
SSRK Smålands verksamhetsberättelse för 2022
Sammanfattning
Kära medlemmar,
Efter tuffa år med covidrestriktioner kunde vi under 2022 återigen arrangera utställningar, 
prov och kurser så som vi brukar. A-provsverksamheten hade en paus, men vi fortsatte att 
utveckla verksamheten med tollingprov i alla klasser och ett A-prov för spaniel. Det är vi 
riktigt nöjda med!

Maria Cedersmyg
Ordförande

Styrelsen och adjungerade 
Styrelsen
Maria Cedersmyg, ordförande
Hans-Olof Lydén, vice ordförande och ansvarig för retrieververksamhet samt webmaster
Marie Storm, ansvarig för utbildning (retriever) och biträdande webmaster
Therése Stråhle, kassör
Anna Ståhlkrantz, sekreterare
Lina Axelsson, ansvarig för utställningsverksamhet
Inger Andersson, ansvarig för viltspårsverksamhet
Eva Masthagen, suppleant 1 och ansvarig för spanielverksamhet 
Sara Djurstedt, suppleant 2 och vice ansvarig för utställningsverksamhet

Adjungerade  
Petronella Brüggeman, ansvarig för tollingverksamhet
Fredrik Björkman, viltansvarig (till nov 2022)
Hanna och Andreas Düring, uppställning av viltfrysar (från nov 2022)
Ammis Fälth, ansvarig för arbetet med SSRK prov

Revisorer
Ordinarie revisorer Hans Olofsson och Cecilia Jonsson samt suppleanter Chatarina Gill och 
Camilla Björklund.

Valberedning
Anna Tellner (sammankallande) och Ingela Karlsson
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Verksamheten
Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret 2022–2023 haft 9 protokollförda sammanträden 
(digitala och/eller hybridmöten). 

Ekonomi och medlemsantal 
Avdelningens ekonomi presenteras på mötet i separat resultat- och balansrapport.

Smålandsavdelningen hade vid årsskiftet 2022-2023 totalt 520 medlemmar, en ökning med 
15 medlemmar. Vi behåller vår plats som den fjärde största avdelningen i SSRK. Fördelning 
av medlemskapen ser ut som följer: 467 fullbetalande, 51 familjemedlemmar och 2 SHU-
medlemmar. 

Webbsidan och Facebook-konto
Hemsidan har automatiserats på så sätt så att den speglar inläggen på Facebook. Dessutom 
har protokollen ordnats på ett sådant sätt att sekreteraren kan lägga ut de digitalt signerade 
protokollen själv utan att behöva gå via webmaster. Utöver detta har ett google drive-konto 
skapats för att styrelsen enkelt ska kunna spara relevanta dokument tillgängligt för alla i 
styrelsen. Vi har via Google drive-kontot använt funktionen Google forms för att ta emot 
anmälningar för vissa evenemang, ställa frågor till medlemmarna samt ta emot förslag på 
förbättringar.

Jaktprov Retriever 
Totalt har sju B-prov hållits (två Nkl, två Ökl samt tre Ekl). Totalt kom 88 hundar till start och 
de var fördelade enligt nedan:

• Nkl: 23/4 i Växjö 6 st och 8/10 i Gränna 18 st

• Ökl: 24/4 i Växjö 8 st och 8/10 i Torsås 14 st

• Ekl: 18/8 i Eksjö 14 st och 19/8 i Eksjö 14 st samt 24/9 i Älmhult 14 st

Vi konstaterar att det kan vara svårare att fylla vårproven. 

Det har inte arrangerats några C-prov i avdelningen under 2022, då det inte funnits några 
provledare som velat åta sig detta. Det har inte heler varit möjligt att arrangera A-prov under 
2022.

Jaktprov Spaniel
Spanielansvarig har under året deltagit på ett antal webmöten för spanieljaktprovs-
ansvariga. Det har varit ett bra initiativ av SSRK spanielansvarig där vi har diskuterat frågor 
som gäller spanieljakt.

Helgen den 1-2 april arrangerades en spanielträningshelg på Öland med Thomaz Jansson och 
Eva Masthagen. Gemensam middag med filmvisning hölls på lördagskvällen. En mycket 
uppskattad och väl arrangerad helg. Stort tack till Suzanne och Thomaz för detta.
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Under ett antal dagar har Eva Masthagen och Inger Andersson erbjudit gratis träning för 
medlemmar i Mullsjöområdet. Det har varit mycket uppskattat. Vi tackar Inger för tillgång till 
träningsmark och gofika.

Lördagen den 11 juni arrangerades ett vattenprov för spaniels i Grännatrakten. Tack till 
Hans-Olof Lydén för att vi fick låna en bra provplats och båt. 

Den 11 september planerade vi att hålla ett nybörjarprov A för spaniels Öland. Tyvärr var vi 
tvungna att ställa in då vi endast hade 2 startande. Också i andra avdelningar har flera 
nybörjarprov fått ställas in. Diskussioner pågår om orsaken till detta då flera spanielklubbar 
menar att det finns för få nybörjarprov.

Den 5 november arrangerade vi ett fältprov i öppenklass i Kalmar. 15 anmälningar till 6 
platser gjorde att vi fick lotta. Slutligen fick 9 st starta. Marken var mycket bra för spaniels 
och hundarna kunde provas ordentligt. Stort tack till Thomaz Jansson och Tomas Sjögren 
som gjorde detta möjligt. 

Jaktprov tolling
Den 14-15 maj 2022 anordnades ett B-prov för tollare i Eksjö. Det var 14 startande fördelade 
mellan nybörjarklass, öppenklass och elitklass.

Viltspårprov
Provperioden har varit under 1 januari till 31 december. Antal anmälda till spårproven har 
varit något bättre än förra året. 

Föruttagning till SM i viltspår genomfördes med två deltagare. Stort tack till domarna Poa 
Lindgren och Lovisa Skoglund för en mycket trevlig dag i spårskogen!

Året viltspår SM gick av stapel den 22-23 juli i Sikfors Piteå. SSRK Smålands representant 
Margareta Wargelius med labradoren Aska kom på delad 7:e plats.

Domarlistan är tunn och det är svårt att få tag i domare i de södra delarna av Småland.

Viltansvarig
Vi har under hösten flyttat viltfrysarna från Fredrik Björkman i Reftele,  som har avslutat sitt 
uppdrag som viltansvarig. Frysarna står nu hos Hanna och Andreas Düring i Jönköping. Vi har 
nu inte längre någon enskild viltansvarig utan delar ansvaret mellan medlemmarna. Vi 
kommer att informera särskilt om detta på årsmötet.

Utställning 
Vi kunde i år endast arrangera vår sommarutställning Gränna. Trots litet färre utställare blev 
det ett bra resultat.

Utbildning
Följande utbildningar, kurser och aktiviteter hölls under 2022: 

 Kurs med Wilma Steen i Agutarem 6/2 och 6/3. Heldagar med 8 deltagare varje tillfälle.
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 Helgkurs med Anders Carlsson och Mirjam Axner 2-3/4. Helgkurs nkl och ökl/elit med två 
fulla grupper i Knohult. 

 Helgkurs med Jens Palmqvist 18-19/6.  Kurs på ökl-nivå i Knohult.

 B-provs kurs med Anna-Lena Wendt 27-28/6. TräningsB-prov med skott o vilt i Knohult.

 Träningsdag i Betorna 11/9 med Mirjam Axner i Skåne.

 Digital föreläsning om tränings och tävlingspsykologi med Eva-Marie Wergård

 WT-dag för nybörjare med Hans-Olof Lydén

 Medlemsdag med förevisning av våra verksamhetsgrenar och scurry i Wallgårda, 
Norra Unnaryd.

Stort tack 

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla er som bidragit till den verksamhet föreningen har 
genomfört under 2022: styrelse, adjungerade, revisorer, valberedning och funktionärer. 
Oavsett vilken er insats har varit så är den mycket viktig. 

Jag vill som ordförande också tacka styrelsen för ett gott samarbete under 2022. Vi fortsätter 
att utveckla verksamheten och sikta framåt. Det är bra jobbat! 

Vi driver en förening tillsammans, och hela dess verksamhet utgörs av det vi 
medlemmar gör för varandra!

Maria Cedersmyg Therése  Stråle Anna Ståhlkrantz   
Maria Cedersmyg Therése Stråle Anna Ståhlkrantz          
Ordförande Kassör Sekreterare
 

Olof Lydén Inger Andersson Marie Storm
Olof Lydén Inger Andersson Marie Storm
Retrieveransvarig  Viltspårsansvarig Utbildningsansvarig

Lina Axelsson Eva Masthagen Sara Djurstedt  
Lina Axelsson Eva Masthagen Sara Djurstedt  
Utställningsansvarig Spanielansvarig, supl.1 Bitr. utst.ansvarig, suppl.2

samt

Petronella Brüggeman
Petronella Brüggeman
Adj. tollingansvarig 
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