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Verksamhetsberättelse för 2017 
 
Som ordförande vill jag passa på att tacka alla som bidragit till avdelningens aktiviteter 
– från styrelseledamöter och funktionärer av de mest skilda slag till alla som deltagit på 
våra prov, tävlingar och utställningar.  En mycket fin insats gjordes bland annat vid 
2017 års upplaga av Elmia Game Fair i Jönköping dit arrangerande 
Smålandsavdelningen förlagt årets inofficiella workingtest som gick över dagarna tre. 
Både väder, marker och funktionärer fick högsta betyg av nöjda deltagare.  
Avdelningen har också under Magnus Lindströms övervakning satsat på en ny, modern 
och mer lättöverskådlig hemsida till mångas förtjusning. 
 

Morgan Thorell 

 
Styrelsen, som under året haft sju protokollförda sammanträden varav ett som telefonmöte, 
ett per capsulam och fem fysiska, har haft följande sammansättning: 
Morgan Thorell, ordförande, Magnus Lindström, vice ordförande samt ansvarig för jakt 
spaniel och tolling, Gunilla Skogh, kassör, Ulla Görl-Appelkvist, sekreterare, Sara Djurstedt, 
utställningsansvarig, Marie Storm, utbildningsansvarig, Jennifer Hofsö, viltspårsansvarig 
(adjungerad), Emilia Bengtsdottir, jaktansvarig retriever, Maire Pyrrö, suppleant och 
biträdande jaktansvarig samt Kent Samuelsson, suppleant och bitr. utställningsansvarig. 
 
Revisorer: Jessica Svensson och Hans Olofsson. Revisorssuppleanter: Cecilia Riesle Olsson 
och Lisa Lyhagen.  
Valberedning: Olof Lydén, sammankallande, Maria Cedersmyg och Cecilia Jonsson. 
Webbmaster: Magnus Lindström. 
 
Medlemsantal 
Avdelningen hade vid årsskiftet 547 medlemmar, en minskning med 5 jämfört med 
föregående år. Avdelningen behåller sin plats som den fjärde största i SSRK. Och 
fördelningen av medlemskapen ser ut som följer: 479 fullbetalande, 57 familjemedlemmar 
och 11 SHU-medlemmar. 

 
Ekonomi 
Avdelningens ekonomi presenteras i separat resultat- och balansrapport. 

 
Representation 
Småland representerades vid årets Fullmäktige av Morgan Thorell och Magnus Lindström.  
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Hemsidan 
SSRK Smålands hemsida, www.ssrksmaland.se, den viktiga informationsspridaren för 
avdelningen, har under slutet av året helt gjorts om. Hemsidan har fått ett helt nytt utseende 
utvecklat med moderna verktyg vilket gör uppdateringar mycket enkla att utföra samt att 
sidan är mycket överskådlig att läsa och titta på. 
 

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 
A-prov 
Ett A-prov KKL arrangerades under hösten med plats för fyra startande. 
 
B-prov 
Under 2017 arrangerades sex B-prov varav två av dem var tvådagarsprov. Totalt kom 90 
hundar till start. 
 
C-prov 
Årets C-prov avverkades i samband med Elmia Game Fair och slutade med flaggan i topp för 
vår avdelning. Provet, som var inofficiellt, gick över tre dagar med NKL den 25 maj, ÖKL 
den 26 maj och EKL den 27 maj. Ett 70-tal hundar deltog. 
 
Övrigt 
Vi hade en planeringsträff för provledare den 25 oktober där provsäsongen 2018 planlades. 
Det var en bra träff med många intressanta diskussioner med både nya och erfarna provledare. 
 
Ett stort tack till alla som under 2017 varit engagerade som provledare, kommissarier och 
funktionärer i SSRK Småland. Utan er blir det inga prov. Vi kommer att konkret tacka er med 
en träningshelg i Asa den 10-11 mars. Och vi ser mycket fram emot 2018. 
      

Emilia Bengtsdottir Maire Pyrrö  

  Jaktansvarig retriever Bitr. jaktansvarig retriever  
 

Jaktprov – Spaniel  
Annonserat fältprov inom avdelningen gick dessvärre inte att genomföra enligt plan. 
 
  Magnus Lindström 

  Spanieljaktansvarig 
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Viltspår 
Efterfrågan på avdelningens rörliga viltspår har under året varit måttlig. Mellan 25 och 30 
spår har avverkats i anlagsklass och öppen klass. 
Inga anmälningar kom in till SM-uttagningen. Vi hoppas att vi får in flera anmälningar 2018. 
 
  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 2018! 
 
  Sara Djurstedt  Kent Samuelsson  

  Utställningssekr. Bitr. utställningssekr. 
       

Utbildning 
Den 8 april hölls en kurs i jaktlydnad/apportering i Jönköping med Eva Masthagen som 
instruktör. Antalet deltagare var stort och hundarna var av olika raser. 
En utannonserad apporteringskurs fick ställas in på grund av för få deltagare. 
Hans Olofsson och Ingela Karlsson har genomgått utbildning till WT-domare. 
  
  Marie Storm 

  Utbildningsansvarig 

Stort tack 
Styrelsen 2017 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. Och utan intresserade deltagare… 
 
Morgan Thorell Gunilla Skogh Emilia Bengtsdottir  
Morgan Thorell Gunilla Skogh Emilia Bengtsdottir 
Ordförande  Kassör  Jaktansvarig retriever 
 
Magnus Lindström Ulla Görl-Appelkvist Marie Storm 
Magnus Lindström Ulla Görl-Appelkvist Marie Storm 
Jaktansvarig spaniel Sekreterare  Utbildningsansvarig 
  
Sara Djurstedt  Maire Pyrrö   Kent Samuelsson  
Sara Djurstedt Maire Pyrrö  Kent Samuelsson 
Utställningsansvarig Bitr. jaktansvarig retr. Bitr. utställningsansvarig  


