
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2007 
 
Styrelsen har från 3 mars haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Agneta Jonsson (AJ) Ordförande 
Carsten Sörensen (CS) Vice ordförande samt ansvarig för  

utställningsverksamheten och welsh-shopen.  
Birgitta Abrahamsson (BA) Kassör 
Catarina Hultgren (CH)  Avelsansvarig 
Karin Hellström (KH) Sekreterare, rasinformatör  
Britt-Louis Hjalmarsson (BLH) Kontaktgruppsansvarig samt från 30 maj ansvarig för 

agility/lydnad    
   
Kent Andersson (KA)  Ansvarig för viltspår/jakt - avgick av personliga skäl  
 14 maj. 
Suppleanter: 
Niclas Hagberg (NH) ansvarig för agility/lydnad - avgick pga. tidsbrist 30 maj  
Tina Ratcovich (TR) utbildningsansvarig samt från 14 maj ansvarig för viltspår/jakt. TR fick beslutsrätt 
fr.o.m. 30 maj. 
 
Utanför styrelsen: 
Siw Karlsson: Ansvarig för medlemsregistret och adjungerad till styrelsen  
Maggan Larsson: Klubbens webmaster  
Eva-Lena Ödman: Ansvarig för valphänvisningen 
Carina Arvidsson: Ansvarig för resultatrapportering till hemsidan och WelshNytt 
Jessica Björling: Redaktör för WelshNytt 
Lotta Plahn: Ledamot i avelskommittén 
 
Firmatecknare: 
Birgitta Abrahamsson, Carsten Sörensen 
Rätten att teckna avtal för klubbens räkning har legat på Agneta Jonsson 
 
Revisorer: 
Allan Ljungkvist, Jan-Olof Berglund 
 
Revisorsuppleanter: 
Annika Magnusson, Göran Wanby 
 
Valberedning: 
Niclas Olofsson, sammankallande, Kristina Anjou samt Pia Myrseth 
 
Styrelsemöten: 
Under året har styrelsemöten avhållits 4 februari, 3 mars, 21 april, 30 maj, 11 juli, 12 augusti, 26 
september samt  6 december. Efter ordinarie årsmöte 3 mars hölls även ett konstituerande möte.  
Fyra av mötena har varit fysiska, resten telefonmöten. 
 
Samtliga i styrelsen har varit mycket positiva till telefonmöten främst beroende på att långa, dyra resor 
kunnat undvikas. Styrelsemöten har dessutom kunnat hållas ”tätare” med färre ärenden varje gång. 
Ledamöterna har i god tid skickat sina rapporter till övriga i styrelsen. Dessa telefonmöten har på så 
sätt kunnat avhållas på relativt kort tid.  
Många diskussioner i viktiga frågor har dessutom försiggått via mailkontakter.  
Styrelsen har under året fattat många mailbeslut, som protokollförts på nästkommande styrelsemöte.  
 



Ett arbetsutskott (AU) med följande ledamöter: AJ, BA, och KH bildades på det konstituerande mötet  
för fattande av smärre beslut och för utgifter på max. 500 kr. 
 
Övriga möten 
AJ och BLH var klubbens delegater på SSRK:s Fullmäktigemöte 12-13 maj. 
 
Medlemsregistret  
Ansvarig: Siw Karlsson. 
 
Medlemsantalet den 31 december 2007 uppgick till totalt 930 (1034), varav 826 (888) ordinarie-, 70 
(110) familje- och 34 (36) utlandsmedlemmar. 2006 års siffror inom parentes. 
 
Under 2007 har 67 (58) fullbetalande nya medlemmar tillkommit, 21 (4) gåvomedlemmar och 95 (175) 
valphänvisningsmedlemmar (svenska medlemmar). 6 (3) fullbetalande nya utlands-medlemmar. 2006 
års siffror inom parentes. 
 
Från dem som blev nya medlemmar, gåvomedlemmar samt valphänvisningsmedlemmar under 2006 
har 35 av 58 nya-, 2 av 4 gåvo- och 81 av 175 valpförmedlingsmedlemmar erlagt ordinarie 
medlemsavgift 2007 (gäller svenska medlemmar).  
 
Nytt avtal angående handhavandet av medlemsregister har upprättas med varje person som erhåller 
medlemsregistret eller delar av det. 
 
Valphänvisning 
Ansvarig: Eva-Lena Öhman 
 
Under året har det kommit nya regler för omplacering av hund. 
Noteras ska att uppfödarna har uppmärksammat detta dåligt, trots  
att detta meddelats både på hemsidan och i tidningen WN. 
Det har även i år förekommit att blanketten för valphänvisning inte varit underskriven av samtliga 
kennelägare, då den skickats in till hänvisning. Blanketten har då måst återsändas för komplettering 
eller så har uppfödarna inkommit med en helt ny blankett. Detta skapar merarbete för alla. Uttrycker 
därför en önskan om att samtliga läser igenom regler noga innan inskickande av blankett. 
 
Under året har 46 kullar hänvisats. Av dessa är det 5 där tiken gått tom. 7 har nekats hänvisning och  
1 där uppfödaren ej meddelat om och när kullen är född. 
4 hundar har omplacerats via hänvisningsservicen. 
 
Utbildning 
CH deltog på avelskonferens i SSRK:s regi 20-21 januari. 
KH deltog på sekreterarutbildning i SSRK:s regi 14-15 april 
 
Regler och översyn av regler 
Styrelsen tog på styrelsemöte i april beslut på följande regler att gälla för länkning till uppfödares 
hemsida: 

• Man måste ha ett av SKK fastställt kennelnamn. 
• Man måste ha varit medlem i WSSK oavbrutet i minst ett år. 
• Om man inte haft valpar på tre år tas kennelnamnet bort från uppfödarsidan (blir vilande). 

Länken till hemsidan finns då endast under länk till medlemmarnas hemsidor. 
Styrelsen har under året tagit beslut på följande regler för omplacering av hund: 

• Detta är en service för uppfödare som skall ha varit medlem i WSSK oavbrutet under ett års 
tid.  

• Hunden som skall omplaceras skall förut ha hänvisats genom klubbens hänvisning, alternativt 
ha samma bakgrund (föräldrar) som erfordras för hänvisning. 

• Uppfödaren tar ansvar för att lämna rätt uppgifter om hälsostatus samt övrig information som 
kan vara av vikt för omplaceringen.  

 
___________________________________________________________________________ 

 



• Styrelsen har reviderat reglerna för ”Allroundwelshen” på grund av att 
jaktprovsbestämmelserna delvis ändrats. 

• Styrelsen har även reviderat reglerna för ”Årets jaktwelsh”.  
 
Rasmontrar 
Klubben har deltagit med rasmonter på både My Dog (Göteborg) 4-7 januari och Hund 2007 
(Stockholm) 15-16 december. Kontaktgrupperna i Västra Götaland resp. Stockholm har tillfrågats och 
tackat ja till arbetet med själva montern samt bemanning under de dagar utställningarna pågått. 
Syftet har varit att på ett bra sätt kunna informera intresserade besökare om rasen.  
 
Utställning 
Ansvarig under året: Carsten Sörensen 
Resultatrapportering har fortlöpande skett på hemsidan och i WN 
 
Utställningskommitté: Mia Hansson, Urban Pettersson, Carsten Sörensen 
På årsmötet 2007 togs beslut, efter framställan från styrelsen, att det ska vara fritt för styrelsen att 
välja domare till Club Show. Dåvarande regel sade "rasens hemland England". 
 
Utställningskommitté. Utställningskommitténs syfte är att koordinera, skapa idéer, stödja/hjälpa 
utställningsansvarig inför olika utställningsevenemang.   
 
3 utställningar har anordnats under året. 
 

• Open Show i Stockholm anordnades den 17 Februari 2007, 52 anmälda hundar. Domare 
Martin Johansson, Kennel Martini, S 

• Open Show i Gränna anordnades den 16 juni 2007, 109 anmälda hundar. Domare Meghen 
Bassel, Kennel Stateman, USA 

• Club Show 2007 Ängsjö, Stockholm anordnades den 11 augusti 2007. 157 anmälda hundar 
(105 anmälda 2006). Domare Mrs Jane & Mr David Howarth, Kennel Arkview, UK 

 
BIS INT FIN N SU(u)CH PLCH WW06 EUW06 FINW04-05-06 NORDW04-05 
 NW04-06, NORDJW04 FINJW04 PLW06 PZW06 Benton One More Duck 
 Äg. Hannele och Jukka Pakkala, Finland 
BIS - 2 NORDJV-05 SV-07 Benton Pep Talk. Äg. Marjo Jaakkola, Finland 
BIS Valp I Clumbrolds Express Yourself. Äg. Magareta Edman, Sverige 
BIS Valp II Don's Epilogue. Äg. Annica Högström & Karin Brostam Berglund, Sverige 
BIS Junior Don's Prolog Äg. Annica Högström & Karin Brostam Berglund, Sverige 
BIS Unghund Sällebäcks Torta di Choccolato. Äg. Cecilia Ytterell, Sverige  
BIS Senior SU(u)CH LP1 Smörsoppens Simba.  Äg. Lena Johansson, Sverige  
BIS Veteran INT. FIN SU(u)CH FINW-98 SW-05 EUVW-06 Standard-Bearer Nevada. Äg. 
 Suvianna Virkkunen, Finland 
BIS Avelsg. SU(u)CH Don's Deep Purple. Äg. Margitha Nordquist, Sverige 
BIS Uppfg. Kennel Benton. Marjo Jaakkola, Finland 
 
Vandringspriser 
 
Pencelli VP BIS CS Hannele Pakkala, Finland 

Årets Allround Welsh Allround Welsh - WSSK Eva Bergenhill, Sverige 

 
WSSK Sekretariat & Sekretariattält 
Klubbens sekretariattält och domar/sekr.tält (tre st.) har sålts resp. kasserats enligt styrelsebeslut.  
Nya planeras att införskaffas verksamhetsåret 2008. 
 
WSSK Circuit 2008 / World Dog Show Stockholm 2008. Utställningsansvarig har deltagit på SKKs 
informationsträffar (5 st) om WSSK Circuit-utställning 2008 samt World Dog Show Stockholm 2008. 
Information & PM finns på SKK hemsida. 
 
 
 



Lydnad/agility 
Ansvarig har från 30 maj varit Britt-Louis Hjalmarsson. 
Resultatredovisning har fortlöpande skett på hemsidan och i WelshNytt. 
På grund av tragiska omständigheter fick det planerade agilityinternatet ställas in med kort varsel. 
 
Klubbmästerskapet ägde rum 22 september i Uddevalla. Ansvariga för klubbens räkning var Västra 
Götaland med Pia Myrseth och Helen Simmons. 
Resultat 
Lydnad: 
Domare Lars Bucklin, Uddevalla 
Klubbmästare: SVCh LP 1 Werinas Nikki Nejkon 189,5 klass 1 
Tutors Dexter/Werinas Lyx Top 
Ägare: Eva Schultz, Härryda 
 
Agility Large: 
Domare Britt-Inger Wallin 
Klubbmästare: SVCh SU(u)Ch Freckles Rebecca 
SU(u)Ch Dagsländans Flately/SU(u)Ch Grimmhills Fantasia 
Ägare: Lisbeth Andersson, Kungsbacka 
 
Agility Medium 
Domare Britt-Inger Wallin 
Klubbmästare: Freckles Edna Birch ”Hjördis” 
SU(u)ChNUCh Freckles In vino Veritas/Tisarligans Cutie 
Förare Ida Bengtsson , Tvååker 
 
RÅS-priset som går till tävlande ungdom under 20 år och som instiftades på uppdrag av årsmötet 
2004 gick detta år till Ellen Persson Jaunzems (17 år) med Dalkrokens Afrodite ”Smilla”. Prissumman 
är 500 kronor. 
 
Jakt 
Ansvarig från 14 maj: Tina Ratcovich 
Resultatredovisning har fortlöpande skett på hemsidan och i WelshNytt 
 
En jaktkurs för nybörjare ägde rum 5-6 maj med totalt 10 deltagare. 
En fortsättningskurs ägde rum 18-19 augusti med 8 deltagare. 
Jenny och Jan-Erik Bodell (Kungs Husby) har varit instruktörer vid årets kurser. 
Lotta Plahn har varit styrelsen behjälplig vid planering och vid kurstillfällena. 
Artiklar om jaktkurserna har funnits i WelshNytt. 
 
Viltspår 
Ansvarig från 14 maj: Tina Ratcovich 
Resultatredovisning har fortlöpande skett på hemsidan och i WelshNytt 
På årsmöte 20070303 togs beslut att styrelsen äger rätt att inställa klubbmästerskapet, om antalet 
anmälda understiger 8 st. 
 
Klubbmästerskapet, som detta år anordnades med hjälp från sektion Västerbotten med sektionens 
viltspårsansvariga Siv Konradsson som ansvarig, hade samlat 13 deltagare. 
Klubbmästare: Lennart Wendel med Red Creeks Ella Fitzgerald 
Uppfödare och ägare: Lennart o Maggie Wendel, Degernäs Umeå 
 
Kontaktgrupper 
Ansvarig från 20070303: Britt-Louis Hjalmarsson 
 
Under verksamhetsåret har ansvarig gjort utskick till kontaktgrupperna. Framförallt har det gällt 
uppmaningar att inkomma med material till WelshNytt. 
 
Information till webmaster från kontaktgrupperna har distribuerats via ansvarig. Informationen har 
bestått i uppdatering till respektives gruppsida på welshklubbens hemsida. 
 



Två kontaktgrupper Syd och Västergötland/Göteborg, har egna hemsidor som de uppdaterar och 
ansvarar för själva. 
 
Aktiva grupper finns i: Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland & Härjedalen, Norrbotten, Närke, Småland, 
Stockholm & Öst, Syd, Västra Götaland, Västmanland och Östergötland. 
 
Tyvärr har vi (trots annonsering i WelshNytt) vilande grupper på följande ställen: Gävleborg, Medelpad 
och Värmland. 
 
Totalt är 30 kontaktgruppspersoner engagerade. 
 
Bland de aktiviteter som genomförts under året är bland annat: promenader, viltspårträning,  
utställningskurs, ”pröva på” apportering i vatten, vardagslydnad, tävlingslydnad, agilityträning, 
tipspromenader, klickerträning, trimningskurser. 
 
Personer ur kontaktgrupperna har också i samarbete med styrelsen hjälpt till på klubbens 
arrangemang med: Open show i Gränna, Club show i Stockholm, KM i lydnad/agility i Uddevalla samt 
KM i viltspår i Västerbotten. 
 
Welsh-shopen 
Ansvarig: Carsten Sörensen 
  
Inga nya produkter har köpts in under året utan inriktningen har varit att sälja ut det som finns i lager.  
Rasbok 1998 har använts som pris under Club Show 2007. Varor har sålts bland annat på Club Show 
Stockholm & Open Show Gränna. 
I samtliga nummer av WelshNytt och på klubbens hemsida har Welsh Shopen annonserats ut. 

Hemsidan.                                                                                                                                
Webmaster: Maggan Larsson som skriver: Jag har för Welsh Springer Spanielklubben uppdaterat 
hemsidan två gånger i veckan, företrädesvis på söndagar och onsdagar. Det är fortsatt populärt att 
skicka in bilder på sina welshar. 

WelshNytt                                                                                                                                   
Redaktör: Jessica Björling 

• Under året har två tävlingar utlysts – en foto- och en skrivartävling.                                           
• Styrelsen har under året tagit beslut på att i redovisning av resultat endast ha med hundens 

namn och utesluta föräldradjurens (undantag championat). Detsamma gäller 
höfter/ögonresultat. Skäl för detta är dels utrymmesskäl samt att det numera är enkelt att själv 
ta fram uppgifter via Rasdata. 

Jessica skriver: ”Mitt andra år som redaktör för WelshNytt har fungerat lika bra som första året. 
Medlemmarna är duktiga på att fylla sin tidning och mitt samarbete med styrelsen och övriga 
funktionärer har fungerat utan problem. 
Lite kaos blir det förstås när alla kommer på, under kvällen av sista manusdagen, att de inte skickat in 
sitt material. Risken med detta är att min mailbox blir full och allt inte kommer fram. Ett önskemål är 
alltså att man försöker att skicka in materialet till tidningen i god tid och inte väntar till sista 
manusdagen”. 
Fyra nummer delvis i färg med totalt 252 sidor har detta år nått WSSK:s medlemmar. 

 
Årets Allroundwelsh 
Tre ansöknigar har inkommit. Resultat: 
1/  
LPI LPII Geltman’s Ghost Busther, ”Kojak”  
Uppfödare: Ola Eriksson, Uppsala 
Ägare: Eva Bergenhill, Norrtälje 
Resultat 
Agilityklass I 
 0 fel 3:dje plac.     16 



Agilityklass II 
5 fel 7:de plac.      12 
Hoppklass II 
4,95 fel 3:dje plac.     20 
 
Viltspår: 
Ökl 1:a pris      12 
Ökl 1:a pris      12 
 
Utställning: 
Ökl 2          3 
       

            Summa:     75 poäng 
_________________________________________________________________________________ 
2/  
SU(u)Ch LP1 Freckles Speedy Gonzales 
Uppfödare: Carina Arvidsson  
Ägare: Bengt och Gunilla Alsterfjord 
  
Utställning 
BH-3 x 3        21  
Lydnad  
klass 2, 2 x 3pris      24  
Agility  
klass 1 – 9:a        7 
Appellklass spår      10  

 
   Summa:        62  poäng 

 
3/  
Red Creeks Ella Fitzgerald  
Ägare & uppfödare: Lennart & Maggie Wendel,Umeå 
 
Jaktprov, fält      
Nkl 3:e pris       5 
Enkelt vatten   
Godkänd       3 
Vattenprov  
Godkänd      5  
Utställning 
BT-3      7 
Ökl 1      4 
CK      5 
Viltspår 
Ökl 2:a pris      7 
Ökl 2:a pris      7 
Lydnad 
Klass 1, 3 pris      5    
Klass1, 3 pris      5 
      
     Summa:        53poäng 
   
Årets ”Jaktwelsh” 
Ingen behörig sökande fanns. 

Sektion Västerbotten                                                                                                                   

• Sektionen har under året skickat protokoll från sina styrelsemöten.  
• WSSK:s styrelse har, genom sekreteraren, skickat ”Nyhetsbrev” till sektionen.  



• Sektionen var ansvarig för genomförandet av klubbmästerskapet i viltspår.  
• Sektionens verksamhetsberättelse och ekonomi ligger med som bilaga. 

Avel: Se särskild bilaga 

Ekonomi: Se särskild bilaga 
 
Övrigt: 

• Styrelsen har besvarat flera remisser. 
• Styrelsen har fattat beslut om att utge en ny rasbok under 2008. Siw Karlsson är ansvarig för 

arbetet. 
• Styrelsen har tagit beslut om ny layout på hemsidan.  

 
 
Slutord 
Styrelsen vill rikta ett stort och uppriktigt TACK till sektion Västerbotten, kontaktgrupper, redaktör, 
webmaster, valphänvisare, ansvarig för medlemsregister, ansvarig för inrapportering av 
resultat samt enskilda medlemmar som på ett aktivt sätt deltagit i klubbens arbete under 
verksamhetsåret 2007. Utan alla dessa frivilliga krafter skulle klubbarbetet inte kunna fungera som 
tänkt. 
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