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Verksamhetsberättelse för 2015
Som ordförande vill jag passa på att tacka alla i styrelsen som med stort engagemang
håller Smålandsavdelningen på en mycket hög nivå med god ordning på alla handlingar,
goda finanser och ett stort utbud av aktiviteter inom jakt, spår, utställning och
utbildningar. Det är ett nöje att med er som medhjälpare föra avdelningen framåt mot
nya mål.
Styrelsen, som under året haft sju protokollförda sammanträden varav två som telefonmöten,
ett per capsulam och fyra fysiska, har haft följande sammansättning:
Morgan Thorell, ordförande, Hans Olofsson, vice ordförande samt kassör, Ulla GörlAppelkvist, sekreterare, Sofie Alfredsson, utställningsansvarig, Jennifer Hofsö,
viltspårsansvarig, Magnus Lindström, utbildningsansvarig samt ansvarig för jakt spaniel och
tolling, Håkan Svensson, jaktansvarig retriever, Sara Djurstedt, bitr. utställningsansvarig och
Maire Pyrrö, biträdande jaktansvarig.
Revisorer: Jessica Svensson och Pia Grundell. Revisorsuppleanter: Åsa Westström och
Cecilia Riesle Olsson.
Valberedning: Jonas Mjärling, sammankallande, Christel Axelsson och Cristian Espinoza.
Webbmaster: Magnus Lindström.
Medlemsantal
Avdelningen hade vid årsskiftet 596 medlemmar, en minskning med 37 jämfört med
föregående år. Avdelningen behåller sin plats som den fjärde största i SSRK. Och
fördelningen av medlemskapen ser ut som följer: 526 fullbetalande, 54 familjemedlemmar
och 16 SHU-medlemmar.

Ekonomi
Avdelningens ekonomi presenteras i separat resultat- och balansrapport.
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Representation
Småland representerades vid årets Fullmäktige av Magnus Lindström och Britt SandahlGustafsson samt vid Funktionärsträffen av Magnus Lindström och Håkan Svensson.

Remisser
Styrelsen har yttrat sig över de remisser SSRK försett avdelningen med.

Hemsidan
SSRK Smålands hemsida, den viktiga informationsspridaren för avdelningen, har under året
skötts på ett utmärkt sätt av Magnus Lindström.

Facebook
SSRK Småland på facebook har under året använts flitigt som kanal för bland annat snabba
informationer både mellan avdelning och medlemmar liksom en samtalslänk medlemmar
emellan.

Elmia Game Fair 14-16 maj
Ett engagerat gäng från avdelningen ställde upp och såg till att SSRK kom att synas vid årets
Elmia Game Fair den 14-16 maj. Utöver den bemannade montern alla tre dagarna förekom
samtliga dagar uppvisningar med både retrievers och spaniels.

Jaktprov – Retriever
Med föredömligt engagemang från funktionärer – alla kategorier – har avdelningen under
2015 genomfört provverksamhet enligt följande:
A-prov
Ett KKL för retriever i Lenhovdatrakten med fyra deltagande hundar.
B-prov
På de fem B-proven i Jönköping, Växjö, Älmhult, Gnosjö respektive Ostkusten kom 114
hundar till start.
C-prov
Årets två C-prov i Nässjö respektive Oskarshamn drog 99 ekipage.
Tolling
Ett tollingprov hölls i Mönsterås med 13 startande.
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Stort tack till alla som bidragit till årets retrieververksamhet. Utan funktionärer eller
deltagare blir det inga prov.
Håkan Svensson
Jaktprovsansvarig retriever

Maire Pyrrö
Bitr. jaktprovsansvarig

Jaktprov – Spaniel
Två spanielprov var inlagda för året – ett vattenprov och ett fältprov. Tyvärr kunde inget av
dem genomföras.
En medlem, undertecknad, har utbildat sig till provledare i WT för spaniel.
Magnus Lindström
Spanieljaktansvarig

Viltspår
Efterfrågan på avdelningens rörliga viltspår har under året varit måttlig. Knappt 30-talet spår
har avverkats i anlagsklass och öppen klass.
Under våren hölls SM-uttagningar i viltspår med tre deltagare. Vann gjorde Cecilia Jonsson
med Arkglas Tagg, vilket gav henne en biljett till SM som gick i Kolmården. Där slutade det
med en sjätteplats.
Jennifer Hofsö
Viltspåransvarig

Utställning
Traditionsenligt har avdelningen genomfört två officiella utställningar under året: En i
Moheda den 8 mars och en i Gränna den 14 juni. Tyvärr var antalet utställare något mindre än
tidigare, desto mer nöjda var vi med huvudsponsorn, Royal Canin.
Stort tack till alla utställare som besökt oss och stort tack också till alla engagerade människor
som ställer upp och hjälper till vid våra utställningar. Utan er och utan utställare skulle det
inte bli några utställningar.
Sofie Alfredsson
Sara Djurstedt
Utställningssekr.
Bitr. utställningssekr.
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Utbildning
Tack vare engagerade instruktörer har ett antal kurser kunnat hållas på olika platser i
Småland.
Avdelningens utbildningsansvarige har också – på uppdrag av HS – genomfört en
instruktörsutbildning på diplomeringsnivå, dock inte i vårt distrikt.
Magnus Lindström
Utbildningsansvarig

Stort tack
Styrelsen 2015 vill med denna verksamhetsberättelse tacka alla som på något sätt har bidragit
till att Småland kunnat genomföra all denna verksamhet. Oavsett vilken insatsen varit – att
lägga ut vilt på ett jaktprov, döma, vara ringsekreterare vid en utställning, hålla kurser eller
fungera som provansvarig – så är den viktig, mycket viktig. Utan funktionärer – ingen
verksamhet!
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