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18a 

Motion för Km i viltspår.  

Rolf och Marita Carlsson <grimmhillsrm@outlook.com>  

Ons 2019-11-27 09:51  

Till: sekr@wssk.se <sekr@wssk.se>  

Hej WSSKs styrelse, Lämnar in en MOTION om att vi vill behålla klubbmästerskapet i viltspår. 
Det är ju så att vi welsh människor vill och behöver träffas med våra hundar så mycket som 
möjligt, vad ska vi sluta med nästa gång?? 
Vi tycker att kontaktgrupperna kan vara med att ordna KM så att det blir på olika platser i 
Sverige ,men att vi har en ansvarig kontaktperson i styrelsen. Vi på Grimmhills kan ta åt oss 
att hjälpa till att ordna nästa år.  

MVH Marita Silfven Karlsson/Rolf Karlsson. Skickat från Windows E-post  

18b 

Motion viltspår  

Lisbeth Andersson <anderssonsgard@bredband.net>  

Fre 2019-11-29 11:25  

Till: ida_lilja@hotmail.se <ida_lilja@hotmail.se> 

Motion angående viltspår för welsh springer spaniel  

Under alla år som vi varit medlemmar i welsh springer spanielklubben har viltspårsprov/tävling 
varit viktigt och omtyckt av ett stort antal medlemmar. Många medlemmar använder sin welsh 
till jakt och inte minst då till viltspår på träning, prov, tävling samt eftersök.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att viltspårstävlingen skall finnas kvar inom WSSK. 
Med vänlig hälsning 
Nils Andersson 
Tel. 0738224411  

 

 

 

 



18c 

WSSKs styrelses yttrande över motioner rörande att bibehålla KM i 
Viltspår  

Två motioner angående nedläggning av KM i viltspår fr o m 2020 har inkommit. Vid årsmötet 2019 
beslutades, efter en inkommen motion, att klubbmästerskapen exklusive det i jakt skulle läggas ner. 
Istället införs Årets Hund i samma discipliner fr o m 2020.  

Styrelsen har valt att göra ett gemensamt yttrande för de två motionerna då de båda behandlar 
samma fråga. De vill återinföra KM:et för att det är en uppskattad mötesplats för klubbens 
medlemmar som sysslar med viltspår på träning, prov, tävling samt eftersök.  

WSSKs styrelse är enig om att föreslå årsmötet att avslå motionerna med motiveringen att KM i 
viltspår precis har lagts ner och att Årets Welsh behöver utvärderas under något/några år innan 
några KM eventuellt återinförs  

Förslag till beslut  

Styrelsen föreslår WSSK:s årsmöte att avslå motionen  

För styrelsen, Margareta Svedlund Danderyd, 2020-02-11  

18d 

Förslag till borttagande av RÅS-priset  

Bakgrund  

RÅS-priset fastställdes vid klubbens årsmöte den 2015-03-22. RÅS-priset delas ut årligen till 

minne av Rolf Kindstrand vid WSSK:s KM i Agility, Lydnad och Rallylydnad. Samtliga 

deltagande ungdomar under 20 år deltar och tilldelas en lott per gren (agility, lydnad och 

rallylydnad). Inget RÅS-pris har delats ut under de senaste åren och styrelsen anser inte att 

priset längre fyller någon funktion i klubben. Vidare kan styrelsen även konstatera att 

borttagande av KM i berörda tävlingsgrenar medför att RÅS-priset inte har någon relevans 

längre.  

Förslag till beslut  

Styrelsen förelår årsmötet att besluta att ta bort RÅS-priset För styrelsen, Lotta Samuelsson 

2020-02-09  

 

 

 

 



18e 

WSSKs nuvarande styrelses yttrande över motioner rörandes att 
bibehålla KM i Viltspår  

Två motioner angående nedläggning av KM i viltspår fr o m 2020 har inkommit.  

Nuvarande styrelse har valt att göra en annan bedömning angående de båda motionerna, vilka berör 
i stort samma frågeställning. De vill återinföra KM:et för att det är en uppskattad mötesplats för 
klubbens medlemmar som vill syssla med viltspår på träning alternativt tävla i viltspår samt göra 
eftersök.  

WSSKs nuvarande styrelse föreslår därför årsmötet att bifalla motionerna med motiveringen att KM i 
viltspår engagerar många medlemmar samt att det finns ett utbrett intresse för att gå kurser i 
viltspår 

Förslag till beslut  

Styrelsen föreslår WSSK:s årsmöte att bifalla motionen  

För styrelsen, Björn Klefbohm, 2022-03-29  

 

 


