SSRK smålandsavdelningen

Verksamhetsberättelse för 2011
Det började med en envis vinter med snö som dröjde sig kvar och skrämde många
startande från vårens B-prov. Det fortsatte med ett lyckat och uppskattat Lag-SM för
retriever i juli och ett hastigt påkommet A-prov i oktober. Det slutade med att
spanieljaktprovet i november måste ställas in eftersom fågelbeståndet skrämts bort ett
par veckor före provdag.
Det är några smakprov på händelser inom SSRK Småland under 2011. Och styrelsen avger
här sin verksamhetsberättelse för året.
Styrelsen, som under året haft nio protokollförda sammanträden varav två via mail, har haft
följande utseende:
Ordförande: Morgan Thorell. Vice ordförande: Sven Ludvigsson, tillika jaktansvarig retriever.
Kassör: Hans Olofsson. Sekreterare: Ulla Görl-Appelkvist. Ledamöter: Birgitta Kåberger,
utställningsansvarig, Elena Jans, viltspåransvarig och Magnus Lindström, utbildningsansvarig.
Suppleanter: Kristina Kindstrand, biträdande utställningsansvarig och Thomaz Jansson,
jaktansvarig spaniel.
Revisorer: Pell Adolfsson och Eva Klase med Charlotta Hjerpe som suppleant.
Valberedning: Inga-Lena Liljeblad, sammankallande, Carina Sandberg och Susanne Eng.
Avdelningen hade vid årsskiftet 622 medlemmar, varav 61 familjemedlemmar, att jämföras
med 647 medlemmar 2010, 721 år 2009, 757 år 2008, 804 år 2007 och 822 år 2006.

Ekonomi
Avdelningens ekonomi presenteras i separat resultat- och balansrapport.

Representation
Småland representerades vid årets Fullmäktigemöte av Morgan Thorell och Sven Ludvigsson.
I Funktionärsträffen deltog Morgan Thorell, Sven Ludvigsson, Birgitta Kåberger, Magnus
Lindström och Thomaz Jansson.
Avdelningen var representerad vid Elmia Game Fair med monter och uppvisningar under
Olof Lydéns entusiastiska initiativ och ledning.

Remisser
Styrelsen har yttrat sig över remiss från SSRK HS angående stadgeändringar för
organisationen. Bland annat har avdelningen tagit helt avstånd från inrättande av
verksamhetsklubbar.
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Hemsida
Under 2011 har arbetet varit att uppdatera och underhålla hemsidan. Jag har även tagit fram
ett anmälningsformulär för utställning som har fungerat i stort sett efter önskemål.
Hemsidan fick i början av året ett nytt utseende plus att en stor genomgång av gammalt
material utfördes.
Kristin Wärnbring
Webbmaster

Jaktprov – Retriever
A-prov
Avdelningen har haft ett A-prov på Björkvik 7 oktober 2011 med 14 startande hundar.
B-prov
Avdelningen har arrangerat 7 B-prov för retriever: Lenhovda, Ostkusten vår,
Ostkusten höst, Höglandet, Glasriket, Växjö samt Jönköping. Tack vare många goda
viljor har 308 hundar fått möjlighet att starta.
Nkl
Ökl
Ekl
Total

Platser
128
156
108
392

Starter
56
152
100
308

1
15
29
20
64

2
13
32
32
77

3
10
40
30
80

0
18
51
18
87

C-prov
Smålandsmästerskapet avgjordes genom deltävlingar i Markaryd, Nässjö, Växjö 1
och Växjö 2. Hela 96 hundar startade totalt på årets mästerskap. Smålandsmästare
blev i Nkl Fia Josefsson med Straight Flush Dancing Queen, i Ökl Martina Fransson
med Korpklons Fennek och i Ekl Göran Davidsson med River Race Vip Victory.
Stort tack till alla som sköter provverksamheten för retriever i Smålandsavdelningen:
Annika Norman och Catharina Gill, Lenhovda
Leif Andersson och Andreas Josefsson, Ostkusten vår
Annika Norman och Marika Ståhlgren, Ostkusten höst
Andreas och Ann-Marie Fälth, Höglandet
Marina Ludvigsson och Helene Hübinette, Glasriket
Jonas Mjärling och Chaterine Månsson, Växjö
Olof Lydén och Susanne Eng, Jönköping
Marina Ludvigsson som har ordnat bra vilt och dummies till våra prov.
Sven Ludvigsson
Jaktprovssekreterare Retriever

Jaktprov – Spaniel
Det jaktprov för spaniel som skulle ha hållits i Kalmar-trakten i mitten av november fick
tyvärr ställas in. Bara ett par veckor före provdagen drog röjningsmaskiner in i området och
de fasaner som jakträttsinnehavaren till marken och Smålandsavdelningen förstärkt det
naturliga fågelbeståndet med flyttade ur marken.
Thomaz Jansson
Jaktprovsansvarig Spaniel
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Viltspår
Under året har totalt 85 rörliga spår genomförts, I anlagsklass godkändes 26 hundar. I
öppenklass fick 27 hundar 1:a pris varav sex med HP. Tio hundar tog hem 2:a pris medan åtta
fick 3:e pris och åtta nollade.
Den Viltspårdag vi arrangerade i maj drog drygt 20-talet personer som fick en uppskattad dag
i skogen. Instruktör var Per-Johan Lindgren och deltagarna lotsades runt till olika stationer i
terrängen där de fick testa sina kunskaper, prova på prickskytte med mera.
Två klubbmästerskap har arrangerats: Ett för fieldspaniel och ett för clumberspaniel.
Till årets arrangemang hör också uttagning till Viltspårmästerskapet för de hundar som
erhållit HP under 2010. Tre ekipage deltog och bedömdes av Per-Johan Lindgren och Tommy
Buhaj. Bästa hund blev för tredje året i rad labradoren SVCH Huntley’s Amazing Anya med
Lars Andersson, Reftele, som förare. Det ekipaget deltog i Viltspårmästerskapet som ägde
rum i Halmstad.
Elena Jans
Viltspåransvarig

Utställning
Avdelningen har genomfört två officiella utställningar under året: Moheda i mars och Gränna
i juni. Antalet anmälda hundar ligger i stort sett kvar på samma nivå som under föregående år.
Vi vill rikta ett stort tack till vår kommissarie och hans team som alltid ser till att allt fungerar.
I början av året trädde nya utställningsbestämmelser i kraft vilket innebär att vi nu har samma
bestämmelser i hela Norden. Några större problem har vi inte haft med det. Till Mohedautställningen började vi med möjligheten till webbanmälan vilket visade sig vara mycket
uppskattat av utställarna.
Moheda 6 mars
Som alltid hade vi mycket stor hjälp av Moheda Idrottsförening med funktionärsmat och
parkering. Stort tack till både föreningen och dess damsektion. Tack även till vår trogna
skara funktionärer som ställer upp och hjälper till.
Gränna 19 juni
Grännautställningen genomfördes i hällande regn. En eloge till alla tappra utställare,
ringpersonal och funktionärer! Allt var blött – inte ens tälten stod emot allt regnande.
Stort tack till Gränna Allmänna Idrottsförening som tog hand om parkering och förtäring till
våra funktionärer!
Birgitta Kåberger
Utst.ansvarig

Kicki Kindstrand
Bitr. utst.ansvarig

Utbildning
Under sommaren och hösten anordnades kursverksamhet inom två områden i Småland: I
Ljungbytrakten med Maire Pyrrö som instruktör och i Jönköpingstrakten med Maria
Cedersmyg som ledare. Totalt tog tjugo medlemmar vara på denna utbildningsmöjlighet.
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Stort tack till instruktörerna som ställt upp och delat med sig av sina kunskaper.
Två medlemmar påbörjade under året utbildning till instruktörer. Tyvärr fick den ena avbryta
sin utbildning på grund av hälsoskäl.
Ett träningsgäng passade på att utnyttja avdelningens sponsorpengar till en träningshelg
med ”importerade” instruktörer.
Magnus Lindström
Utbildningsansvarig

Styrelsens tack
Styrelsen 2011 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 söket på ett retrieverjaktprov, att vara ringsekreterare vid en utställning eller fixa den
ovärderliga maten vid våra arrangemang – så är den viktig, mycket viktig. Utan er
funktionärer – ingen verksamhet!

Morgan Thorell

Sven Ludvigsson

Hans Olofsson

Ulla Görl-Appelkvist

Birgitta Kåberger

Elena Jans

Magnus Lindström

Kristina Kindstrand

Thomaz Jansson
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