40 st. Här utdelades 27 st 1:a pris, varav 5 med Hp. 8
st. hundar fick 2:a pris, 1 st. fick 3:e pris samt 4 st. 0 pris.
Under året arrangerades en uttagning till Viltspårmästerskapet för de hundar som erhållit
Hp år 2006. Här deltog fem hundar. Spåren dömdes av Tommy Buhaj och Per-Johan
Lindgren . Bästa hund blev labradoren ”Ginstens Mazarine” med förare Mari Johansson,
Vaggeryd. Detta ekipage deltog i Viltspårmästerskapet som ägde rum i Östernärke i
Bergslagsavdelningens regi.

Avslutande ord
Styrelsen 2007 vill med denna verksamhetsberättelse tacka alla som på något sätt har
bidragit till att Småland har kunnat genomföra all denna verksamhet. För oavsett om det
har varit att lägga ut söket på retrieverjaktprov, vara ringsekreterare på utställning eller
fixa den ovärderliga maten på våra arrangemang så är alla bidrag lika viktiga. Utan Er
finns det ingen verksamhet i Småland!
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