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

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2018 haft 10 möten, varav ett har varit konstituerande. Alla möten har
hållits per telefon. Mötena har ägt rum 15 februari, 3 april, 23 april, 25 maj, 11 juni, 13
augusti, 24 september, 1 oktober, 22 november samt 17 december. Ett fysiskt möte skulle
ha hållits den 22-23 september men blev inställt pga stor frånvaro.

Agility
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)
KM skulle gå av stapeln på Billingens brukshundklubb i Skövde 15 september. Tyvärr blev
agilityn inställd då det var för få anmälda.

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), 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
Sektionen Västerbotten har varit väldigt aktiva under det gångna året. ( De redovisar sina i sin egen
verksamhetsberättelse)
Aktivteter samt kontaktuppgifter till de olika sektioner finner man på WSSKs hemsida under länken
Ute i landet och i Welsh Nytt.

Avel, samt avels- och uppfödarkommitté
Ansvarig: Birgitta Himreus ( inom styrelsen ).
Övriga ledamöter i avels – och uppfödarkommittén har varit Susanne Andersson ( inom
styrelsen ), Carina Arvidsson och Catarina Hultgren.
Avelsrapporten presenteras i separat bilaga.
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 57 504,70 kr ger ett
större överskott gentemot det överskott på 1 350 kr som det var budgeterat för. Styrelsens minskade
kostnader för fysiska sammanträden samt ett uteblivet nummer av Welsh Nytt kan ses som de
största posterna som påverkade siffrorna.

Hemsida
Ansvarig: Jan Gustavsson (inom styrelsen) Eva Frisk webadministratör
Den nya hemsidan har varit i funktion sedan december 2017, det vill säga 13 månader.
Antalet besök (ej unika besökare) under 2018 har varit 42 758 st, vilket innebär ett snitt på
ca 3 500 i månaden. Det är ungefär samma totalsiffra som för 2017 (42 611), vilket innebär
att det tapp som varit tidigare har hämtats hem. Flest antal besök har gjorts på sidorna
Nyhetsblogg, Valpar, Omplacering och Uppfödare. 42 procent av besökarna använder dator
medan 58 procent använder mobil/läsplatta. Med nuvarande modell på statistikinhämtning
kan inga ytterligare uppgifter fås, klubben får i så fall utöka abonnemanget med sådan tjänst
med därtill hörande kostnad.

Jakt
Ansvarig: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen)
Intresset för att träna jakt och gå på jaktprov med Welsh ökar vilket är lovande.

Under 2018 höll WSSK KM i Jakt, utanför Bettna med Petra Johansson som domare, den 8
september. Till start hade vi fyra stycken Welshar varav några var där för första gången, vi
hade även tre Engelsk Springer Spaniel (utom tävlan i KM). KM arrangeras som ett officiellt
Nybörjarprov B och vi hade i år ett godkänt Welshekipage där Annika Wibergh van med sin
”Zelda” (Jorden).
Starter på spanielprov under 2018
Enköping, SSRK Östra 5/8

Vattenprov

1 start

Börjelslandet, SSRK Norrbotten, 17/8

Vattenprov

1 start

Handog, SSRK J/H, 18/8

Vattenprov

1 start

Skurup, SSRK Södra, 1/9

Nybörjarprov B

3 starter (3 godkända)

Strängnäs, SSRK Östra, 8/9

Vattenprov

1 start (1 godkänd)

Bettna, WSSK KM, 8/9

Nybörjarprov B

4 starter (1 godkänd)

Strängnäs, Cockerklubben, 9/9

Nybörjarprov A

1 start

Ångsta, SSRK J/H, 19/9

Vattenprov

1 start

Bettna, Springerklubben, 23/9

Nybörjarprov A

1 start

Köping, Cockerklubben, 29/9

Vattenprov

6 starter (2 godkända)

Köping, Cockerklubben, 30/9

Nybörjarprov B

5 starter (1 godkänd)

Yngsjö, SSRK Södra, 30/9

Vattenprov

2 starter

Luleå, SSRK Norrbotten, 4/10

Vattenprov

1 start

Varberg, Springerklubben, 17/11

Nybörjarprov A

1 start (1 godkänd)

Under året har vi Susanne Andersson med Lentigos Aiko erhållit godkänt Nybörjarprov A,
ytterligare fyra hundar har erhållit godkänt Nybörjarprov B dessa är Jorden (2 Gk), Wallovas
Cocorosie, Covent Garden’s Chess och Wermlandias Galadriel. På vattenproven hade vi i år
många starter, tre resulterade i godkänt och tillåtelse att starta på Nybörjarprov A och i
Öppen klass, godkänt fick Lentigos Aiko, Wermlandias Too-Ticki och Vasas Fantasiá.
Totalt har 14 starter genomförts på vatten, 12 starter på Nybörjarprov B och tre starter på
Nybörjarprov A av fjorton enskilda hundar.
Antalet starter på Nybörjarprov B har minskat något från 2018 (17 starter), men samtidigt
har starterna på Nybörjarprov A ökat. Antalet starter på vattenprov har dock ökat markant
från tre till 12. Vi hoppas på att den positiva utvecklingen av Welshar på jaktprov fortsätter
under 2019, samt att några fler klarar vattenprovet och får starta i Nybörjarprov A, samt att
än fler klarar Nybörjarprov A.

Under året har WSSKs styrelse även svarat SSRK att vi är fortsatt intresserade av
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 arrangerades av Skaraborgs aktivitetsgrupp. KM:et gick av
stapeln på Billinge brukshundklubb i Skövde med åtta ekipage.
Årets vinnare i lydnad är Kristin Wendel med Wenanders Breakfast In Bed.
2:a plats Susanne Andersson med Lentigos Aiko
3:e plats Carina Arvidsson med Freckles Royal Choice.
Domare var Joakim Andersson
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till Skaraborgs
aktivitetsgrupp

Medlemsregistret
Ansvarig: Monica Seiron
Medlemsantalet den 31 december 2018 uppgick till totalt 961(893) medlemmar varav
827(767) är ordinarie medlemmar, 105(102) är familjemedlemmar och 22(24) är
utlandsmedlemmar. Detta innebär att vi under året blev fler medlemmar vilket är glädjande,
det är nu 5:e året i rad som klubben ökar i medlemsantal. Under 2018 har vi fått 155(156)
fullbetalande nya medlemmar tillkommit, varav 72(86) är gåvomedlemmar. Totalt är 22(17)
är nya utlandsmedlemmar varav 29(14) är gåvomedlemmar. Ökningen av medlemsantalet
från förgående år håller således i sig.
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:

Skånes Jakt- och fiskemässa
Ansvariga: Torbjörn Håkansson (inom styrelsen) och Kristina Håkansson.
Stockholms hundmässa
Ansvarig: Francine Skoglund
My Dog, Göteborg
Ansvarig: Nina Korvela och Agneta Höglund
Vid mässorna 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
Det brukar komma ett par telefonsamtal och mailförfrågningar i månaden (något fler under
vår och sommarperioden), med allt ifrån allmänna hundfrågor till mer specifika frågor om
just Welsh Springer Spaniel. Även detta år känns det som att folk varit inne på hemsidan och
"läst på" innan de ringer alt. mailar och ställer frågor. Nytt för i år är att folk vill veta mer om
ögonlysningsresultat, vad som är ok för föräldrarna att ha om de ska gå i avel mm.
Även detta år har intresset varit stort att folk vill ta över någon ev. omplaceringshund.
OMPLACERINGSERVICE:
I år har det inkommit 5 st. hundar i varierande ålder till omplacering som alla fått nya hem.
Det har varit 4 st. hanhundar och 1 st. tik.
VALPHÄNVISNING:
I år har det inkommit 37 st. kullar till valphänvisningen, vilket är en ökning från fjolårets dipp
på 24 st. kullar. Av dessa kullar var det precis som förra året 2 tikar som gick tomma. Någon
enstaka kull till har inkommit men inte uppfyllt klubbens krav för hänvisning så de har inte
kommit med.

WSSK foldern tog slut under ett tag och kunde inte skickas ut, men sedan i september finns
den åter i lager och skickas ut till alla uppfödare som har sin kull på hänvisning.

Rallylydnad
Ansvarig: Jenny Höök (inom styrelsen)
Årets klubbmästerskap rallylydnad arrangerades av Skaraborgs aktivitetsgrupp. KM:et gick av
stapeln på Billinge brukshundklubb i Skövde med åtta ekipage.
Årets vinnare i rallylydnad är Kristin Wendel med Wenanders Breakfast In Bed
2:a plats Susanne Andersson med Lentigos Aiko
3:e plats Annika Carlsson med Hot Spice Not Bad Idea.
Domare var Mona Bratt.
Tack till alla deltagande ekipage och stort grattis till de placerade! Tack till Skaraborgs
aktivitetsgrupp

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

RÅS-priset
Ansvarig: Margareta Svedlund
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 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.

Tävlingar
Ansvarig: Jan Gustavsson (inom styrelsen)

Förra årets siffror presenteras inom parantes.
Det är svårt att få en fullständig överblick över hur många starter Welsharna har gjort
tillsammans med sina ägare. I SKK Hunddata finns det ca 500 ( 500 ) tillfällen där våra hundar
har startat i prov, tävling och utställning. Därutöver tillkommer att antal starter på inofficiella
aktiviteter.
Utställning – Under året så har det varit ett stort antal hundar som har visats upp i Sverige
och i övriga Europeiska länder med stor framgång.
Jakt – Se under jakt.
Viltspår – 78 st starter ( 37 ) Bra deltagande mot tidigare år.
Agility – Att få fram antalet starter i agility är inte så lätt pga en anmäld hund till tävling kan
göra allt i från en till fyra starter/tillfälle, mao antalet starter är högre än antalet startande
hundar som uppgick till 123 ( 128 )
Freestyle – 2 st starter ( 2 )
Lydnad – 35 st starter ( 30 )
Rallylydnad - 125 st starter ( 60 ) Bra deltagande mot tidigare år.
Bruks – 2 st starter ( 3 )
Nosework – 121 st starter, växande tävlingsgren.
BPH utomhus med skott – 10 st starter ( 13 varav 4 avstod skott )
Sammanfattningsvis så kan man konstatera att nosarbete med våra hundar verkar vara en
tilltalande aktivitet om vi ser på antalet utövare i Viltspår och Noswork.
Sammanställning av div titlar för 2018:
Utställningschampionat, SE 47 st, DK 12 st, NO 10 st, LT 1 st, NORDIC 5st och C.I.E 5st.
Total 80 st vilket visar att vi har en fin klass på våra hundar.
Viltspår: SE VCH 5st, NO 1 st.
Rallylydnad: SE Rally CH 1st, RLD A 5 st, RLD F 5 st, och RLD N 8st.

Utbildning
Ansvarig: Margareta Svedlund (inom styrelsen)

Arbete med GDPR genomfördes under våren och samtliga deltagare i styrelsen har tagit del
av SSRKs webbinarium om GDPR. Information om styrelsens arbete med GDPR har också
publicerats på klubbens webbsida.
Birgitta Limnefelt Sundin deltog på Hundgenetikgruppens symposium på SLU 20 oktober. Där
redovisades aktuell forskning om genetiska orsaker till flera av hundens sjukdomar.

Utställning
Ansvarig: Jan Gustavsson (inom styrelsen)
Klubben har under året anordnat två st utställningar ; Club Show och en Open Show, Skåne.
Open Show i Skövde blev tyvärr inställd pga av för få anmälningar.
Club Show, Gränna
Lördagen 16 Juni så gick vår årliga Club Show av stapeln i Gränna, arrangör var
Aktivitetsgrupp Småland. Ca 90 hundar deltog och bedömdes av Brian och Anita Shears,
England.
BIS 1 C.I.E. NO V-16 NORD JV-14 UCH NORD V-15 Welfords Noble Son Of Aeron Ägare &
Uppfödare : Carsten Haven Sörensen & Urban Pettersson, Upplands Väsby.
BIS 2 Pelebryns Hufflepuff. Uppfödare: Lotta Samuelsson, Ägare: Sara Djurstedt, Tenhult.
Open Show, Åstorp
Lördagen den 27 Oktober så hade Aktivitetsgrupp Skåne sin årliga Open Show i Åstorp.
Ca 30 hundar kom till start. Domare var Lotte Everts, Danmark.
BIS 1 Moonstruck Går På Moln Uppfödare: C Drottsgård Ägare: Gudrun Brunnström, Svedala
BIS 2 Moonstruck Kom Till Skott Uppfödare: C Drottsgård Ägare: Sara Berryman, Åkarp

Valberedning
Ansvarig: Lillian Jonsson
Den av årsmötet 2018 utsedda valberedningen har arbetet enligt följande; Täta
telefonkontakter som började redan i oktober månad. Man har också lagt ut på hemsidan att
man önskar förslag på blivande kandidater till styrelsemedlemmar. Valberedningen har
också talat med medlemmar på olika aktiviteter ute i landet. Man har också haft en stor del
av personliga kontakter med olika påtänkta individer. Det är med stor tillfredställelse som
valberedningen dagens datum kan meddela att ett komplett styrelseförslag nu finns
tillstädes.

Viltspår
Ansvarig: Rune Fernström (inom styrelsen)
Söndagen den 16 september anordnades KM i viltspår av AG Skaraborg i samarbete med
Herr och Fru Skoglund i Väne-Ryr i trakterna av Vänersborg.

I provet deltog 8 ekipage varav hela 6 st första pris utdelades.
Vinnare och klubbmästare Heddychlon Olivia äg Janne Gustavsson
2:a Funbone´s Liverpool Redhead äg Lisa Lindmark
3:a Grimmhills My Elvira Madigan äg Rolf Karlsson
Domarens pris gick till; Grimmhills My Elvira Madigan äg Rolf Karlsson med motiveringen
”ett gott samarbete mellan förare och hund”
AG Skaraborg vill tacka alla deltagare som kom och tävlade och tack till Herr och Fru
Skoglund.

Welshshopen
Ansvarig: Carsten Haven Sörensen
Carsten Haven Sörensen avsade sig uppdraget som ansvarig under sommar 2018 och
skickade över det materialet, pins och div rasböcker, som han hade till Torbjörn Håkansson.
Finns fortfarande ett antal artiklar kvar i vår shop, Pins och lite Rasböcker.
Lagret anses inkurant och tas inte upp i bokföringen.

WelshNytt
Ansvarig: Jan Gustavsson ( inom styrelsen ), Dan Axelsson ( redaktör Nr 1 o 2 ) och Jessica
Björling ( redaktör Nr 3/4 ).
Welsh Nytt har i år utkommit med två stycken ”singelnummer” 1 o 2 samt ett
dubbelnummer 3 o 4. Alltid lika roligt att läsa om glädjeämnen som våra hundar bidra med,
lika väl som det är att ta lärdom av besvärligheter man kan råka ut för. För tidnings
fortlevnad är det viktigt att vi alla medlemmar hjälper till med material till tidningen. En
lärdom från året är att vi bör ha någon form av back up för ordinarie redaktör.

Årets Allroundwelsh
Ansvarig: Susanne Andersson
För 2018 så har det varit totalt 8 st tävlande ekipage.
Vinnare:
1. Margaretha Larsson
LD, RLD N, RLD F, RLD A, SE RALLYCH SEVCH
Hot Spicé Forget Me Not “ Vera”

198p

2. Susanné Andersson.
RLD N, RLD F, RLD A, SEVCH
Lentigos Aiko “Moa”

188p

3. Susanné Andersson.
LD STARTKLASS, RLD N, RLD F, RLD A, SEVCH

Blossom “ Blossa”

147p

Sammanfattning av året
Vad vi kan konstatera är att intresset för vår underbara ras fortsatt är stort vilket är både på
ont och gott. Viktigt att alla hjälps åt att jobba för rasens bästa, både som uppfödare och
hundägare.
Glädjande är att klubbens medlemsantal även i år ökar. Där är vi ganska unika då de flesta
rasklubbar har en negativ utveckling. Detta ger en stabil ekonomisk grund att stå på, vilket
gör att vi kan fortsätta utveckla klubben så att vi kan erbjuda våra medlemmar olika
aktiviteter. Detta ger även möjlighet att utveckla våra aktivitetsgrupper, så vi kommer
närmare våra medlemmar.
Arbetet i styrelsen har föregåtts under trevliga och gemytliga former vilket har varit positivt
för alla då det periodvis har varit hög arbetsbelastning för styrelsen.
Avslutningsvis vill vi ta tillfället i akt att tack alla som på ett eller annat sätt har bidragit till att
vi har en välfungerande och stabil klubb. Detta gäller Er alla klubbmedlemmar uti vårt
avlånga land samt styrelsen. Hoppas att detta även kommer att avspegla sig under 2019.

_________________

_________________

Jan Gustavsson
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_________________

_________________
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_________________

_________________

Birgitta Himreus

Margareta Svedlund

_________________

_________________

Rune Fernström
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_________________
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