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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Styrelse, samt personer utsedda av och underställda styrelsen

Styrelse
Funktion

Namn

Epost

Telefon

Ordförande
Utställning
Ansvarig utgivare

Lilian Jonsson

ordf@wssk.se
utstall@wssk.se

0435-20072
070 620 34 49

Vice ordförande
Jaktprov

Torbjörn Håkansson

v.ordf@wssk.se
jakt@wssk.se

070 653 67 42

Ledamot
Kassör

Birgitta Limnefelt
Sundin

kassor@wssk.se

Ledamot
Avel

Eva Fabiansson
Johnsson

avel@wssk.se

042-23 52 30

Ledamot
Rallylydnad

Anita Korvela

rallylydnad@wssk.se

0727 33 13 32

Ledamot
Aktivitetsgrupper

Kristin Wendel

aktiv@wssk.se

0704 35 72 81

Ledamot
Viltspår

Rune Fernström

viltspar@wssk.se

072 967 50 77

Adjungerad sekreterare Nina Korvela
Postmottagare
Smedsås Stora 1
516 91 Dalsjöfors

sekr@wssk.se

0727 33 13 30

Suppleant 1
Utbildning Agility

Margareta Svedlund

utbild@wssk.se
agility@wssk.se

Jenny Höök

lydnad@wssk.se

Suppleant 2
Lydnad

Utsedda av och underställda styrelsen
Avels- och
uppfödarkommitté

Catarina Hultgren
Carina Arvidsson
Carsten Haven Sörensen

Medlemsansvarig

Monica Seiron

medlemsregistret@wssk.se

0722 39 95 05

Rasinformatör
Valphänvisare

Carina Dahlberg

info@wssk.se

0739 78 38 80

Redaktör WelshNytt

Dan Axelsson

welshnytt@wssk.se
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Webbadmin

Eva Frisk

webbadmin@wssk.se

Ansvarig Welshshopen

Carsten Haven Sörensen shop@wssk.se

Ansvarig rasmonter

Anita Korvela och
Agnetha Höglund (My
Dog, Göteborg),
Torbjörn Håkansson och
Kristina Håkansson
(Skånska Jakt- och
fiskemässan), samt
Margareta Swedlund
(Stockholm
hundmässa).

0703 65 25 58

Valda av och underställda årsmötet
Revisor, ordinarie

Jane Hultgren

Revisor ordinarie

Agneta Jonsson

Revisor, suppleant

Eva Stackerud
Lundqvist

Revisor, suppleant

Jan Berglund

Valberedning
sammankallande

Nina Korvela

Valberedning ledamot

Rolf Carlsson

Valberedning ledamot

Jan Gustavsson

Firmatecknare
Lilian Jonsson (personnummer), Torbjörn Håkansson (personnummer) och Birgitta
Limnefelt Sundin (personnummer) har rätt att fastställa beslut samt verkställa
betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra styrelsemedlemmar. Lilian
Jonsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att, var för sig, fritt
överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank.
Styrelsemöten
Under 2017 har styrelsen hållit 14 möten, varav ett har varit konstituerande. På ett av
mötena träffades vi, sju har hållits per telefon och två har varit per Capsulam. Arbetsutskottet (AU) har haft ett flertal möten varav tre mynnat ut till beslut.
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Mötena har ägt rum 19 januari, 21 februari (per Capsulam), 22 februari (per Capsulam),
16 mars, 25 mars (årsmöte), 25 mars (konstituerande), 2 april (AU), 17 april, 25 maj, 28
juni (AU), 3 augusti och 12 oktober, samt 7 december.
Agility
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap i agility, lydnad och rallylydnad arrangerades av
aktivitetsgruppen Skåne. KM:et gick av stapeln den 16 september på Bialitt i Ängelholm.
Domare var Magnus Andqvist.
Klubbmästare: Susanne Andersson med ”Blossa”, RLD N, SE VCH Blossom
2:a Susanne Andersson med ”Moa”, RLD N, SE VCH Lentigos Aiko
3:a Lena Torstensson med ”Safir”, SE VCH, RLD N RLD F Peledryns Juvel
Domarens pris: Sara Eriksson med ”Ella”, Werinas Totta. Motivering: Härlig fart och
glädje som med lite coaching kan bli ett riktigt fint agilityekipage.
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till
aktivitetsgruppen Skåne!
Aktivitetsgrupper
Kristin Wendel (inom styrelsen)
Flera aktivitetsgrupper har haft aktiviteter som även inkluderar utbildningar eller inslag
av utbildningar. Det har till exempel varit trimutbildning och
exteriörbeskrivningsutbildning i Skåne och flera grupper har samlat många Welshar
med ägare på promenader med olika prova-på aktiviteter.
Förutom Sektionen i Västerbotten (som redovisar sina aktiviteter i egen
verksamhetsberättelse), har vi aktivitetsgrupper i Norrbotten, Jämtland/Härjedalen,
Medelpad, Stockholm, Skaraborg, Västra Götaland, Halland, Östergötland, Småland,
Kalmar/Öland, Gotland, Skåne och i Blekinge.
Aktiviteter samt kontaktuppgifter till dem finns både i Welsh Nytt och på klubbens
hemsida under länken Ute i Landet.
Fler aktiverare och grupper har sökts via aktiva medlemmar/uppfödare och upprop har
skett både på hemsidan, genom Welsh Nytt, via mail samt även via de olika grupper som
finns på Facebook.
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Aktiviteter som genomförts under året är träffar med promenader, olika interna kurser
såsom jaktkurs, rallylydnad, utställningsträning, trimkurs m.fl. De flesta medlemmar
verkar föredra gemensamma promenader. Det blir då naturligt att träna tillsammans
och ge varandra tips och råd om olika hundsporter.
Under året har listan med ansvariga i aktivitetsgrupperna uppdaterats. Ett kontinuerligt
arbete att få aktivitetsgrupperna mer aktiva och synliga pågår hela tiden.
Aktivitetsgrupperna är en mycket viktig del av klubbens verksamhet.
Många av våra aktivitetsgrupper har också en sida på Facebook som är en snabbare sida
för att nå ut på. Den är inte kopplad till klubben men bör ändå nämnas då vi lever i en
föränderlig tid med mycket via internet.
Flera av aktiviteterna via hemsidan www.wssk.se - ”Ute i Landet” har även annonserats
via Facebook. Men många aktiviteter har gått via privat sidor eller bara via gruppens
facebooksida som oftast börjar med ”Welshar i område/stad”.
Några andra orter -än de med en aktivitetsgrupp som är kopplad till klubben- har
facebook grupper där de annonserar om welsh aktiviteter.
Avel, samt avels- och uppfödarkommitté
Ansvarig: Eva Fabiansson-Johnsson (inom styrelsen). Övriga ledamöter i avels- och
uppfödarkommittén har varit Catarina Hultgren, Carina Arvidsson och Carsten Haven
Sörensen.
Avelsrapport presenteras i separat bilaga.
RAS godkändes och publicerades i början av året av SKK.
SSRK avhöll under våren en avelskonferens där Eva deltog som representant. En av
punkterna var SKKs HD avläsning och fortsatt samarbete mellan SSRK och Svenska
Brukshundsklubben resulterade i ett antal motioner till Kennelfullmäktige i frågan.
Ett nytt policydokument avseende avel på hundar med olika ögondiagnoser har
framtagits och publicerats
Artiklar avseende hälsa och hälsoresultat har publicerats i Welsh Nytt.
Kommittén har även hanterat frågor från medlemmarna.
Ekonomi
Ansvarig: Birgitta Limnefelt Sundin (inom styrelsen)
Klubbens ekonomi kan anses vara stabil och god. Årets ekonomiska resultat på
49652,71 kr ger ett överskott gentemot det underskott på -5500 kr som det var
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budgeterat för. Styrelsens minskade kostnader för fysiska sammanträden samt
försäljningen av Rasbok 2017 kan ses som de största posterna som bättrade på
överskottet, vilket balanserat upp att vi har tappat mer än 50% av annonsintäkterna på
valpförmedlingen samt att det tillkom ett nytt upplägg av web-sidan som överskred
budgeten.
Hemsida
Ansvariga: Lilian Jonsson (inom styrelsen), Marita Björling (webbadministratör, 170101
- 171115), Eva Frisk (webbadministratör, 171201 - 171231).
Marita sade upp sitt uppdrag som webbadministratör den 15 augusti och slutade den 15
november men på styrelsens önskemål åtog hon sig att vara kvar till den 30 november,
så den nya hemsidan skulle hinna bli klar och utlagd.
Som vanligt har Carina Dahlberg skött kontakten med Marita gällande valphänvisningen
på ett utmärkt och okomplicerat sätt. Just Valphänvisningen är den sida som oftast har
uppdaterats.
Antalet besökare på hemsidan har under elva månader, perioden 1 januari – 30
november 2017, varit cirka 35 000. Den månad som samlat flest besökare är mars med 3
925 besök, följt av januari och februari med drygt 3 700 vardera. Hemsidans
besöksantal har under hösten passerat halvmiljonstrecket, då räknat från den första
räknaren som lades in på dåvarande hemsida 2008. Per den sista november 2017, visar
besöksräknaren summan 506 415. Överlag har det varit färre besökare under 2017 än
föregående år.
Hemsidan lades under våren över till Adobe Dreamweaver från Microsoft Front Page,
något som inte varit helt okomplicerat och mycket ”osynligt” jobb har skett för att få
ordning på olika sidor.
Eva Frisk började sitt uppdrag den 1:a december då den nya hemsidan publicerades.
Den är byggd i sitebuilder hos klubbens webbhotell vilket innebär en helt ny teknik
jämfört med tidigare. De viktigaste funktionerna är att hemsidan nu är responsiv vilket
innebär att den är anpassad även för mobil och surfplattor och därtill finns nu även en
nyhetsblogg. Under perioden 1 – 28 december hade sidan 7 611 besök (ej unika
besökare) varav 4 461 (dvs 58 procent) gjordes via mobil.
Jakt
Ansvarig: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen)
Under 2017 höll WSSK KM i Jakt, utanför Strängnäs med Torbjörn Augustinsson som
domare. Till start hade vi 11 stycken Welshar, samt 8 Engelsk Springer Spaniel (utom
tävlan i KM). KM arrangeras som ett officiellt Nybörjarprov B och vi hade i år tre
godkända Welshekipage där Birgitta Setterberg med Vasas Fantasia tog hem första
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platsen, tätt följd av Helena Ädel och Noble Activity Meliss på andra plats, för att på
tredje plats placera sig med sin andra hund Clumbrolds Miss Dior.
Starter på spanielprov under 2017
Enköping - SSRK Östra 8/4
Uddevalla – SSRK Västra 29/7
Strängnäs – Springerklubben 19/8
Strängnäs – WSSK 20/8
Borensberg – Springerklubben 8/27
Lingbo – Cocker Spanielklubben 16/9
Lingbo – Cocker Spanielklubben 16/9
Umeå – SSRK Västerbotten 30/9
Noraström – SSRK Västerbotten 30/9
Umeå – SSRK Västerbotten 2/10

Nybörjarprov B
Vattenprov
Nybörjarprov A
Nybörjarprov B
Nybörjarprov B
Vattenprov
Nybörjarprov B
Nybörjarprov B
Nybörjarprov B
Nybörjarprov B

1 start (1 godkänd)
2 starter
1 start
11 starter (3 godkända)
1 start
1 start
1 start
2 starter (1 godkänd)
1 start
2 starter

Under året har hela fem Welshar erhållit godkänt i Nybörjarprov B, detta är Clumbrolds
Miss Dior, Noble Activity Meliss, Red Creeks Julius Ceasar, Vasas Fantasiá och
Wermlandias Too-Ticki.
Totalt har 17 starter genomförts på Nybörjarprov B av tretton enskilda hundar, varav
fem stycken erhållit resultatet godkänt. Vidare har en start genomförts på Nybörjarprov
A med resultatet ej godkänd. Nybörjarprov vatten har tagits bort under 2017 och
numera finns endast vattenprov, vilket krävs för att få starta i en högre klass än
Nybörjarprov B, i år har tre hundar startats på vatten ingen erhöll dock godkänt.
Antalet starter på Nybörjarprov B har således åter ökat gentemot 2016 då vi hade 13
starter på 11 hundar, glädjande nog har även antalet godkända ökat. Antalet starter på
vattenprov är det samma som under 2016. Antalet prövade hundar under 2017 är
detsamma som under 2016, men det ska då beaktas att en gren plockats bort. Vi hoppas
på att den positiva utvecklingen av Welshar på jaktprov fortsätter under 2018, samt att
några fler klarar vattenprovet och får starta i Nybörjarprov A.
Tack till alla er som tävlat under året och stort grattis till alla godkända ekipage!
Lydnad
Ansvarig: Jenny Höök (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap i agility, lydnad och rallylydnad arrangerades av
aktivitetsgruppen Skåne. KM:et gick av stapeln den 16 september på Bialitt i Ängelholm.
Domare var Christina Jurén.
Klubbmästare: Kristin Wendel med ”Tazza”, Wenanders Breakfast In Bed
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2:a Susanne Andersson med ”Blossa”, RLD N, SE VCH Blossom
3:a Susanne Andersson med ”Moa”, RLD N, SE VCH Lentigos Aiko
Domarens pris: Kristin Wendel med ”Tazza”, Wenanders Breakfast in bed. Motivering:
”Föraren hade en spontan glädje gentemot hunden trots att hunden tappade fokus.”
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till
aktivitetsgruppen Skåne!
Medlemsregistret
Ansvarig: Monica Seiron
Förra årets siffror presenteras inom parentes

Medlemsantalet den 31 december 2017 uppgick till totalt 893(861), varav 767 (743) är
ordinarie medlemmar, 102 (96) är familjemedlemmar och 24 (22) är
utlandsmedlemmar. Detta innebär att vi under året blev fler medlemmar vilket får ses
som mycket glädjande, det är nu fjärde året i rad som klubben ökar i medlemsantal.
Under 2017 har 156 (55) fullbetalande nya medlemmar tillkommit, varav 86 (99) är
gåvomedlemmar. Totalt är 17 (17) nya utlandsmedlemmar, varav 14 är
gåvomedlemmar.
Antalet fullbetalande nya medlemmar under året har således ökat från 55 stycken förra
året till 156 stycken vilket är en relativt stor ökning.
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 de kennlar som under året
som hjälpt till att hålla klubben vid liv, bland annat genom att ha skänkt
gåvomedlemskap till sina valpköpare.
Rasmontrar
WSSK har varit representerad med monter vid följande evenemang:
Skånes Jakt- och fiskemässa
Ansvariga: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen) och Kristina Håkansson.
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Stockholms hundmässa
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)
My Dog Göteborg
Ansvarig: Anita Korvela (inom styrelsen) och Agnetha Höglund.
Vid mässorna har rasen presenterats av engagerade medlemmar med olika erfarenhet
av rasen. Inför medlemmarnas uppdrag i montern har ett informationsmaterial skickats
till dem. Materialet handlade om praktiska frågor om uppdraget, om rasen och om att
det är Welshen och Welsh Springer Spanielklubben som medlemmarna representerar.
Montrarna har varit välbesökta och mycket muntlig och skriftlig information har getts
till besökarna. Frågorna från besökarna har bland annat handlat om skillnader mellan
Spanielraserna, daglig aktivering, pälsvård- och trimning, hälsa, lynne, tränings- och
tävlingsgrenar. Flera av monterbesökarna har varit intresserade av rasen och verkar
fundera på att skaffa en Welsh. De har bl.a. frågat om uppfödare inom rasen varvid de
hänvisats till WSSKs hemsida för mer information.
Tack till alla som varit med och representerat vår fina ras och klubb på mässorna!
Rasinformation
Ansvarig: Carina Dahlberg
Det brukar komma ett par telefonsamtal och mailförfrågningar i månaden (något fler
under vår och sommar perioden) med allt från allmänna hundfrågor till mer specifika
frågor om just Welsh Springer Spaniel. Även detta år känns det som folk varit inne på
hemsidan och "läst på" innan de ringer alt. mailar och ställer frågor. Även detta år märks
en ökning på att folk vill kunna ta över någon ev. omplaceringshund.
I år har 4 hundar har kommit in till klubben för omplacering, 3 hanar och 1 tik.
Rallylydnad
Ansvarig: Anita Korvela (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap i agility, lydnad och rallylydnad arrangerades av
aktivitetsgruppen Skåne. KM:et gick av stapeln den 16 september på Bialitt i Ängelholm.
Bende Press var domare i rallylydnad denna dag. Här var det tolv startande ekipage
(tolv var anmälda).
Etta och klubbmästare blev Sara Eriksson med ”Ella”, Werinas Totta med 96 poäng. Tvåa
blev Lena Torstensson med ”Rubin”, RLD N, SE VCH RLD F Peledryns Rubin, 92 poäng
och trea Lena Torstensson med ”Safir”, RLD N, SE VCH RLD F Peledryns Juvel, 87 poäng.
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Domarens pris gick i rallylydnaden till Susanne Andersson med ”Blossa”, RLD N, SE VCH
Blossom med motiveringen: ”Ett ekipage som har en jättefin attityd. Handlar med mycket
positivitet som behärskar sig under flera svåra situationer och kommer tillbaka med sin
hund. De fick visa kämpaglöd & glädje. Detta är det jag vill titta på i Rally. Grattis.”
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till
aktivitetsgruppen Skåne!
Resultatredovisning
Ansvarig: Rune Fernström (inom styrelsen)
Under året har de prov- och tävlingsresultat som ej registreras i SKK Hunddata skickats
in till Rune Fernström som därefter vidarebefordrat dessa för publikation i Welsh Nytt.
RÅS-priset
Ansvarig: Anita Korvela (inom styrelsen)
I år fanns det inte några kandidater till RÅS-priset.
Sekreterare
Nina Korvela (adjungerad)
Under verksamhetsåret har inkommande och utgående post löpande diarieförts i
styrelsens gemensamma plattform Dropbox. En bilaga har också lagts till i varje
mötesdagordning med en lista på inkommande och utgående post (se under § 4 på
valfritt mötesprotokoll). Justerade mötesprotokoll med bilaga har av sekreteraren
arkiverats på ett USB-minne, samt som en papperskopia i en pärm som sekreteraren
förfogar över. Efter varje möte har justerat protokoll sänts via e-post till hemsidan, till
revisorer, samt till SSRK.
Sektion Västerbotten
Sektionen har skickat in sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut till styrelsen.
Trimmare
Följande personer har genom att betala 100 kronor för annons i vår hemsida och tidning
ställt upp för medlemmar och trimmat deras hundar:
HALLAND
JÄMTLAND
SKÅNE
STOCKHOLM

Marita Carlsson, Kungsbacka
Tabitha Weiborn, Stugun
Marina Siljehav, Löberöd
Birgitta Engstrand, Danderyd

Tel: 0300-382 32, Mobil: 070-731 57 10
Mobil: 070-636 18 40
Mobil:0706-73 68 77
Tel: 08-753 15 30, Mobil: 070-753 18 70
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SÖRMLAND
ÖREBRO

Birgitta Setterberg, Vallentuna
Lena Johansson, Näverkvarn
Yvonne Skeppstedt-Schill

Tel: 08-51 17 32 13 Mobil: 0766-295 169
Tel: 0155-502 13, Mobil: 070-553 77 08
Mobil: 070-773 61 00

Tävlingar
till och med 28 november.
Förra årets siffror presenteras inom parentes.

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 500! (486) stycken enskilda
tävlingstillfällen inlagda, en ökning från förra året (och 67 fler tillfällen än 2015)!
Därutöver tillkommer alla inofficiella starter. En del av dessa tävlingstillfällen kan
innebära en start med en hund, medan andra utgör till exempel utställningar med
väsentligt fler startande hundar.
Utställning - Under året har ca 27 (25) hundar blivit utställningschampion, Ytterligare ca
19 (10) har fått någon av våra nordiska grannars utställningstitel. Det har varit minst
100 utställningar med WSS varav man kan förmoda mellan 5 – 20 hundar på varje.
Jakt – 23 (23) enskilda starter genomfördes under året.
Viltspår – Welshen har varit representerad vid 37 (85) enskilda tävlingar.
Där ibland vår KM i viltspår den 17 september 2017 där 15 WSS deltog!
13 hundar fick titeln Viltspårschampion under året.
Agility – det är svårt att få en överblick över det enskilda antalet starter i agility, men
welshen deltog vid 128 (132) enskilda tävlingsdagar.
Freestyle/HTM -har bara 2 individer startat på i år men en av dem blev uppflyttad.
Lydnad - Welsh springer spaniels har varit representerade på 30 (44) tävlingar.
De flesta i Startklass, några i klass 1 och 1 hund i klass 2.
Rallylydnad – har minskat i år ner till 60 (129) tävlingstillfällen, men med flertalet wss
på varje tävling. 16 har tagit Nybörjartiteln, 9 Fortsättning, 1 Avancerad och 5 st har
lyckats få championtitel (mästare med minst 90 poäng på tre tävlingar)!
Bruks – 3 (5) stycken starter har skett (i Spår).
Nosework - blivit mycket populärt och blev officiell tävlingsgren 2017.
Många welshar har tävlat med fina resultat!
I statistiken över noseworktävlingar finns både doftprov och ”tävling i alla moment”
(TSM). Det har varit 40 tävlingstillfällen i år.
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BPH – Beskrivning personlighet hund har 13 (varav 4 avstod skott) hundar genomfört.
MH – Mental hundbeskrivning har 3 hundar genomfört.
Det finns förstås andra hundsporter där vår ras har tränat och tävlat men det är svårt att
få fram den statistiken.
Med denna information så ser man att Welsh Springer Spaniel är en mångsidig ras!
Utbildning
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)
SKK anordnade en utbildning grundläggande föreningsteknik i Stockholm 13 maj.
Utbildningen vände sig till förtroendevalda i alla klubbar. Styrelsens sekreterare Nina
Korvela deltog.
Aktivitetsgruppen i Skåne har bl a anordnat en trimutbildning samt en
exteriörbedömningsutbildning för WSSKs medlemmar.
Utställning
Ansvarig: Lilian Jonsson (inom styrelsen)
Klubben har under året anordnat 3 st. utställningar; Clubshow och två Open Shows.
Först ut på året var aktivitetsgruppen Skaraborg vars OS i Axwall drog ca 30 deltagare.
Domare var Lina Axelsson (från Kennel Funbones).
BIS: Welford´s Primrose Hill
Uppfödare: Carsten Haven Sörensen och Urban Pettersson
Ägare: Uppf samt Margareta Löfvenborg
BIS-2 Wemlandias Bilbo SUCh DUch o SEV CH
Uppfödare: Anita Jang
Ägare: Maria Edvardsson
Den 5 augusti var det dags för den största begivenheten inom utställningarna, nämligen
vår Club Show. Denna gång gick den av stapel i Tångahed under arrangörerna AG Västra
Götaland med fr. allt Pia Myrseth och Rolf o Maritha Carlsson i ledningen. Utställningen
hade samlat den smått fantastiska anm. siffran 120 hundar. Domare var David och Jane
Howarth.
Redan dagen innan hade man stort mingel med bl a tipsrunda och en välsmakande grill.
Stort tack till ett finns sammansvetsat gäng som verkligen lyckades med sitt uppdrag!
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BIS MultiChampion Clussex Step on it to Don´s
Uppfödare: Jeane Haverick, Kaileigh Gonzales och Annika Högström
Ägare: Uppfödarna samt Lotte Evers och Jan Buk
BIS-2 Welford´s Queen Deluxe Multi champion
Uppfödare och Ägare: Carsten Haven Sörensen och Urban Pettersson
Slutligen anordnade AG Skåne OS den 28 oktober i Åstorp. Domare var Joel Lanz.
Även här var det 30 s.t anmälda.
BIS Welford´s Queen DEluxe Multi Ch
Uppf och ägare: Carsten Haven Sörensen och Urban Pettersson
Bis-2 Dainty´s Wheels of fortune
Uppf: Eva Fabiansson Johnsson
Ägare: Thomas Jansson
Vill här passa på att tacka alla Er som har arrangerat våra utställningar vilket är ett
ypperligt tillfälle för alla wss ägare att få veta vad man ”har i snöret” samt få chansen att
mingla lite extra.
Valberedning
Ansvarig: Nina Korvela
På årsmötet valdes Nina Korvela, genom omval, till sammankallande i valberedningen.
Rolf Carlsson valdes till ledamot genom omval och Jan Gustavsson till ledamot genom
nyval.
Valberedningen har under hela verksamhetsåret haft olika typen av möten. Det första
mötet hölls strax efter årsmötet och ju längre verksamhetsåret har löpt desto mer
frekvent har mötena hållits. Under våren bestod mötena mest av tvåpartstelefonmöten,
e-post och kortare samtal då delar eller hela valberedningen deltog i någon aktivitet som
WSSK ordnat (t.ex. KM eller utställning). Under hösten använde dessutom
valberedningen sig av ett internetbaserat konferenssystem som tillåter trepartssamtal.
Under verksamhetsåret har valberedningen informerat om sitt arbete och bett om
nomineringar till kommande årsmöte via Welsh Nytt (se nummer 3 och 4) och via
hemsidan (augusti och november). Valberedningen har också pratat med medlemmar på
olika aktiviteter som Welshklubben ordnat och där delar av eller hela valberedningen
själva deltagit på aktiviteten (t. ex. utställning och KM). Ytterligare kontakt med
medlemmar har tagits per telefon, via e-post eller sms/annat meddelandesystem.

13

Valphänvisning
Ansvarig: Carina Dahlberg
I år har 24 kullar gått genom valphänvisningen, vilket har minskat från 43 förra året. Av
dessa 24 kullar så var det 2 tikar som gick tomma. Av dessa 24 kullar så var de flesta
(17st.) på våren och sommaren då det var en stor valpboom. Några kullar till har
inkommit men inte uppfyllt klubbens krav för hänvisning, så de har inte kommit med.
Den nya WSSK foldern har blivit mycket uppskattad.
Viltspår
Ansvarig: Rune Fernström (inom styrelsen)
Söndagen den 17 september anordnades KM i viltspår av AG Skåne i samarbete med
Södra Dreverklubben i trakterna av södra Halland och norra Skåne.
Provet blev snabbt fulltecknad och t o m övertecknat med ett par men eftersom det blev
ett par dragningar kvarstod de 15 ekipage som domarna ville ha.
På provet utdelades 7 st. första pris dock inget med HP, 2 st. andra pris, 2 st. tredje pris,
samt 4 st. nollor.
Vinnare och Klubbmästare: Werinas Kurotowa äg Elin Florén, Åstorp
2:a Pelydryns Rubin äg Lena Torstensson, Slutarp
3:a Grimmhills My Elvira Madigan äg Marita och Rolf Carlsson, Kungsbacka
Domarnas pris gick till; Smörsoppens Glenlossie äg Lena Krüger, Bunkeflostrand
AG Skåne vill tacka alla deltagare som kom och tävlade. Tack också till Dreverklubben
och samtliga 6 domare.
Webshop
Ansvarig: Carsten Haven Sörensen
Artiklar från Welsh shopen är annonserade i samtliga nummer av Welsh Nytt, på
klubbens hemsida och är sålda via beställning över internet, på Club Show 2017 samt till
uppfödare som skickat med rasbok i sitt valppaket.
I lagret finns Pins, Rasbok 2012 (fåtal) och 2017 samt kort ritat av tecknare Monica
Schultz.
Slutsåld Rasbok: 1990, 1995, 1998, 2002, 2005, 2008.
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WelshNytt
Ansvariga: Lilian Jonsson (inom styrelsen), Dan Axelsson (redaktör)
Welsh Nytt har som vanligt utkommit med 4 st. välmatade nummer. Glädjande nog har
mängden inkommande alster ifrån ”gemene man” ökat under året och detta hoppas vi
fortsätter. Alltid lika roligt för medlemmarna få ta del av såväl glädjeämnen som
besvärligheter andra kan ha. Kan här också omtala att de domare som tar del av vår
tidning kommer lite då och då tillbaka med positiv feedback. Nu hoppas undertecknad
verkligen att vi kan få behålla vår alldeles utmärkte redaktör Dan Axelsson. Vi jobbar
stenhårt på det!
Årets Allroundwelsh
Ansvariga: Anita Korvela (inom styrelsen)
11 ansökningar inkom till Årets Allroundwelsh.
Stort grattis till Årets Allroundwelsh ”Vera” med matte Margaretha Larsson!
Grattis också till 2:an ”Neil” med matte Eva Bergenhill, 3:an ”Tossan” med matte Birgitta
Setterberg och till alla övriga fina resultat!
1:a LD RLD N RLD F RLD A SE RALLYCH SE VCH Hot Spice Forget Me Not, ägare
Margaretha Larsson, 198 poäng. De tävlade i viltspår, bruks, lydnad, rally, nosework och
utställning.
2:a SE VCH SE U(U)CH RLD N RLD F LD I Geltman’s The Eagle Has Landed, ägare Eva
Bergehill, 190 poäng. De tävlade i viltspår, bruks, lydnad, rallylydnad, nosework och
utställning.
3:a RLD N RLD F SE VCH Vasas Fantasiá, ägare Birgitta Setterberg, 178 poäng. De tävlade
i jakt, viltspår, rallylydnad, nosework och utställning.
4:a SE VCH RLD F Blossom, ägare Susanne Andersson, 146 poäng. De tävlade i jakt,
agility, rallylydnad, utställning, KM i agility och lydnad.
5:a SE U(U)CH DK CH(U) RLD N Freckles Royal Choice, ägare Carina Arvidsson, 115
poäng. De tävlade i viltspår, lydnad, rallylydnad, utställning samt clubshow.
6:a SE VCH RLD N RLD F Red Creeks Julius Ceasar, ägare Matilda Adolfsson, 97 poäng.
De tävlade i jakt, agility, rallylydnad och utställning.
7:a LD STARTKLASS RLD N RLD F SE VCH Wermlandias Galadriel, ägare Monika Ekberg,
98 poäng. De tävlade i lydnad, rallylydnad och utställning.
8:a RLD N SE VCH Okej’s Baroness Of Gala, ägare Margareta Svedlund, 85 poäng. De
tävlade i viltspår, agility och rallylydnad.
9:a SE VCH RLD N Eastfarm’s Xylophone Song, ägare Matilda Adolfsson, 51 poäng. De
tävlade i rallylydnad, nosework och utställning.
10:a SE VCH Lentigos Aiko, ägare Susanne Andersson, 48 poäng. De tävlade i agility,
rallylydnad, KM i agility och lydnad.
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11:a Covent Garden’s Annie Get Your Gun, ägare Anita Korvela, 36 poäng. De tävlade i
rallylydnad, nosework, utställning och clubshow.
Sammanfattning av året
Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att klubben som sådan, har haft en
betydligt större verksamhet att erbjuda våra medlemmar än under tidigare år. Detta är
ju klubbens främsta uppgift just att kunna erbjuda medlemmarna en bra mixtur utav
olika arrangemang som täcker de olika intressen som ju våra medlemmar besitter.
Den explosiva ökning av registreringar som förra året bestod av 19% har under
innevarande år bromsats upp och registreringssiffrorna har antagit en mera normal nivå
igen.
Glädjande nog har vår medlemskår ökat vilket ger oss i styrelsen ett kvitto på att vi har
en väl fungerande klubb. Vi har också för andra året i rad ett överskott i kassan vilket
ger oss i styrelsen lite friare händer rent planeringsmässigt vad gäller arrangemang för
medlemmarna.
Slutligen vill vi å det hjärtligaste tacka samtliga som på ett eller annat sätt bidragit till att
vi har en väl fungerande stabil klubb. Det gäller inte minst alla Ni som finns ute i vårt
avlånga land. Vi hoppas att Ni skall finna samma arbetsglädje även under 2018.

______________________________
Lilian Jonsson

_______________________________
Torbjörn Håkansson

______________________________
Birgitta Limnefelt Sundin

_______________________________
Anita Korvela

______________________________
Eva Fabiansson Johnsson

______________________________
Rune Fernström
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______________________________
Kristin Wendel

______________________________
Jenny Höök

_______________________________
Margareta Svedlund

