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Verksamhetsberättelse för 2016 
 
Som ordförande vill jag passa på att tacka alla i styrelsen som trots ett avhopp och 
ibland bristande närvaro vid styrelsemötena 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. Stämningen i styrelsen är A och 
O, liksom att alla är med vid ställningstaganden och beslut. Det gör att eventuella 
interna konflikter i efterhand undviks. 
Året som gått har varit spännande med mycket på gång och det har varit ett nöje att 
med er som medhjälpare föra avdelningen framåt mot nya mål. 
 
Morgan Thorell 
Ordförande 
 
Styrelsen, som under året haft åtta protokollförda sammanträden varav ett som telefonmöte, 
två per capsulam och fem fysiska, har haft följande sammansättning: 
Morgan Thorell, ordförande, Magnus Lindström, vice ordförande, utbildningsansvarig samt 
ansvarig för jakt spaniel och tolling, Dan Axelsson, kassör t o m augusti, därefter Gunilla 
Skogh, adjungerad kassör, Ulla Görl-Appelkvist, sekreterare, Sara Djurstedt, 
utställningsansvarig, Jennifer Hofsö, viltspårsansvarig, Håkan Svensson, jaktansvarig 
retriever, Maire Pyrrö, suppleant och biträdande jaktansvarig samt Sofie Alfredsson, suppleant 
och bitr. utställningsansvarig. 
 
Revisorer: Jessica Svensson och Pia Grundell. Revisorsuppleanter: Åsa Westström och Hans 
Olofsson.  
Valberedning: Olof Lydén, sammankallande, Maria Cedersmyg och Cristian Espinoza. 
 
Webbmaster: Magnus Lindström. 
 
Medlemsantal 
Avdelningen hade vid årsskiftet 552 medlemmar, en minskning med 44 jämfört med 
föregående år. Avdelningen behåller sin plats som den fjärde största i SSRK. Och 
fördelningen av medlemskapen ser ut som följer: 487 fullbetalande, 53 familjemedlemmar 
och 12 SHU-medlemmar. 

 
Ekonomi 
Avdelningens ekonomi presenteras i separat resultat- och balansrapport. 
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Representation 
Småland representerades vid årets Representantskapsmöte av Morgan Thorell samt vid 
Funktionärsträffen av Magnus Lindström.  
 

Remisser 
Styrelsen har yttrat sig över de remisser SSRK försett avdelningen med, bland annat 
remisserna om förslag till Retrieverklubb respektive Spanielklubb. 
 

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. 
 

Jaktprov – Retriever 
Jaktprovsåret 2016 blev för avdelningens del mörkt vad gäller B-prov men ljust vad C-prov 
beträffar: 
 
B-prov 
Antalet starter på avdelningens B-prov under 2016 gjorde en kraftig djupdykning – från 114 
starter på fem prov under 2015 till 43 fördelade på fyra prov under detta år. Höstens prov i 
Växjö fick ställas in i brist på provledare. 
Det började bra med fulltecknat NKL-prov i Älmhult. Höglandets tvådagars EKL-prov drog 
bara tolv startande. Den nedåtgående trenden fortsatte med Ostkust-provet, NKL, åtta starter 
liksom för Gnosjöprovet, nio startande, även där NKL. 
 
C-prov 
Intresset för avdelningens C-prov, Working Tests, har till skillnad från jaktproven tagit ett 
rejält skutt uppåt. Totalt besöktes proven i Gränna, Markaryd och Mönsterås av 166 ekipage. 
År 2015 var antalet 99.  
Attraktivaste klassen var NKL som hade 83 startande. I ÖKL startade 48 hundar och i EKL 
35. 
Under året har man provat nya marker vilket slagit bra ut och inspirerar till efterföljelse. 
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Funktionärsträff 
En lördag i juli bjöd avdelningen in sina funktionärer, alla kategorier, till en träff hos 
värdparet Maire Pyrrö och Peter Claesson i Månsarp. Tanken var att de som tidigare ställt upp 
för andra nu fick träna sina egna hundar under Inga-Lena och Leif Liljeblads skickliga 
ledning. Heldagsträningen upplevdes som både mycket lärorik och rolig och blev inte sämre 
av den fina ”markservice” gårdsfolket bestod med. 
 
Stort tack till alla som bidragit till årets retrieververksamhet. Nästa år hoppas vi på ett 
betydligt högre deltagarantal även på våra B-prov. 
 
  Håkan Svensson  Maire Pyrrö 
  Jaktprovsansvarig retriever Bitr. jaktprovsansvarig 
     
     

Jaktprov – Spaniel  
Under året har avdelningen arrangerat ett vattenprov utanför Jönköping. I övrigt är det väldigt 
lite aktiviteter på spanielsidan. 
 
  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 två deltagare. Vann gjorde Cecilia Jonsson 
med Arkglas Tagg, vilket gav henne en biljett till SM som gick i Nävekvarn. Där slutade det 
med en åttondeplatsplats. 
  Jennifer Hofsö  
  Viltspåransvarig 
 

Utställning 
Avdelningens två officiella utställningar – i Moheda i mars och i Gränna i juni – gick som 
vanligt bra tack vare alla engagerade medhjälpare av olika kategorier och inte minst alla 
trevliga utställare med hundar. Det är ni tillsammans som gör våra utställningar till vad de är. 
Tusen tack och välkomna tillbaka 2017! 
 
  Sara Djurstedt  Sofie Alfredsson  
  Utställningssekr. Bitr. utställningssekr. 
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Utbildning 
Under året har ett antal kurser på nybörjarnivå hållits. Avdelningen tackar engagerade 
instruktörer. 
 
  Magnus Lindström 
  Utbildningsansvarig 
 

Stort tack 
 
Styrelsen 2016 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 hade inget 
blivit gjort 
 
 
Morgan Thorell Dan Axelson  Håkan Svensson 
Morgan Thorell Dan Axelsson Håkan Svensson 
Ordförande  Kassör t o m aug. 2016 Jaktansvarig retriever 
 
Jennifer Hofsö Magnus Lindström Ulla Görl-Appelkvist 
Jennifer Hofsö Magnus Lindström Ulla Görl-Appelkvist 
Viltspårsansvarig Utbildningsansvarig Sekreterare 
  
Sara Djurstedt  Maire Pyrrö   Sofie Alfredsson  
Sara Djurstedt Maire Pyrrö  Sofie Alfredsson 
Utställningsansvarig Bitr. jaktansvarig, retr. Bitr. utställningsansvarig  
 


