
 

Verksamhetsberättelse för 2014 
 

Styrelsen har sedan den 1 mars 2014 till den 4 december 2014 haft följande 

sammansättning 

 

Ordinarie ledamöter 

Torbjörn Håkansson  Ordförande, Jakt, Ansvarig för WelshNytt och 

hemsida 

Lena Torstensson  V. Ordförande och Agility 

Emelie Carlsson  Sekreterare, Lydnad och Medlemsregister 

Anne Blomster Gunnarsson Kassör 

Janne Gustavsson  Sammankallande Avels- och uppfödarkommitté 

Sara Lahti   Aktivitetsgrupper, Rallylydnad och Utställning 

Lena Johansson  Viltspår 

 

Suppleant   

Kristina Håkansson  Utbildning och Allroundwelshen 

 

Den 4 december 2014 avgick Sara Lahti från styrelsen på egen begäran och sedan dess 

har styrelsen haft följande sammansättning och uppdragsfördelning 

 

Ordinarie ledamöter 

Torbjörn Håkansson  Ordförande, Jakt, Ansvarig för WelshNytt och 

hemsida 

Lena Torstensson V. Ordförande, Agility, Aktivitetsgrupper och 

Rallylydnad 

Emelie Carlsson Sekreterare, Lydnad, Aktivitetsgrupper och 

Medlemsregister 

Anne Blomster Gunnarsson Kassör 

Janne Gustavsson  sammankallande Avels- och uppfödarkommitté 

och Utställning 

Lena Johansson  Viltspår 

 

Suppleant   

Kristina Håkansson  Utbildning och Allroundwelshen 

 

Utanför styrelsen 

Carina Dahlberg  Rasinformatör och Valphänvisare 

Gun Holmberg  Resultatredovisning 

Jessica Björling Brännlund Redaktör WelshNytt 

Marita Björling  Webmaster 

Carsten Harven Sörensen  Welsh Shopen, Avels- och uppfödarkommitté 

Kicki Kindstrand  Avels- och uppfödarkommitté 



 
Pia Myrseth   Avels- och uppfödarkommitté 

Linda Toftehag  Avels- och uppfödarkommitté 

 

Firmatecknare 

Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Anne Blomster Gunnarsson – var för sig under 

10 000 kr och tillsammans över 10 000 kr, samt att verkställa betalningar som är en 

direkt följda av klubbmötets eller styrelsens beslut, t.ex. tryckning av WelshNytt även i 

de fall kostnaden överstiger 10000 kr. Torbjörn Håkansson, Lena Torstensson, Anne 

Blomster Gunnarsson– har rätten att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens 

konton i Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank. 

 

Torbjörn Håkansson har rätten att teckna avtal för klubbens räkning. 

 

Revisorer 

Katarina Wigart 

Gary Metheny 

 

Revisorssuppleanter 

Eva Lundkvist 

Janne Berglund 

 

Valberedning 

Birgitta Abrahamsson (Sammankallande) 

Carina Arvidsson 

Harriet Carlsson 

 

Styrelsemöten 

Under 2014 har styrelsen hållit 10 möten, varav ett varit konstituerande. Två av mötena 

har varit fysiska övriga har hållits per telefon (1 mars och 13-14 september). Möten har 

ägt rum; 23 januari, 1 mars, 6 mars, 23 april, 21 maj, 3 augusti, 13-14 september, 28 

oktober, 27 november (bröts efter 2,5 timmar och återupptogs den 4 december), 18 

december. Mötet den 3 augusti behandlade endast Club Show 2014. 

 

Övriga möten 

Torbjörn Håkansson, Janne Gustavsson, Lena Johansson deltog på SSRK:s 

funktionärsträff 2014, den 12-13 april. 

Torbjörn Håkansson deltog på SSRK:s representantskapsmöte den 17-18 maj 2014. 

 

Ekonomi 

Ansvariga: Torbjörn Håkansson och Anne Blomster Gunnarsson 

 

Årets ekonomiska resultat på 3 995,29 kr ger ett överskott gentemot budget på 53 

995,29 kr. Vi kan konstatera att medlemsintäkterna som är en av våra största intäkter 

ligger i nivå med budgeterat. På utgiftssidan har vi fortfarande en låg aktivitet på 

utnyttjade pengar från aktivitetsgrupperna. Klubben har inte utnyttjat budgeterade 



 
medel för utbildning av funktionärer och medlemmar under året. Att ClubShow inte 

genomfördes innebar att en budgeterad förlust uteblev. 

 

Medlemsregistret 

Ansvarig: Emelie Carlsson 

Medlemsantalet den 31 december 2014 uppgick till totalt 838 (820), varav 729 (707) 

ordinarie-, 94 (97) familje- och 15 (16) utlandsmedlemmar. 2013 års siffror inom 

parentes. Detta innebär att vi under året blev fler medlemmar vilket får ses som mycket 

glädjande. 

 

Under 2014 har 41 (67) fullbetalande nya medlemmar tillkommit, 90 (88) 

gåvomedlemmar. Totalt 9 (4) nya utlands medlemmar. 2013 års siffror inom parentes. 

Från dem som blev nya medlemmar samt gåvomedlemmar under 2013 har 41 av 67 

nya- och 48 av 88 gåvomedlemmar betalt ordinarie medlemsavgift 2014. 

 

Av de som erhåller gåvomedlemskap stannar 45-55% och i klubben i mer än ett år (sett 

över de senaste två åren). Klubben består av sina medlemmar och ett viktigt arbete med 

att kunna fortsätta bedriva klubbens rasarbete är att vi behåller våra medlemmar och att 

nya ägare till en Welsh Springer Spaniel ser WSSK som ett naturligt val. En oerhört viktig 

del av detta är att våra kennlar informerar om att klubben finns och helst även ger ett 

gåvomedlemskap till samtliga valpköpare. En klubb är ingen klubb utan sina medlemmar.  

 

Med anledning av detta vill WSSK rikta ett särskilt tack till följande kennlar som hjälpte 

till att hålla klubben vid liv: Wenanders, Welford, Redspot’s, Heddychlon Wallova, 

Umanioras, Art Geson’s, Pelydryn, Welford, Lisalyckans, Ängblommans, Freckles, 

Otterox, Rödhätta, Dalkrokens, Wermlandias och Smörsoppens. Vidare har en kull fått 

gåvomedlemskap från en uppfödare som ännu inte registrerat ett kennelnamn. 

 

Vi hoppas att fler inser vikten av att bidra till klubbens fortlevnad genom att skänka 

samtliga sina valpköpare ett gåvomedlemskap. 

 

Avel 

Ansvarig: Janne Gustavsson 

Övriga ledamöter i avels- och uppfödarkommittén har varit Carsten Haven Sörensen, Pia 

Myrseth, Linda Toftehag och Kicki Kindstrand Avelsrapport presenteras i separat bilaga. I 

övrigt så har kommittén arbetat vidare med uppdateringen av RAS samt hanterat frågor 

från medlemmarna. Hälsoresultat har även presenterats i tidningen WelshNytt. 

 

Exteriördomarkonferens för spaniel. 

20-21 september 2014 så avhölls domarkonferens för samtliga spanielraser. 

Antalet domare som var på plats var 73 st. Detta är ett arrangemang som återkommer 

ca var 10:e år. Här är det meningen att extriördomare på rasen skall medverka för att 

”fräscha” upp sina kunskaper om rasernas exteriör, detta genom att få rasstandarden 

presenterad av representant från respektive rasklubb. Från WSSK:s sida tog Karin 

Brostam Berglund tillsammans med avels-uppfödarkommittén fram dokumentationen 

som grund för konferensen, Karin var även WSSK:s presentatör på konferensen. 



 
Styrelsen vill rikta ett stort tack, till Karin och de Welshägare som visade hundar samt 

övriga involverade. 

 

Valphänvisning 

Ansvarig: Carina Dahlberg 

39 kullar har gått genom förmedlingen, 4st har blivit nekade på grund av distichiasis och 

1st på grund av att tiken inte fyllt 2 år vid parningstillfället. 

 

7 hundar har blivit omplacerade, av dessa 7 så är det 6 hanar och 1 tik. 

 

Utbildning 

Ansvarig: Kristina Håkansson 

Inom klubbstyrelsen har arbete med att ta fram befattningsbeskrivningar fortsatt. Detta 

för att ny ledamot lättare ska kunna ta vid respektive ansvarspost.  

 

Arbetet med att få till ett Päls-och trimvårdshäfte har försenats men förhoppningsvis 

ligger det klart till början av 2015.  

 

Aktivitetsgruppen i Stockholm har haft ett antal populära kurser i lösträning med hund i 

skog och mark. 

 

Janne Gustavsson, Lena Johansson och Anne Blomster Gunnarsson deltog på SLU:s 

konferens rörande forskning om hundsjukdomar och genetik, som hölls av 

hundgenetikgruppen vid SLU, den 22 november 2014. 

 

Rasinformatör 

Ansvarig: Carina Dahlberg 

 

Rasinformatör har besvarat frågor via telefon och mail från rasintressenter. Hänvisat 

vidare till valpförmedling, uppfödarlistan, aktivitetsgrupperna runt om i landet när så 

varit efterfrågat samt avelsansvarig när frågorna varit avelsrelaterade. Förfrågningar har 

kommit in per telefon och mail, med ett jämt flöde under året. 

 

Rasmonter 

Arbetet med att se över presentationsmaterialet i montrarna har fortgått under 2014. 

Detta har resulterat i ny backdrop till My Dog och Stora Stockholm. Det har även tagits 

fram enklare informationsmaterial i vykortsstorlek.  

 

WSSK har varit representerad med monter vid följande evenemang: 

MyDog i Göteborg januari 2014 

Skånska jakt- och fiskemässan i Bosjökloster augusti 2014 

Stockholm Hundmässa december 2014 

 

Utställning 

Ansvarig: (Sara Lahti till december) Janne Gustavsson 

 



 
Under verksamhetsåret 2014 avhölls 2 stycken Open Shows. I maj i Skövde med 

aktivitetsgrupp Skaraborg som arrangör. I oktober med aktivitetsgrupp Stockholm Norra 

som arrangör. Antalet deltagande hundar i Skövde var 27 stycken och Stockholm 35 st. 

 

Tyvärr fick vi ställa in vår Club Show pga av för få anmälda hundar. En bidragande orsak 

till detta vår att World Dogshow var i Helsingfors samma helg. Glädjande var att man fick 

till en OS i Stockholm. 

 

Nedan finns vinnarna från Skövde o Stockholm, övriga resultat återfinns i bilaga. 

 

Open Show i Skövde, 10 maj 2014 
Domare Caroline Lundkvist 

Best in Show 

FI JV-11 NORD JV-11,NORD V-11 SEU(U)CH Welford's Harrington Hall 

Född 2010-10-29, e.SEU(U)CHWW-10 Don's Paparazzi, u SEU(U)CH Welford's Belmont 

Falls, Uppfödare: C. Sörensen/U. Pettersson Ägare: Mia Hansson & Carsten Sörensen 

Uppsala  

Best in Show 2 

Freckles Royal Combier 

Född 2012-03-05, e SEU(U)CH Twinkle Touch And Go, u Triggers Hot´n Sweet, 
Uppfödare: C. Arvidsson, Ägare Carina Arvidsson Kumla  

WSSKs Open Show i Norra Stockholm, 18 oktober 2014 

Domare Jan Törnblom 

 

Best in Show 

SE U(u)CH WW-10 Don's Prolog 

e. Don's Dalesman, u. SE U(u)CH Cleavehill Princess Patsy 

Ägare Annica Högström Uppsala 

 

Best in Show 2 

SE U(u)CH Clussexx Green With Envy  

e. US CH Don's Full Rig, u. SE U(u)CH Cleavehill Princess Patsy,  

Ägare Annica Högström Uppsala  

 

Lydnad  

Ansvarig: Emelie Carlsson 

 

Den 27 september anordnades Welsh springer spaniel KM i lydnad. Totalt var det fem 

welshar anmälda, tre i lydnadsklass 1 och två i lydnadsklass 2. Årets klubbmästare blev 

Karen Kihlström och Knutte ”Ville”, Andraplaceringen gick till Carina Hammargren och 

Iagos Magna ”Kelly”, tredjeplaceringen gick även den till Carina Hammargren men med 

Iagos Pamina ”Tindra”. Domaren beslöt att ge domarens pris till Kelly för den glädje hon 

visade på planen. 

 

Under året har även nuvarande KM regler för lydnad och rallylydnad setts över av 

styrelsen och ett förslag på revidering presenteras för årsmötet 2015.  

 



 
Agility 

Ansvarig: Lena Torstensson 

 

KM i agility genomfördes i september med sex startande i Hopp och fyra i Agility, 

Vadstena brukshundklubb hjälpte klubben med att anordna årets KM. 

 

Klubbmästare blev Johanna Lynn med Dagsländans Efraimsdotter. Domarens pris i Agility 

gick till Pelydryns Enya och Janne Gustavsson. Domarens pris i Hopp gick till Eventide’s 

Willy Wonka och Sara Westberg 

 

Under året har även nuvarande KM regler för agility setts över av styrelsen och ett 

förslag på revidering presenteras för årsmötet 2015.  

 

Rallylydnad 

Ansvarig: (Sara Lahti till december) Lena Torstensson 

 

Klubbmästerskap genomfördes i september med sex deltagare. Titeln som klubbmästare 

togs hem av Anita Korvela med Welford´s Covent Garden, Bea, 88 poäng.  

Anita kom även på andra plats med Smörsoppens Ben Nevis, Konkke, 85 poäng. 

På tredje och fjärde plats kom Emelie Carlsson med Clumbrolds Vantage Point, Jaffa. 83 

poäng och Clumbrolds No More Angel, Neo, 82 poäng. 

Emelie fick även ta emot domarens pris med Neo, med en motivering som nämnde den 

otroligt tålmodiga matten som kämpade på fastän nosen var ordentligt påkopplad på 
hunden.   

Under året har även nuvarande KM regler för rallylydnad setts över av styrelsen och ett 

förslag på revidering presenteras för årsmötet 2015.  

 

Viltspår 

Ansvarig: Lena Johansson 

 

Viltspår KM genomfördes den 28 september i Vånga Östergötland där 10 hundar kom till 

start,9 hundar gick provet officiellt endast vinnande hund fick ett första pris och 

tilldelades även Hp. 

 

Klubbmästare blev SE VCH Smörsoppens Glenlossie ägare: Lena Kruger uppfödare: Siw 

Karlsson. 2:a SE VCH SEU(U)CH Yellows Guest In Llanelli ägare: Helena Ädel uppfödare: 

Irene o Thomas Ellström. 3:a SEU(U)CH Smörsoppens Ben Nevis ägare: Anita o Nina 

Korvela uppfödare: Siw Karlsson. 

 

Under året har även nuvarande KM regler för viltspår setts över av styrelsen och ett 

förslag på revidering presenteras för årsmötet 2015.  

 

 

 



 
Jakt 

Ansvarig: Torbjörn Håkansson 

 

2014 arrangerade WSSK sitt andra officiella jaktprov i form av ett nybörjarprov B. Det 

gick av stapeln 20 september i Fjugesta och dömdes av Yvonne Schwermer-Herngren. 

Till start kom det 7 welshar och 4 övriga spaniels.  

 

Nybörjarprovet är även WSSK:s klubbmästerskap i Jakt. Årets klubbmästare blev 

Clumbrolds Miss Dior med förare Birgitta Setterberg, det enda welshekipage som blev 

godkända. 

 

Under året har även nuvarande KM regler för Jakt setts över av styrelsen och ett förslag 

på revidering presenteras för årsmötet 2015.  

 

RÅS-priset 

Priset tilldelades Sara Westberg, 13 år med Eventide’s Willy Wonka. 

 

WelshNytt 

Redaktör: Jessica Björling Brännlund 

 

WelshNytt har kommit ut med fyra nummer under året och såväl styrelsemedlemmar och 

klubbens medlemmar har hjälpts åt för att fylla tidningen med intressanta artiklar. Även 

ledresultat, ögonlysningar och resultat från tävlingar har funnits med i varje nummer.  

 

Som ett tack till de uppfödare som under året skänkt gåvomedlemskap till sina 

valpköpare och därmed skapat förutsättningar för en levande klubb erbjöds dessa 

uppfödare en fri annons i WelshNytt 4-2014. 

 

Welsh Shopen 

Ansvarig: Carsten Haven Sörensen 

 

Artiklar från welshshopen är annonserade i samtliga nummer av Welsh Nytt och på 

klubbenshemsida och är sålda via beställning över internet.  

 

I lagret finns Pins, Rasbok 1990, 1995, 1998, 2002, 2005, 2008 och 2012. 

 

Aktivitetsgrupper 

Ansvarig: (Sara Lahti till december) Lena Torstensson och Emelie Carlsson från december  

 

Aktiviteter som genomförts under året är promenader, föreläsningar samt kurser i bland 

annat vilt/personspår, jakt samt inkallningskurs. Under året har återigen listan med de 

ansvariga i aktivitetsgrupperna uppdaterats och sammanställts.   

 

En kontaktgrupp har tillkommit i Medelpad. De grupper som för nuvarande är vilande är 

Skåne, Halland, Ångermanland, Värmland, Gotland och Gävleborg. 

 



 
Årets Allroundwelsh 

Ansvarig: Kristina Håkansson 

 

Åtta ansökningar till årets allroundwelsh kom in. Vinnare blev Karolina Jansson med LP1 

RLD F RLD N Freckles Maldon Sea Salt på 146 poäng, På andra plats kom Susanne 

Andersson med LPI LPII SE VCH Freckles Lappricka Papprica och 142 poäng. På tredje 

plats kom Marita Speijer med SE U(U)CH SE VCH Ta Wei´s Eddie Cochran och 135 

poäng. 

 

Hemsida  

Webbadministratör: Marita Björling 

Ansvarig för sidan har varit klubbens ordförande Torbjörn Håkansson.  

 

Sidan har administrerats av Marita Björling, som publicerat 175 synliga uppdateringar 

under året. Ytterligare uppdateringar är gjorda men är inte av den digniteten så 

upplysningar om detta har publicerats. Det har då handlat om justeringar och 

borttagande av gamla uppgifter. Samtliga uppdateringar arkiveras på sidan., där även 

föregående år finns kvar. Gun Holmgren har självständigt administrerat medlemmarnas 

resultat.   

 

Klubbens hemsida har haft 40 632 besökare under 2014. Genomsnittet per månad ligger 

på knappt 3 900 där månaden mars ligger på topp med 4 114 besökare medan 

semestermånaden juli hade minst antal besökare med 2 845. Varje besökares IP-adress 

räknas endast en gång per dygn, oavsett hur många gånger man varit inne.  

 

Operativsystemet Windows 7 ligger i topp hos besökarnas datorer med 38 %, följt av 

iPad på 21 % och iPhone 16 %. Det visar att allt fler mobila enheter används för att 

besöka hemsidan. Övriga operativsystem visar endast marginella siffror. 

 

Tävlingar 

Det är svårt att få en fullständig överblick i hur många starter som welshen och dess 

ägare haft under året. I SKK Hunddata finns dock 406 stycken enskilda tävlingstillfällen 

inlagda. En del av dessa innebär endast en start, medan andra t.ex. utställningar och 

agility innebär väsentligt fler startande hundar. 

 

Jakt – 9 enskilda starter genomfördes under året, samtliga i nybörjarklass B. 1 hund 

erhöll godkänt. 

Viltspår – Welshen har varit representerad vid 36 enskilda tävlingar. Där ibland vårt KM i 

viltspår den 28 september 2014. 

Agility – det är svårt att få en överblick över det enskilda antalet starter i agility, men 

welshen deltog vid 130 enskilda tävlingsdagar. 

Lydnad - Welsh springer spaniels har varit representerade på 30 stycken lydnadstävlingar 

Rallylydnad – Rallylydnad fortsätter vara en populär sport bland welshägare och rasen 

finns representerad på 103 enskilda tävlingsdagar. 

Bruks – 5 stycken starter har skett under 2014, samtliga i spår. 

Freestyle/HTM – tre starter har skett under 2014. 



 
Sektion Västerbotten 

Sektionens verksamhetsberättelse ligger med som bilaga. 

 

Slutord 

Styrelsen har under 2014 lagt ner stor energi på att skapa ett tydligare regelverk för 

våra arrangemang, vilket har lett till att vi presenterar nya förslag på regelverk för 

samtliga mästerskap, Club Show och Open Show för årsmötet 2015. Styrelsen 

presenterar även förslag på regler för ersättning av funktionärer då detta varit en 

otydlighet i många år.  

 

Av olika anledningar har revideringen av RAS ej blivit avslutat och det är givetvis vår 

förhoppning att kunna presentera ett reviderat RAS under första halvåret 2015. Det är 

vår absoluta förhoppning att det ska finnas ett förslag för ett nytt RAS till årsmötet 2015. 

 

Styrelsen har påbörjat ett arbete med att ge 2015 lite extra fokus med anledning av att 

klubben fyller 35 år. Det är vår förhoppning att detta kommer att märkas vid våra 

centrala arrangemang samt i vår Welshshop. 

 

 

 

 

Torbjörn Håkansson  Lena Torstensson 

 

 

Emelie Carlsson  Anne Blomster Gunnarsson 

 

 

Lena Johansson  Janne Gustavsson 

 

 

Kristina Håkansson 

 

 


