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Verksamhetsberättelse
2016
Styrelsen har sedan den 01 januari 2016 till den 12 mars 2016 haft följande
sammansättning
Ordinarie ledamöter
Torbjörn Håkansson

Ordförande.
Ansvarig för hemsida, jakt och WelshNytt .
Lena Torstensson
Vice ordförande.
Ansvarig för utbildning.
Birgitta Limnefelt Sundin
Kassör.
Emelie Carlsson
Sekreterare.
Ansvarig för medlemsregister*
Anne Blomster Gunnarsson
Ansvarig för aktivitetsgrupper och Årets
Allroundwelsh.
Bo Olofsson
Ansvarig för utställning.
Lena Johansson
Ansvarig för viltspår.
*Emelie Carlsson avslutade sitt uppdrag som ansvarig för medlemsregistret 23 februari
2016. Samma datum tog Matilda Adolfsson över ansvaret för medlemsregistret.
Suppleanter
Anita Korvela
Jan Gustavsson

Ansvarig för agility, lydnad och
rallylydnad.
Sammankallande för Avels- och
uppfödarkommitté.

Firmatecknare
Torbjörn Håkansson (personnummer), Lena Torstensson (personnummer), Birgitta
Limnefelt Sundin (personnummer) – 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, Birgitta Limnefelt Sundin – 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.

2

Av årsmötet valda funktionärer för perioden 01 januari 2016 till 12 mars 2016
Revisorer
Katarina Wigart
Lilian Jonsson
Revisorssuppleanter
Eva Stackerud Lundkvist
Jan Berglund
Valberedning
Nina Korvela (sammankallande)
Carina Arvidsson
Rolf Carlsson
Efter årsmötet den 12 mars 2016 till 06 april 2016 har styrelsen haft följande
sammansättning
Ordinarie ledamöter
Lilian Jonsson
Torbjörn Håkansson
Birgitta Limnefelt Sundin
Emelie Carlsson
Anne Blomster Gunnarsson
Bo Olofsson
Eva Fabiansson Johnsson

Ordförande.
Ansvarig för hemsida, utställning och
WelshNytt.
Vice ordförande.
Ansvarig för jakt.
Kassör.
Sekreterare.
Ansvarig för aktivitetsgrupper och Årets
Allroundwelsh
Ansvarig för viltspår.
Sammankallande för Avels- och
uppfödarkommitté.

Suppleanter
Anita Korvela
Kristin Wendel

Ansvarig för agility, lydnad och
rallylydnad.
Ansvarig för utbildning.
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Mellan 06 april 2016 till 19 juni 2016 har styrelsen haft följande sammansättning
Ordinarie ledamöter
Lilian Jonsson
Torbjörn Håkansson
Birgitta Limnefelt Sundin
Eva Fabiansson Johnsson
Bo Olofsson

Ordförande.
Ansvarig för hemsida, utställning och
Welsh Nytt.
Vice ordförande.
Ansvarig för jakt.
Kassör.
Sammankallande för Avels- och
uppfödarkommitté.
Ansvarig för viltspår.

Suppleanter
Anita Korvela
Kristin Wendel

Ansvarig för agility, lydnad och
rallylydnad, samt Årets allroundwelsh.
Ansvarig för aktivitetsgrupper och
utbildning.

Till styrelsen adjungerade
Nina Korvela

Sekreterare.

Mellan 19 juni 2016 till 31 december 2016 har styrelsen haft följande
sammansättning
Ordinarie ledamöter
Lilian Jonsson
Torbjörn Håkansson
Birgitta Limnefelt Sundin
Eva Fabiansson Johnsson

Ordförande.
Ansvarig för hemsida, utställning och
WelshNytt.
Vice ordförande.
Ansvarig för jakt.
Kassör.
Sammankallande för Avels- och
uppfödarkommitté.

Suppleanter
Anita Korvela

Ansvarig för agility, lydnad och
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Kristin Wendel

rallylydnad, samt Årets Allroundwelsh.
Ansvarig för aktivitetsgrupper och
utbildning.

Till styrelsen adjungerade
Nina Korvela
Rune Fernström

Sekreterare.
Ansvarig viltspår.

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.
Av årsmötet valda funktionärer för perioden 12 mars 2016 till 31 december 2016.
Revisorer
Katarina Wigart
Jane Hultgren
Revisorssuppleanter
Eva Stackerud Lundkvist
Jan Berglund
Valberedning
Nina Korvela (sammankallande)
Rolf Carlsson
Jan Gustavsson*
*Jan Gustavsson avsade sig uppdraget som medlem av valberedningen en dryg vecka
efter årsmötet.
Övriga av styrelsen beslutade funktioner
Carina Arvidsson
Carsten Haven Sörensen
Katarina Hultgren

Avels- och uppfödarkommitté
Avels- och uppfödarkommitté
Avels- och uppfödarkommitté
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Matilda Adolfsson
Eva Lena Ödman
Monica Seiron

Medlemsregister 160223 - 160619
Medlemsregister 160619 - 160823
Medlemsregister 160823 - 161231

Kristina Håkansson
Torbjörn Håkansson
Agnetha Haglund
Anita Korvela
Margareta Svedlund

Monter: Elmia Game Fair Skåne
Monter: Elmia Game Fair Skåne
Monter: My Dog Göteborg
Monter: My Dog Göteborg
Monter: Stockholms Hundmässa

Carina Dahlberg

Rasinformation

Gun Holmgren

Resultatredovisning

Carina Dahlberg

Valphänvisning

Marita Björling

Webmaster

Carsten Haven Sörensen

Webshop

Dan Axelsson

WelshNytt

Styrelsemöten
Under 2016 har styrelsen hållit 11 möten, varav två varit konstituerande. Tre av mötena
har varit fysiskt, fem har hållits per telefon och tre har varit Per Capsulam.
Mötena har ägt rum 28 januari, 02 februari (Per Capsulam), 23 februari, 12 mars
(årsmöte), 12 mars (konstituerande), 22 mars (Per Capsulam), 06 april (konstituerande
och Per Capsulam), 27 april, 19 juni (fysiskt), 23 augusti och 10 november.
Mötet 02 februari behandlade endast ett ärende om att tillstyrka/avstyrka en inkommen
ansökan om domarauktorisation. Mötet 22 mars rörde en redaktionell ändring av RASdokumentet samt ett ärende angående en orosanmälan till kennelkonsulent.
Övriga möten
Anita Korvela deltog på ett samverkansmöte med SSRKs övriga rasklubbar för Spaniel
7:e januari. Den 23:e april deltog Kristin Wendel också i ett samverkansmöte för Spaniel.
Birgitta Limnefelt Sundin deltog vid Springerklubbens samrådsmöte 27:e november.
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Agility
Ansvarig: Anita Korvela (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap i agility, lydnad och rallylydnad arrangerades av
aktivitetsgruppen Skaraborg. KM:et gick av stapeln den 17:e september på Tomtens
brukshundklubb i Falköping.
Det var totalt fem startande ekipage (åtta var anmälda men tre kom ej till start). Domare
var Åsa Lundberg. Vinnare blev Susanne Andersson med RLD N SEVCH Lentigos Aiko, 0
fel, tid 38,66. Susanne blev även tvåa men med RLD N SEVCH Blossom,
20 fel, tid 76,60. Tredjeplatsen gick till Lena Torstensson med SE U(U)CH Heddychlon
Greta, 5 fel, tid 50,69 (hopp disk).
Domarens pris delades ut till Lena Krüger med SE VCH Smörsoppens Glenlossie, med
motiveringen: ”Ett väl kämpande ekipage som visade stor glädje på planen och i mål även
om inte hela banan blev gjord eller rätt. Bra jobbat! Och fortsätt med samma glädje i
framtiden.”
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till
aktivitetsgruppen Skaraborg!
Aktivitetsgrupper
Ansvarig: Anne Blomster Gunnarsson (inom styrelsen, 160312 -160406), Kristin
Wendel (inom styrelsen, 160406 - 161231)
Under verksamhetsåret beslutade sig Anne Blomster Gunnarson att avsluta sitt uppdrag
i förtid varvid den av årsmötet valda Kristin Wendel övertog Annes ansvarsområde
”aktivitetsgrupper”.
Flera aktivitetsgrupper har haft aktiviteter som även inkluderar utbildningar eller inslag
av utbildningar. Det har till exempel varit Exteriörutbildning i Skåne och flera grupper
har samlat många welshar med ägare på promenader med olika prova-på aktiviteter.
Förutom Sektionen i Västerbotten, 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 Ute i Landet.
Fler aktiverare och grupper har sökts via aktiva medlemmar/uppfödare och upprop
både på hemsidan, genom Welsh Nytt, via mail samt via de olika grupper som finns på
Facebook.
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Aktiviteter som genomförts under året är träffar med promenader, olika kurser såsom
jaktkurs, apportkurs, 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, eftersom
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. Många andra aktiviteter har gått via privat sidor eller bara via gruppens
facebooksida som oftast börjar med ”Welshar i område/stad”.
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. Agneta Jonsson har varit adjungerad i vissa frågor.
Avelsrapport presenteras i separat bilaga (§9c i årsmötets handlingar).
Kommittén har under åter arbetat med att färdigställa RAS efter SKKs granskares
synpunkter och ett slutgiltigt dokument skickades till SKK AK i december.
Av artiklar i Hundsport special framgår att HD på grund av ”slappa leder” på en ung
hund inte ändras även om höftlederna är normala vid senare röntgentillfälle. Detta har
lett till att WSSK AK tillsvidare rekommenderar att hundar inte röntgas förrän de är
färdigvuxna, dvs vid 15-18 månader
SKK avhöll under hösten en avelskonferens där Karin Haggård deltog som representant.
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
29821,22 kr ger ett överskott gentemot det underskott på -15000 kr som det var
budgeterat för. Vi kan konstatera att medlemsintäkterna, som är en av våra största

8

intäkter, fortfarande ligger under budgeterat. På utgiftssidan kunde utnyttjandet av
pengar till aktivitetsgrupperna vara bättre.
Hemsida
Ansvariga: Lilian Jonsson (inom styrelsen), Marita Björling (webadministratör)
WSSKs webbsida har under 2016, haft 43 093 besökare, vilket är en liten ökning med ca
600 från 2015. Totalt sedan 2008, närmar sig besöksantalet på klubbens genom åren
olika hemsidor, ett besöksantal på en halv miljon (drygt 473 000 per den 31 december
2016). Sedan 2013 registreras unika besökare, d v s samma IP noteras endast en gång
per dygn, oavsett hur många gånger samma person/IP-nummer är inne på sidan
dagligen.
Besöksfrekvensen, synliggjord genom en besöksräknare från Susnet, var betydligt högre
under vårmånaderna, än under resten av året, vilket förmodligen kan förklaras av att
mer hände inom klubben på våren, än under hösten. Toppmånaden var april med 4 243
(unika) besökare.
Besökarnas operativsystem var som mest iOS (iPhone) med 20% därefter Linux 19%
och Windows 7 med 15%.
Behjälplig med hemsidan har varit Gun Holmgren som, liksom under föregående år,
skött mottagande och publicering av medlemmarnas egna inrapporterade prov- och
tävlingsresultat, samt Carina Dahlberg som informerat om antal valpkullar mm.
Förutom flera uppdateringar per dag, i de flesta fall, sker kontinuerligt ett arbete med
sidan som inte noterats under Uppdaterat, t ex städning, justeringar, byte av foton och
andra mindre, men ändå nödvändiga göromål.
Jakt
Ansvarig: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen)
Under 2016 höll WSSK återigen KM i Jakt, utanför Enköping med Yvonne Schwermer
Herngren som domare. Till start hade vi 9 stycken Welshar, samt 2 Cocker Spaniel (utom
tävlan i KM). KM arrangeras som ett officiellt Nybörjarprov B och för att kunna utnämna
en klubbmästare krävs att minst ett ekipage får godkänt på provet, något som tyvärr
inte uppnåddes.
Starter på spanielprov under 2016
Nynäshamn – SSRK Östra 4/6
Enköping – WSSK KM 20/8
Enköping – SSRK Östra 21/8

Nybörjarprov
Vatten
Nybörjarprov B
Nybörjarprov
Vatten

1 start
9 starter
1 start (1 godkänd)
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Värmdö – SSRK Östra 15/9
Umeå – SSRK Västerbotten 18/9
Umeå - SSRK Västerbotten 18/9
Sollefteå - SSRK Västernorrland 30/9
Sollefteå - SSRK Västernorrland 30/9
Sollefteå - SSRK Västernorrland 30/9
Umeå – SSRK Västerbotten 2/10

Nybörjarprov
Vatten
Vattenprov
Nybörjarprov
Vatten
Vattenprov
Nybörjarprov
Vatten
Nybörjarprov B
Nybörjarprov B

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

Under året har en Welsh, Red Creeks Julius Ceasar, erhållit godkänt i Nybörjarprov B. Vi
har även erhållit fem godkända i Nybörjarprov Vatten, Red Creeks Madonna, Red Creeks
Kleopatra, Red Creeks Lucky Me, Eastfarm´s Xylophone Song och Waterstreams I Ted
Bundy.
Totalt har sju enskilda hundar gjort 13 starter (1 godkänd) genomförts på Nybörjarprov
B av 11 hundar, 7 starter i Nybörjarprov Vatten (5 godkända) av 7 hundar och 3 starter
på Vattenprov av 3 hundar.
Antalet starter på Nybörjarprov B ökade således kraftigt, främst tack vara att KM
genomfördes. Starterna på Nybörjarprov vatten var det samma som 2016 men fler
hundar erhöll godkänt under året (2 st 2015). På Vattenprovet hade vi färre starter,
troligen en effekt av att vi under året inte hade kapacitet att genomföra ett eget
vattenprov.
Året har visat på en positiv utveckling inom jakt då fler hundar, 14 stycken, varit aktiva
på prov under 2016 gentemot 7 under 2015. Vi hoppas på att denna utveckling
fortsätter under 2017, samt att den i längden även leder till att en större andel hundar
även erhåller godkänt på fältproven.
Tack till alla er som tävlat under året och stort grattis till alla godkända ekipage!
Lydnad
Ansvarig: Anita Korvela (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap i agility, lydnad och rallylydnad arrangerades av
aktivitetsgruppen Skaraborg. KM:et gick av stapeln den 17 september på Tomtens
brukshundklubb i Falköping.
I lydnad kom alla sju anmälda till start. Domare var Joakim Andersson. Han dömde fram
Susanne Andersson med LP I LP II SEVCH Freckles Lappricks Papprica Zoya till
klubbmästare med sina 212 poäng. Tvåa kom Kristin Wendel med RLD N RLD F RLD A
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Wenanders Breakfast In Bed, 188 poäng och Lena Holm kom trea med Smörsoppens
Dalwhinnie, 186 poäng.
Domarens pris gick till Susanne Andersson med RLD N SEVCH Lentigos Aiko, med
motiveringen: ”Domarens favorit för dagen. Glatt o trevligt, bra kontakt trots dålig
hörsel.”
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till
aktivitetsgruppen Skaraborg!
Medlemsregistret
Ansvariga: Emelie Carlsson (160101-160223), Matilda Adolfsson (160223-160619),
Eva-Lena Ödman (160619-160823) och Monica Seiron (160823-161231).
Under verksamhetsåret beslutade sig Emelie Carlsson att avsluta sitt uppdrag som
ansvarig för medlemsregistret i början på året (se mötesprotokoll 160128). Den 12
januari informerades medlemmarna på hemsidan om att WSSK sökte en ny ansvarig för
medlemsregistret (se under Arkiv på hemsidan). Matilda Adolfsson övertog ansvaret
officiellt i februari (se protokoll 160223). I början av juni meddelade Matilda via e-post
till Lilian Jonsson att hon önskade avsluta sitt uppdrag. Eva-Lena Ödman övertog
ansvaret i mitten av juni (se protokoll 160619). Eva-Lena önskade en kort tid därefter
att avsäga sig uppdraget (se datum 3/7 under Arkiv) varvid Matilda återigen övertog
medlemsregistret (se datum 6/7 Under Arkiv). I mitten av augusti tog slutligen Monica
Seiron över ansvaret (se 12/8 under Arkiv samt protokoll från 160823).
Medlemsantalet den 31 december 2016 uppgick till totalt 861 (858), varav 743 (737)
ordinarie-, 96 (105) familje- och 22 (16) utlandsmedlemmar. 2015 års siffror inom
parentes. Detta innebär att vi under året blev fler medlemmar vilket får ses som mycket
glädjande, det är nu tredje året i rad som klubben ökar i medlemsantal.
Under 2016 har 55 (65) fullbetalande nya medlemmar tillkommit, 99 (99)
gåvomedlemmar. Totalt 17 (11) nya utlandsmedlemmar, varav 17 är gåvomedlemmar.
2015 års siffror inom parentes.
Från dem som blev nya medlemmar samt gåvomedlemmar under 2014 har 37 av 65
nya- och 53 av 99 gåvomedlemmar erlagt ordinarie medlemsavgift 2016, vilket är en
svag ökning gentemot 2015.
Av de som erhåller gåvomedlemskap stannar 45 % 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
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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, Wermlandia, Wallova, Heddychlon, Dalkrokens,
Umaniora's, Freckles, Yellows, Billbens, Pelydryn, Moonstruck och Welford. Som tack för
stödet gav klubben även de kennlar som skänkte gåvomedlemskap en fri annons i
WelshNytt nummer 4.
Vi hoppas att fler inser vikten av att bidra till klubbens fortlevnad genom att skänka
samtliga sina valpköpare ett gåvomedlemskap.
Rasmontrar
WSSK har varit representerad med monter vid följande evenemang:
Elmia Game Fair Skåne
Ansvariga: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen) och Kristina Håkansson.
Stockholms hundmässa
Ansvarig: Margareta Svedlund
My Dog Göteborg
Ansvarig: Anita Korvela (inom styrelsen) och Agnetha Höglund.
Vid mässorna har rasen presenterats av engagerade medlemmar med olika erfarenhet
av rasen. 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, träningsoch tävlingsgrenar och klubbens www-adress.
Tack till alla som varit med och representerat vår fina ras och klubb på mässorna!
Rasinformation
Ansvarig: Carina Dahlberg
Ett par samtal och mailförfrågningar i månaden (något fler under vår och sommar
säsongen) med allt från diverse allmänna hundfrågor till mer specifika frågor om just
Welsh Springer Spaniel.
Även detta året känns det som om fler varit inne på hemsidan och "läst på" innan de
ringer alt. mailar och ställer frågor. Detta år har det även kommit in betydligt fler
förfrågningar om att ta över en ev. omplaceringshund.
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Rallylydnad
Ansvarig: Anita Korvela (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap i agility, lydnad och rallylydnad arrangerades av
aktivitetsgruppen Skaraborg. KM:et gick av stapeln den 17 september på Tomtens
brukshundklubb i Falköping.
Annie Larsson var domare i rallylydnad denna dag. Här var det elva startande ekipage
(tolv var anmälda). Etta och klubbmästare blev Kristin Wendel med RLD N RLD F RLD A
Wenanders Breakfast In Bed med 83 poäng. Tvåa blev Anita Korvela med SE U(U)CH
Welford´s Covent Garden, 81 poäng och trea Susanne Andersson med RLD N SEVCH
Lentigos Aiko, 77 poäng.
Domarens pris gick i rallylydnaden till två ekipage (domaren kunde inte bestämma sig
för vilket ekipage som skulle få priset). Den första var Nina Korvela med Covent
Garden’s Annie Get Your Gun med motiveringen: ”För sitt otroliga engagemang,
fortsätter vara positiv oavsett hur mycket bus hunden hittar på. Inte ett ont ord på hela
vägen trots stora utmaningar =) Stundtals såg vi fantastisk kontakt o mycket fint
fotgående. Fortsätt kämpa, ni har potential.” Och den andra var Anita Korvela SE VCH SE
U(U)CH Smörsoppens Ben Nevis med motiveringen: ”För att ekipaget visade upp exakt
det som rallyn står för. Kontakt, glädje o samarbete. Otroligt fin runda, tydlig och rättvis
förare som gav sin hund de bästa av förutsättningar.”
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till
aktivitetsgruppen Skaraborg!
Resultatredovisning
Ansvarig: Gun Holmberg
Under året har prov- och tävlingsresultat fortlöpande skickats in till Gun av
medlemmarna själva eller av arrangör av prov/tävling (ex. utställning). Resultaten har
kontrollerats och redovisats på hemsidan och i Welshnytt.
RÅS-priset
I år fanns det inte några kandidater till RÅS-priset.
Sekreterare
Ansvariga: Emelie Carlsson (160312-160406), Nina Korvela (adjungerad, 160406 161231)
Under verksamhetsår 2016 har WSSK haft två sekreterare. Av årsmötet valda Emelie
Carlsson valde att avsluta sitt uppdrag varvid styrelsen beslutade sig för att adjungera in
en sekreterare (Nina Korvela).
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Under verksamhetsåret har båda sekreterarna löpande diariefört inkommande och
utgående post 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 SSRK.
Sektion Västerbotten
Sektionens verksamhetsberättelse och ekonomi ligger med som bilaga.
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 486 (433) stycken enskilda
tävlingstillfällen inlagda, därutöver tillkommer alla inofficiella starter. En del av dessa
innebär endast en start, medan andra utgör utställningar med väsentligt fler startande
hundar.
Den vanligaste tävlingsformen är utställning. Under året har ca 25 hundar blivit
utställningschampion, Ytterligare 10 har fått någon av våra nordiska grannars
utställningstitel. Det har varit minst 100 utställningar med WSS varav man kan förmoda
mellan 5 – 20 welshar på varje.
Jakt – 23 enskilda starter genomfördes under året.
Viltspår – Welshen har varit representerad vid 85 (96) enskilda tävlingar. Där ibland vår
KM i viltspår den 18 september 2016. Under 2016 fick 10 hundar minst tre förstapris
och blev därmed Viltspårschampion.
Agility – det är svårt att få en överblick över det enskilda antalet starter i agility, men
welshen deltog vid 132 (142) enskilda tävlingsdagar.
Freestyle/HTM -har bara 4 individer startat på i år men vid 10 olika tävlingar.
Lydnad - Welsh springer spaniels har varit representerade på 44 (29) st
lydnadstävlingar
Rallylydnad – Rallylydnad fortsätter vara en populär sport bland welshägare och rasen
finns representerad på 129 (87) enskilda tävlingsdagar. Under 2016 blev minst två
hundar Rallylydnadsmästare.
Bruks – 5 (0) stycken starter har skett.
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Det finns förstås andra hundsporter där vår ras har tränat och tävlat men det är svårt att
få fram den statistiken.
Utbildning
Ansvarig: Kristin Wendel (inom styrelsen)
Aktiviteter som genomförts under året är jaktkurs, apportkurs, rallylydnad,
utställningsträning, trimkurs m.fl.
Utställning
Ansvarig: Lilian Jonsson (inom styrelsen)
Klubben har under året anordnat 3 st. utställningar; Clubshow och två open shows.
Först ut på året i maj anordnade aktivitetsgruppen Skaraborg OS som drog ett trettiotal
anmälningar. Domare var Jana Janek ifrån Slovakien.
Open Show, Falköping, 8 maj 2016
Best in Show: Heddychlon Humle
e. SE U(U)CH Clussexx Green with envy
u. SE U(U)CH Welford Duchess Of heddychlon
Ägare: Birgitta Abrahamsson, Timmersdala
BIS-2: SE VCH RLD N Pelydryns Rubin
e. SE U(U)CH Don’s Public Relation
u. SE U(U)CH Pelydryns Donna
Ägare: Lena Torstensson, Slutarp
Därefter i oktober gick vår prominenta CLUB SHOW av stapel som vanligt med ett
proffsgäng bakom kulisserna och som leddes av Carsten Haven Sörensen.
Anmälningssiffran var enorm; hela 125 st. som ville bli genomgångna av domarna Mrs
Joy Hartley UK och Helene Björkman.
Club Show, Upplands-Väsby 22 oktober 2016
Best in Show: NORDV-15 SE V-15 NORDSJV-14 NOJV-14 SE U(u)CH DKUCH Welford's
Nobel Son Of Aeron
e. GB SH CH Ferndel Aeron Magregor
u. NORDJV -08 SE U(U)CH NO UCH SE VCH Don's Dear Ms Welford
Ägare: Carsten Haven Sörensen & Urban Pettersson, Upplands Väsby
BIS 2: SE U(U)CH NO UCH Don's Den Röda Tråden
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e. SE U(U)CH Clussexx Green With Envy
u. SE U(U)CH Don's Darling Pretty
Uppfödare: Annica Ägare: Karin Brostam Berglund, Knutby
Sist i slutet av oktober så anordnade den nybildade aktivitetsgruppen i Skåne en OS.
Denna drog 24 st. anmälningar under vår blivande rasdomare Gudrun Brunnström.
Open Show, Åstorp, 29 oktober 2016
Best in Show: Dainty´s Wedding Party uppf o äg Eva och Filip Johnsson Mörarp
BIS 2: SE U(U)CH DK CH(U) RLD N RLD F SE VCH
Freckles Dooley´s uppf Carina Arfvidsson Kumla äg Gunilla Alsterfjord Helsingborg
Tack alla Ni som ställde ut tack till Er som ordnat med utställningarna!
Valberedning
Ansvarig: Nina Korvela
På årsmötet valdes Nina Korvela till sammankallande för gruppen ”valberedning” och
Jan Gustavsson som ny medlem till gruppen. Rolf Carlsson som av årsmötet 2015 valdes
till gruppen önskade fortsätta sitt uppdrag i ett år till. En dryg vecka efter årsmötet
beslutade sig Jan för att avsluta sitt uppdrag. Nina kontaktade en jurist på SKK för att be
om råd. Juristen svarade med några olika alternativ till vägar att gå och efter samtal med
ordinarie revisorer på WSSK vakantsattes en post i valberedningen till nästkommande
årsmöte.
Valberedningen har under hela verksamhetsåret haft möten via telefon och e-post. Det
första mötet hölls strax efter årsmötet och ju längre verksamhetsåret har löpt desto mer
frekvent har mötena hållits.
Under verksamhetsåret har valberedningen informerat om sitt arbete och bett om
nomineringar till kommande årsmöte via Welsh Nytt (se nummer 3 och 4), genom att
kontakta samtliga (tillgängliga) aktivitetsgrupper på Facebook och genom att skicka ett
e-postmeddelande till samtliga (tillgängliga) personer i listan under fliken Uppfödare på
hemsidan.
Valphänvisning
Ansvarig: Carina Dahlberg
43 st. kullar (40 st. förra året) har gått via valphänvisningen, av dessa 43 kullar var det 3
st. tikar som gick tomma. Foldern "Klubben för alla" tog tyvärr slut i början på året så
merparten av dessa kullar har inte fått den skickad till sig. Men sedan mitten av
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september månad har jag åter fått foldrar, denna gång den helt nytryckta foldern om
WSSK, som jag har kunnat skicka 1 ex/valp till uppfödarna när kullen börjar närma sig
leveransdatum.
3 st. omplaceringar har gått genom klubben, 2 hanar och 1 tik.
Viltspår
Ansvarig: Bo Olofsson (160312-160619), Rune Fernström (adjungerad, 160619161231)
Under verksamhetsåret beslutade sig Bo Olofsson att avsluta sitt uppdrag i förtid varvid
styrelsen beslutade sig för att adjungera in en person med ansvar för ”viltspår” (Rune
Fernström).
Söndagen den 18 september anordnades KM i viltspår av aktivitetsgruppen Skaraborg
tillsammans med Dreverklubben i trakterna av Falköping/Nossebro.
En stor anmälningssiffra (17 st.) gjorde att lottning fick tillgripas eftersom domarna
hade satt en gräns på 15 st. Samtliga 15 kom till start.
Nämnas kan också att detta var nog ett av de starkare fälten med 10 st l:a pris varav de
fem placerade dessutom med HP.
För övrigt utdelades 4 st Viltspårschampionat! Där utdelades också två 3:or och tre 2:or.
Resultat:
Vinnare och Klubbmästare; Wermlandias Too Ticki äg Liza Boethius, Uppsala
2:a Grimmshills My Elvira Madigan äg Marita Silfvén Carlsson, Kungsbacka
3:a Freckles Mårran äg Anita Jang, Lakene
4:a Pelydryns Candy äg Lilian Jonsson, Kvidinge
5:a Heddychlon Astrid äg Birgitta Abrahamsson Timmersdala
Domarens pris:
Smörsoppens Ben Nevis äg. Anita Korvela, Dalsjöfors
Tack till aktivitetsgruppen Skaraborg, Dreverklubben, domare och alla deltagare!
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 2016 samt till
uppfödare som skickat med rasbok i sitt valppaket.
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I lagret finns Pins, Rasbok 1990, 1998, 2002, 2008 och 2012 samt kort ritat av tecknare
Monica Schultz. Slutsåld Rasbok: 1995, 2005.
WelshNytt
Ansvariga: Lilian Jonsson (inom styrelsen), Dan Axelsson (redaktör)
WelshNytt har kommit ut med fyra nummer under året och såväl styrelsemedlemmar
och medlemmar har hjälpts åt att fylla varje nummer med intressanta artiklar. Även
ledresultat, ögonlysningar och resultat från tävlingar har funnits med i varje nummer.
Stort tack till de uppfödare som under året skänkt gåvomedlemskap till sina valpköpare
och därmed skapat förutsättningar för en levande klubb.
Under verksamhetsåret så bytte klubben också leverantör av tryckeri. Detta innebar
både en kostnadsbesparing och möjlighet att trycka i fullfärg utan extra kostnad.
Årets Allroundwelsh
Ansvariga: Anne Blomster Gunnarsson (inom styrelsen, 160312 – 160406), Anita
Korvela (inom styrelsen, 160406 – 161231).
Under verksamhetsåret beslutade sig Anne Blomster Gunnarson att avsluta sitt uppdrag
i förtid varvid den av årsmötet valda Anita Korvela övertog Annes ansvarsområde ”Årets
Allroundwelsh”.
7 ansökningar inkom till Årets Allroundwelsh.
Vinnare med 164 poäng blev Margareta Svedlund med hunden London, SE VCH RLD N
Smörsoppens Agneta, som tävlat i agility, rallylydnad och viltspår. På andra plats kom
Eva Bergenhill med sin Neil, SE VCH SE U (U)CH RLDN Geltman's The Eagle Has
Landed, med 160 poäng. Neil har tävlat i grenarna lydnad, rallylydnad, viltspår och
utställning. På tredje plats kom Susanne Andersson med Blossa, SE VCH Blossom, som
fick 134 poäng i grenarna agility, lydnad, rallylydnad, viltspår och utställning.
Övriga 4 är också värda att nämnas! Det var: Gunilla Alsterfjord med hunden Dooley, SE
U(U)CH DK CH(U) RLD N RLD F Freckles Dooley´s (tävlade i agility, rallylydnad, viltspår
och utställning, 110 p), Susanne Andersson med Moa, SE VCH Lentigos Aiko (agility,
rallylydnad och utställning, 89 p), Matilda Adolfsson med Jakta, SE VCH Eastfarm’s
Xylophone Song (enkelt vattenprov, viltspår och utställning, 77 p), Matilda Adolfsson
med Melvin, SE VCH RLD N RLD F Red Creeks Julius Ceasar, (nybörjarprov B, agility,
rallylydnad, viltspår och utställning, 75 p).
Stort grattis till vinnarna och till övriga fina resultat!
Sammanfattning av året
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Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att vi under året haft betydligt större
verksamhet än under föregående år vilket ju är klubbens främsta uppgift. Eftersom även
registreringen av valparna ökat med närmare 20 procent så förpliktar ju detta att
klubben på ett bra sätt kan engagera dessa nya welshägare så att de finner en glädje och
tillfredställelse i att vara medlemmar i WSSK. Glädjande är ju också att ett budgeterat
underskott vänts till ett överskott.
Slutligen vill vi tacka samtliga som på ett eller annat sätt bidragit till att klubben
framstår med den stabilitet som faktiskt är fallet.

______________________________
Lilian Jonsson

_______________________________
Torbjörn Håkansson

______________________________
Birgitta Limnefelt Sundin

______________________________
Eva Fabiansson Johnsson

______________________________
Anita Korvela

______________________________
Kristin Wendel

