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Styrelsens arbete 

Under 2020 har 1 ordinarie årsmöte samt konstituerande möte hållits. Därefter har styrelsen haft 6 
digitala möten, detta på grund av rådande pandemi 

Firmatecknare har varit ordförande Anna Vikström samt kassör Sverker Bergdahl 

Medlemsutveckling 

Under 2020 var vi 364 medlemmar varav 24 ungdomsmedlemmar, en liten minskning mot 2019, som 
eventuellt kan kopplas till pandemin och minskningen av aktiviteter inom föreningen under året. 

Ekonomi 

Se balans och resultatrapport 

Ordförandes sammanfattning av året 

2020 blev ett år vi inte kommer att glömma och den ännu pågående pandemin påverkar oss även nu 
under första halvan av 2021. Trots att många aktiviteter ställts in, eller tvingats till begränsningar, har 
avdelningen och sektionerna ändå lyckats genomföra mycket. En utställning hanns med innan 
coronasmittan svepte in över oss. Med finurliga anpassningar och gott samarbete mellan sektionerna 
kunde tre jaktprov genomföras, och dessutom ett prov i Flatklubbens regi. Till detta kan läggas ett 
spanielprov. Ett första, litet, steg mot att genomföra FBR i Norrbotten har också tagits. Sektionerna 
har hållit i kurser och bedrivit ungdomsverksamhet. 

Från avdelningens sida vill vi rikta ett stort tack och en applåd till de ideella krafter i sektionerna som 
gjort detta möjligt!  

Avdelningsstyrelsens arbete har fungerat bra under året. Redan innan pandemin började vi arbetet 
med att ”modernisera oss” och bli mer digitala. Förhoppningen har varit att detta kan erbjuda fler i 
vårt vidsträckta geografiska område att delta i aktiviteter. I februari genomfördes en intressant digital 
föreläsning av forskaren i veterinärmedicin Henrik Rönnberg om cancersjukdomar hos våra raser. 
Föreläsningen var intressant och uppskattad bland åhörarna. Om intresse finns för andra digitala 
aktiviteter så tar vi i styrelsen gärna emot förslag! 

Pandemin har vad gäller digital teknik fört det goda med sig att vi alla lärt oss mer om hur den kan 
utnyttjas. Avdelningsstyrelsens möten genomförs nu via Zoom och vi kan justera våra protokoll 
digitalt. Detta sparar förutom frimärken många, långa resor med Postnord för våra protokoll.  

Avdelningen har haft kontakt med SSRK:s centrala utbildningskommitté´ angående möjligheten att 
ordna digital instruktörsutbildning kompletterad med praktiska moment här i Norrbotten, något som 
utbildningskommittén var positiva till. Erbjudandet har gått ut till samtliga sektioner med ett något 
svalare intresse än vi hoppats på. När detta skrivs har dock ett antal intresserade anmält intresse och 
vi hoppas nu på ett värdefullt tillskott till den skara utbildade instruktörer som redan finns.  

Hundar och hundaktiviteter är något vi alla älskar. För att alla roliga aktiviteter ska kunna genomföras 
krävs engagemang och tid från ideellt arbetande medlemmar, allt från praktiska arbetsuppgifter vid 
ett jaktprov, kurs eller utställning, till styrelsearbete som kanske inte alltid är så underhållande. Vi är 
cirka 400 medlemmar i SSRK Norrbotten som kan hjälpas åt så det ska vi klara även i framtiden! 

Vi har all anledning att vara stolta över vår verksamhet här i norr och som ordförande tycker jag 
också att vi kan göra mer reklam för oss själva och sätta SSRK Norrbotten tydligare på kartan. Ett bra 



exempel är reportaget i Apportören nr 4 2020 från jaktprovet i Kalix. Tack för det! Fler sådana 
reportage från norr, om stort och smått hoppas jag få läsa framöver! 

Till sist ett stort tack för det gångna året till mina kamrater i styrelsen; Carina, Sverker, Lisbeth, Ingrid, 
Ann-Kathriné, Tina, Anneli och Astrid! 

Utbildningar 2020 

I början av september kunde SSRK Norrbotten genomföra en stambokförd funktionsbeskrivning och 
samband med detta utbilda fem funktionärer. Detta var möjligt genom ett samarbete mellan 
Studieförbundet Norrbotten och SSRK Norrbotten.  

Studieförbundet Norrbotten stod för en del kostnader för att utbildare från Vännäs och Sundsvall 
skulle kunna resa upp och utbilda funktionärer inom funktionsbeskrivningar. Nästa dag kunde dom 
nyutbildade funktionärerna tjänstgöra på ett ordinarie FBR tillsammans med beskrivare från Vännäs 
och testledare från Sundvall. Det finns varken beskrivare eller testledare på närmare håll.  

Denna gång var det en kennel som hade ansökt om att SSRK Norrbotten kunde stå som ansvarig för 
funktionsbeskrivningen 

Utställning 2020 

Den 25 januari anordnades en inofficiell utställning med 132 anmäla hundar. Domare var Lena 

Johansson och Per-Gösta Pettersson. 

Samtliga officiella utställningar 2020 har varit inställda på grund av Corona pandemin  

Viltspårprov 

Planen under 2020 var att genomföra SM i Viltspår i Piteå tillsammans med Västerbottens 

avdelningen men på grund av pandemin fick vi skjuta fram det arrangemanget till 2021. 

Under 2021 genomfördes 66 rörliga viltspårprov i sektionerna och vi tackar domarna som ställer upp 

i ur och skur och gör det möjligt för våra viltspårintresserade medlemmar att få pröva sina hundar. 

SPANIELPROV 2020: 
2020 var ett märkligt år, inget blev som det var tänkt. Avdelningen valde dock att genomföra de 

spanielprov som var planerade. Allt fungerade bra och vi kunde genomföra proven på ett Corona-

säkert sätt.  

Det har genomförts 1 vattenprov med totalt 7 startande varav 2 blev godkända. 

Fältprov Nybörjarprov A + öppenklass hölls den 3 – 4 oktober med totalt 15 starter, varav 9 i öppen 

klass och 6 på nybörjarprov A. 1 hund blev godkänd på nybörjarprov A och 2 hundar tilldelades 1.a 

pris och 3 hundar fick 2: a pris i öppen klass.   

Avdelningens samtliga prov har dömts av vår eminente domare Roger Marklund.  

SSRK Norrbottensavdelningen vill rikta ett stort tack till markägare, domare, skyttar, eftersöksekipage 

och den fantastiska markservicen av Yvonne som har fixat med fika, korvgrillning samt mat till våra 

funktionärer! 

GK Nybörjarprov A: 
X-Paws Early Bird Gets The Worm, Cocker spaniel - Helena Tilly, SSRK Västerbotten 



ÖKL, 1: a pris: 
X-Paws Solid As A Rock, cocker spaniel – Jonas Granström, SSRK Västerbotten 

Minväns Krusbär, engelsk springerspaniel – Tomas Gustafsson, SSRK Västernorrland 

ÖKL 2: a pris: 

Slånsnårets Den Vise Athena, engelsk springer spaniel – Jan Öhlund, SSRK Norrbotten  

Eolo, engelsk springer spaniel – Hans Sundberg, SSRK Norrbotten 

X-Paws Solid As A Rock, cocker spaniel – Jonas Granström, SSRK Västerbotten 

Tolling prov 

På grund av pandemin genomfördes inga tollingaktiviteter under 2020 

B Prov Retriever 2020  

Ett annorlunda år med otroligt bra resultat på startande och hjälpande över sektionsgränserna  
Tack alla för att ni finns.  
 

Klass 

Kalix 

Anders 
Gustavsson 

Mikael 
Rönnbäck 

Luleå 

Mikael 
Rönnbäck 

Kiruna  

  

Piteå 

Anders 
Gustavsson  

Totalt 

  Startande/pris Startande/pris Startande/pris Startande/pris   

NKL  8           /7  10            /9 -  13          /7 31 

ÖKL  9           /8  8             /7 -   17 

EKL  15         /13  14           /12 -    29 

Strukna  1  1 -  0  2 

Totalt antal  32  32 -  13  77 

  

Klass 
Totalt antal 
startande 2018 

Totalt antal 
startande 2019 

 
Totalt antal startande 
2020 
 

NKL  32  25 31 

ÖKL  36  37 17 

EKL  21  30 29 

   89  92 77 

  

 

 

 

 
  



A Prov retriever 2020 

Äntligen fick vi till ett KKL och uppslutningen på startande var stor, och en del bortlottningar blev det. 
Men en fin dag med glada hundar och förare. 
 

Klass 
Luleå KKL 

Mikael Rönnbäck 

Totalt 
 

  Startande/pris  

A KKL 6            /1 6 

Till sist vill vi tacka er alla som engagerar er i styrelseuppdrag ute i sektionerna, håller kurser och 

andra aktiviteter som gör SSRK till en levande förening, utan er skulle vi inte kunna bedriva den 

verksamhet vi har i Norrbotten, ett stort tack till er alla för det! 

 

…………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

Ordförande: Anna Vikström   Vice ordf/jaktprovssekreterare Retriever 

                                 Carina Isacsson 

 

………………………………………………………….   ………………………………………………………… 

Sekreterare/V-spår Tina Siikavaara  Kassör: Sverker Bergdahl 

 

 

………………………………………………………….  ………………………………………………………… 

Utbildningsansvarig: Lisbeth Alakangas  Exteriörsansvarig: Ingrid Grundström 

 

 

…………………………………………………………. 

Jaktprovssekreterare Spaniel: Ann-Kathriné Levin 


