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Firmatecknare
Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin har rätt att fastställa
beslut samt verkställa betalningar upp till 5000 kronor tillsammans med två andra
styrelsemedlemmar. Lotta Samuelsson, Torbjörn Håkansson och Birgitta Limnefelt Sundin
har rätt att, var för sig, fritt överföra pengar mellan klubbens konton i Nordea och
Länsförsäkringar Bank.

Styrelsemöten
Ansvarig: Ida Lilja (inom styrelsen)
Styrelsen har under 2019 haft 8 möten, varav ett har varit konstituerande. Alla möten utom
det konstituerande har hållits per telefon.

Agility
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)
Årets Klubbmästerskap i agility gick av stapeln på Hundskolorna i Skövde den 21 september.
1:a Susanne Andersson Lentigos Aiko ”Moa”
2:a Susanne Andersson Blossom “Blossa”
3:a Eva Jansson Freckles Columbo ”Ture”
Domarens pris gick till Urban Karlsson Freckles Virvelvind ” Edvard”. "Två disk, men hade lika
väl kunnat bli två förstaplatser!"

Aktivitetsgrupper
Ansvarig: Susanne Andersson (inom styrelsen)
Flertalet av aktivitetsgrupperna runtom i landet har haft lite olika aktiviteter.
Welshpromenader, valpträff, viltspårskurs, klickerkurs, aktivitetsdagar (agility, rallylydnad,
nosework, viltspår, uppletanderuta) och trimkurs
De olika aktivitetsgrupperna vi har i landet är:
Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Uppsala, Stockholm, Skaraborg, Västa
Götaland, Halland, Östergötland, Småland, Kalmar/Öland, Gotland, Blekinge, Skåne och
Sektionen Västerbotten
Information om aktiviteter samt kontaktuppgifter till de olika sektioner finns på klubbens
hemsida under länken Ute i landet samt i WelshNytt.

Avel, samt avels- och uppfödarkommitté
Ansvarig: Birgitta Himreus ( inom styrelsen )
Övriga ledamöter i avels – och uppfödarkommittén har varit Susanne Andersson ( inom
styrelsen ), Janne Gustavsson och Tina Ratkovich.
Avelsrapporten presenteras i separat bilaga.
Artiklar avseende hälsa och hälsoresultat har publicerats i WelshNytt.
Kommittén har även hanterat frågor från medlemmarna.

Ekonomi
Ansvarig: Birgitta Limnefelt Sundin t.o.m 2019-06-30 (inom styrelsen) och Torbjörn
Håkansson f.o.m 2019-07-01 (inom styrelsen)
Klubbens ekonomi kan anses vara stabil och god. Årets ekonomiska resultat på 31 688,56 kr
ger ett större överskott gentemot det överskott på 350 kr som det var budgeterat för.
Inkomsterna låg i nivå med budget samtidigt som kostnaderna har hållits nere. Den största
posten är som vanligt våra aktivitetsgrupper som inte äskat fullt ut på de avsatta medlen.

Hemsida
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen) Eva Frisk webadministratör
Flest antal besök har gjorts på sidorna; startsida, nyhetsblogg, valpar, omplacering och
uppfödare. 40 procent av besökarna använder dator medan 60 procent använder
mobil/läsplatta. Med nuvarande modell på statistikinhämtning kan inga ytterligare uppgifter
fås. Under året har nyhetsbloggen flyttats från One´s hemsidesfunktion till Wordpress.

Hemsidans funktioner skulle kunna utnyttjas än bättre. Om klubben vill öka besökssiffrorna
behövs en mer löpande uppdaterad hemsida som visar allt som sker runt om i landet. Det i
sin tur kan bidra till ökat medlemsantal.

Jakt
Ansvarig: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen) Jenny Höök (inom styrelsen)
Intresset för att träna jakt och gå på jaktprov med Welsh ökar stadigt vilket är lovande.
Under 2019 höll WSSK KM i Jakt utanför Skurup med Magnus Tenfält som domare, den 1
september. Till start hade vi fyra stycken Welshar varav några var där för första gången, vi
hade även två cocker spaniels av jakttyp (utom tävlan i KM). KM arrangeras som ett officiellt
Nybörjarprov B och vi hade i år ett godkänt Welshekipage där Louise Tibell van med sin tik
Wallovas Cocorosie.
Starter på spanielprov under 2019
Glumslöv, SSRK Södra, 23/2

Nybörjarprov B

3 starter

Vrena, SSRK Östra, 5/6

Vattenprov

1 start (1 godkänd)

Värmskog, SSRK Värmland, 21/7

Vattenprov

1 start (1 godkänd)

Värmskog, Springerklubben, 3/8

Vattenprov

1 start

Halmstad, SSRK Västra, 10/8

Vattenprov

3 starter (1 godkänd)

Lit, SSRK J/H, 17/8

Vattenprov

2 starter

Gävle, SSRK Gävleborg, 17/8

Nybörjarprov B

1 start

SSRK Östra, 18/8

Vattenprov

3 starter

Trelleborg, SSRK Södra, 20/8

Vattenprov

2 starter

Ludvika, SSRK Dalarna, 31/8

Vattenprov

2 starter

Skurup, WSSK, 1/9

Nybörjarprov B

4 starter (1 godkänd)

Enköping, Springerklubben, 8/9

Nybörjarprov A

3 starter (2 godkända)

SSRK Östra, 13/9

Vattenprov

1 start

Strängnäs, SSRK Östra, 14/9

Nybörjarprov A

3 starter (2 godkända)

SSRK Norrbotten, 26/9

Vattenprov

2 starter (1 godkänd)

Springerklubben, 27/9

Vattenprov

3 starter

Springerklubben, 28/9

Nybörjarprov A

1 start

Vårgårda, Springerklubben, 29/9

Nybörjarprov A

1 start

Luleå, SSRK Norrbotten, 5/10

Nybörjarprov A

1 start

Luleå, SSRK Norrbotten, 6/10

Nybörjarprov A

2 starter

Klippan, SSRK Södra, 22/11

Nybörjarprov A

1 start

Under året har vi haft hela 12 starter i Nybörjarklass A, där fyra starter resulterat i godkänt.
De som godkänts är Wermlandias Galadriel, Wemlandias Too-Ticki (2 gånger) och Vasas
Fantasia. Vidare Wallovas Cocorosie erhållit godkänt i Nybörjarklass B, totalt var det 8 starter
i klassen under året. I nybörjarklasserna var nio enskilda hundar aktiva. Antalet starter på
Nybörjarprov B har minskat, men samtidigt har antalet starter på Nybörjarprov A ökat.
På vattenproven hade vi i år hela 21 starter, vilket är ett rekord, fyra av dessa resulterade i
godkänt och tillåtelse att starta på Nybörjarprov A och i Öppen klass, godkänt fick
Wermlandias Galadriel, Ta Wei´s Hjärtats Längtan, Jorden och Timra´s Qaky Lady.
Vi hoppas på att den positiva utvecklingen av Welshar på jaktprov fortsätter under 2020 och
att vi får fler starter på Nybörjarprov B samtidigt som starterna i Nybörjarprov A ligger kvar
på en bra nivå. Kanske får vi även se något av ekipagen som erhållit godkänt i Nybörjarprov A
i Öppen klass.
Under året har WSSK varit delaktiga i SSRKs arbetsgrupp för framtagandet av en
funktionsbeskrivning Spaniel i syfte att få ut även de welshar som inte önskar gå på prov
utan endast få sin hund beskriven och därmed gynna utvärderingen av vår avel.
Tack till alla er som tävlat under året och stort grattis till alla godkända ekipage!

Lydnad
Ansvarig: Jenny Höök (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap i lydnad 21/9-19 arrangerades av Hundskolorna Skövde Agneta
Sagebrant.
Årets vinnare i lydnad är Margaretha Larsson med Hot Spices Forget me not ”Vera”.
2:a plats Susanne Andersson med Lentigos Aiko ”Moa”
3:e plats Carina Arvidsson med Freckles Royal Choice ”Kalla”.
Domarens pris gick till Susanne Andersson och Lentigos Aiko, med motiveringen: Domarens
pris går till ett ekipage där hunden visar på stor arbetsglädje, tar i ordentligt i momenten och
tillsammans med sin förare utstrålar stort samarbete.
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till Hundskolorna
Skövde och Agneta Sagebrant

Medlemsregistret
Ansvarig: Monica Seiron
Medlemsantalet den 31 december 2019 uppgick till totalt 851 medlemmar varav 754 är
ordinare medlemmar och 97 är familjmedlemmar. Vi har även 24 utländska medlemmar.
Under 2019 har 194 fullbetalande nya medlemmar tillkommit, varav 100 är gåvomedlemmar
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.
WSSK vill 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 representerade med monter vid följande evenemang:
Stockholms hundmässa
My Dog, Göteborg
Swedish Game fair i Tullgarn
Vid mässorna har rasen representeras och presenterats av mycket engagerande medlemmar
med olika erfarenhet av rasen. Ett informationsmaterial skickades ut. Materialet handlade
både om praktiska frågor om uppdraget samt om rasen. Viktig att betona att det är Welshen
och Welsh Springer Spanielklubben som man representerar.
Montrarna har varit väldigt välbesökta och mycket information, både muntligt och skriftligt
har getts till besökarna. Frågor från besökarna har handlat mycket om vad det är för
skillnader/likheter mellan de olika spanielraserna, aktivitetsnivå, pälsvård, lynne och
tränings- och tävlingsgrenar. Stort intresse av rasen, många presumtiva valpköpare.
En återkommande fråga är om uppfödare inom rasen, dessa frågor hänvisades till WSSKs
hemsida för mer information.
Ett stort tack till alla Er som har varit delaktiga att sprida information om vår fina ras och
rasklubb.

Rasinformation
Ansvarig: Carina Dahlberg
Intresset för rasinformation har ökat en hel del, vissa veckor (speciellt vår och försommar)
kan vi ha flera samtal i veckan och lika minst många mail. Folk som ringer har "läst på" en hel
del om rasen och de ställer mycket frågor. Även detta år har det varit väldigt mycket frågor

om ögon och ögonlysningar, vad som är ok och vad som får användas i avel. Det har även
varit frågor om ensamhetsträning och hur man bäst förbereder så att hunden klarar av att
vara ensam hemma när det blir dags att återgå till jobb och skolor.
OMPLACERINGSERVICE:
I år har det endast inkommit tre stycken omplaceringshundar, och alla tre var hanhundar.
Det märks en mycket stor ökning av folk som vill ta över en omplaceringshund. Det har
kommt in många mail om detta.
VALPHÄNVISNING:
I år har det inkommit 35 st kullar till valphänvisningen, vilket är en mycket liten minskning
sedan förra året då det inkom 37 kullar, men fortfarande många fler än 2017 års dipp då det
endast var 24 kullar. Av dessa 35 kullar var det en tik som gick tom. Det har inkommit tre
kullar till men dessa uppfyllde inte klubbens krav på hänvisning. Det var två som inte kom
med på grund av ögondiagnoser, och en på grund av att tiken var för ung vid
parningstillfället.

Rallylydnad
Ansvarig: Jenny Höök (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap rallylydnad 21/9-19 arrangerades av Hundskolorna Skövde Agneta
Sagebrant
Årets vinnare i rallylydnad är Margaretha Larsson med Hot Spices Forget me not ”Vera”.
2:a plats Susanne Andersson med Lentigos Aiko ”Moa”
3:e plats Annika Carlsson med Hot Spice Not Bad Idea ”Sigge”.
Domarens pris gick till Margaretha Larsson och Hot Spices Forget med Not ”Vera” med
följande motivering: Fin kontakt och full kontroll hela varvet igenom.
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till Hundskolorna i
Skövde och Agneta Sagebrant

Resultatredovisning
Ansvarig: Susanne Nilsson (inom styrelsen)
Under året har de prov- och tävlingsresultat som ej registrerats i SKK Hunddata skickats in till
Susanne Nilsson som därefter vidarebefordrat dessa för publikation i WelshNytt.

RÅS-priset
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen)
I år fanns det inga kandidater till RÅS-priset och det har därför inte delats ut.

Sekreterare
Ansvarig: Ida Lilja (inom styrelsen)
Under verksamhetsåret har inkommande och utgående post löpande diarieförts i styrelsens
gemensamma plattform Dropbox. Inkommande post har löpande skickats till övriga
styrelsemedlemmar och gåtts igenom på styrelsemöten. Justerade mötesprotokoll har
arkiverats på USB-minne, samt 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.

Tävlingar
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen)
Under året som gått har klubben ansvarat för:
Swedish Game fair i Tullgarn 25-26 maj
Club show i Sigtuna 5 september
KM i jakt 1 september Skurup
KM i Lydnad, Rallylydnad och Agility 21 september Skövde
KM i viltspår 15 september i Skåne
Årets Allroundwelsh har korats.

Utbildning
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)
Under året har det inte varit några utbildningar.

Utställning
Ansvarig: Lotta Samuelsson (inom styrelsen)
Club Show
Årets Club Show hölls på på Wenngarns slott. Det var 86 hundar anmälda. Domare var
Anette Finning, kennel Benchmark från Finland.
BIS: Welford´s Dalton Dale. Uppfödare Carsten Sörenssen och Urban Pettersson. Ägare
Tomas Karlsson.

BIS 2: Don´s Supermodel. Uppfödare Karin Brostam-Berglund, Annika Högström och Lena
Rösiö. Ägare Jennifer Botos.
Open Show
Årets Open Show var i Åstorp. Det var ca 30 hundar anmälda. Domare var Michael
Hammerich från Danmark.
BIS: Welford´s Nottingham Lady. Uppfödare Carsten Sörensen och Urban Pettersson. Ägare
Petra Larsson.
BIS 2: Monstruck Kom Till Skott. Uppfödare Gudrun Brunnström och Kristina Drottsgård.
Ägare Sara Barryman.

Valberedning
Ansvarig: Janne Gustavsson
Valberedningen har haft ett antal telefonmöten samt div mailkonversationer under året.
Valberedningen har använt sig av Facebook gruppen Welshar i Sverige, WSSK:s hemsida
samt ett utskick via mail till samtliga uppfödare, med undantag av några där det inte har
funnits aktuella/rätta mailadresser. Ett antal telefonkontakter har hållits med blivande
styrelsekandidater. Valberedningens resultat kommer att presenteras på klubbmötet.

Viltspår
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)
Årets KM i viltspår arrangerades av aktivitetsgrupp Skåne i samarbete med Dreverklubben.
Provet genomfördes på fyra platser i Skåne och lockade 13 deltagare.
2019 års klubbmästare blev Jorden Zelda som ägs av Annika Wibergh, Malmö. 2:a Bonnets
Wonderful Wagtail äg Kim Svitzer, Perstorp. 3:a Pelydryns Rubin äg Lena Torstensson,
Slutarp.

Welshshopen
Ansvarig: Torbjörn Håkansson
Aktiviteten i Welshshopen är låg och endast enstaka böcker och pins har sålts under året.
Det finns fortfarande ett antal artiklar kvar i vår shop, Pins, rasböcker (främst den senaste),
Rasbeskrivning.

WelshNytt
Ansvarig: Lotta Samuelsson ( inom styrelsen ), Lotta Larsson redaktör
Fyra nummer har givits ut under året Olika hundar som har utmärkt sig i olika tävlings
sammanhang har visats. Tidningen har fått gott gensvar av läsarna. Styrelsen har försökt att
engagera uppfödarna till att delta mer i tidningen utan att lyckas.

Årets Allroundwelsh
Ansvarig: Susanne Nilsson (inom styrelsen)
För 2019 så har det varit totalt 9 st tävlande ekipage.
Vinnare:

1. Carina Arvidsson
SEU(U)CH DKCH(U) RLDN RLDF SEVCH LD
Freckles Royal Choice ”Kalla”
181 poäng

2. Susanne Andersson
RLDF RLDN SEVCH
Freckles Jingle Bells ”Zera”
135 poän

3. Susanne Andersson
RLDF RLDN SEVCH
Lentigos Eir ”Meya”
128 poäng

Sammanfattning av året
Intresset för rasen ökar. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba för en sund hund i våran avel.
Ekonomin är fortsatt stabil. Styrelsen har arbetat på ett gott sätt under året. Med dessa ord
tackar vi er alla som på olika sätt bidragit till att de olika aktiviteterna har blivit av runt om i
landet, och till alla er som har hjälpt till på olika sätt.

_________________

_________________

Lotta Samuelsson

Margareta Svedlund

_________________

_________________

Torbjörn Håkansson

Ida Lilja

_________________

_________________

Birgitta Himreus

Jenny Höök

_________________

_________________

Susanne Andersson

Susanne Nilsson

