
Springerklubben 
Rasklubben för Engelsk Springer Spaniel inom SSRK 
 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
till styrelse och revisorer 2019 
   

Fullmäktige den 23 mars 2019 
 
 
Förslag till ordförande (1 år) 
Lena Lindh-Carlsson, Grillby 
 
Förslag till ledamöter 
Lotta Claeson, Åkers Styckebruk (fyllnadsval 1 år efter Lena Lindh-Carlsson) 
Maria Ljungmark, Kågeröd (2 år) 
Ann-Marie Skansen, Värmskog (2 år, ledamot del av 2018, omval) 
Karin Wigstrand, Vallentuna (2 år, omval)   
 
Kvarstående ledamöter – har 1 år kvar på sina mandat 
Helene Björkman, Årsunda 
Camilla Lundholm, Arvika 
 
Förslag till styrelsesuppleanter (1 år) 
1. Eva-Lis Åkergården-Stenman, Sunnansjö  
2. Brita Sjöström, Hyssna 
 
Förslag till revisorer (1 år) 
Eva Wiklund (omval) 
Maire-Ly Fröberg (omval) 
 
Förslag till revisorssuppleanter (1år) 
Kerstin Abbing (omval) 
Madeleine Nyberg Totth (omval) 
 
 
Valberedningens förslag bygger på nedanstående funktionsuppdelning i styrelsen. 
Det är dock styrelsen som inom sig fördelar uppdragen. 
 
Ordförande  Lena-Lindh-Carlsson (väljs av fullmäktige) 
Vice ordförande Helene Björkman  
Sekreterare  Maria Ljungmark  
Kassör  Karin Wigstrand 
Avelsansvarig Lotta Claeson  
Jaktansvarig Ann-Marie Skansen  
Utställningsansvarig Camilla Lundholm 
 
 
Tyringe den 28 februari 2019 
 
VALBEREDNINGEN 
Anna Mårtensson, Lotta Claeson och Lotta Glantz  



PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
För att ge klubbens medlemmar och fullmäktigedelegaterna en närmare bild av de 
föreslagna personerna till Springerklubbens styrelse 2019 har valberedningen valt att 
gör korta telefonintervjuer med kandidaterna. 
 
Vi hoppas på detta sätt att du som medlem och delegat på fullmäktige lär känna dina 
förtroendevalda lite bättre. 
 

Lena Lindh-Carlsson 
Lena förslås väljas till ordförande i Springerklubben 2019. Lena har under 2018 varit 
avelsansvarig i Springerstyrelsen. Hon är 59 år, bor i Grillby och är sjuksköterska till 
yrket. Lena tillhör Springer Östra, där hon tidigare har varit ordförande. 
 
1991 föddes den första springerkullen i kennel Lelica’s. Om ett par år firar Lena 30-
årsjubileum som springeruppfödare. Varför springer? Lenas tidigare erfarenheter av 
amerikansk cocker gjorde att hon sökte en mer robust hund med bra temperament. 
”Lite mer hund” med stor allsidighet. Idag har Lena sju springers i åldern från 9 
månader till 13 år. 
 
Lena tycker att hälsa & mentalitet, avelsfrågorna och att följa forskningen inom 
området är viktiga. För att springern ska må bra är det också a och o att den har ett 
aktivt liv med olika aktiviteter som träning i viltspår, apportering, jakt m.m. Under 
2019 tycker Lena att styrelsen bl a ska utveckla samarbetet med de andra 
spanielklubbarna. 
 
Lena har två stolta springerminnen som hon vill dela med oss andra. 2002 blev 
Melvin BIR på Club Show och Miles från Lenas uppfödning, som exporterades till 
Sydafrika och som sedan flyttade till Australien där han har blivit BIR.  
 

Lotta Claeson 
Lotta bor i Åkers Styckebruk, arbetar med ekonomi i familjens företag och är 55 år. 
Lotta föreslås bli ledamot i styrelsen. Lotta har tidigare erfarenhet av arbete i 
Springerstyrelsen och har också haft uppdrag i Springer Östra. 
 
År 2000 föddes den första springerkullen i kennel Fire'n Ice. Även Lotta kommer 
snart att kunna fira jubileum, 20 år som springeruppfödare 2020. 
Sin första springer skaffade dock Lotta tio år tidigare. Det var en tillfällighet att det 
blev just springer, men kärleken till rasen har bestått.  
 
Lotta tycker att springern är en utmärkt familjehund, den har stor mångsidighet och är 
rolig att träna. Idag har Lotta tre vuxna springers och två valpar från senaste kullen 
hemma i Åkers Styckebruk. 
 
Frågor om hälsa och mentalitet intresserar Lotta särskilt och under 2019 vill Lotta att 
styrelsen fortsätter att arbetar för rasens bästa och att utveckla och följa upp 
hälsofrågorna. 
 
Lotta vill dela med sig av två fina springerminnen med 19 års mellanrum: 1998 blev Tilda 
lydnadschampion och BIS-veteran på ”Stora Stockholm” och 2017 klarade Kelvin A-prov 
och blev champion ”utan parantes”, SE UCH.  
 



Maria Ljungmark 
Maria har varit suppleant i Springerstyrelsen 2018, och föreslås nu gå in som 
ledamot i styrelsen. Maria bor i Kågeröd i Skåne. Hon är 48 år och arbetar som 
administratör i familjeföretaget. 
 
Maria tillhör Springer Syd, där hon under 2018 har varit utställnings-ansvarig. Maria 
har kennel My Call, men har hittills inte haft någon egen kull. Hon har tidigare varit 
delägare i två kennlar, den längsta tiden i kennel Hornötorpet. 
 
Maria föll för springern på 1990-talet då hon träffade springer spaniels i samband 
med att hon hade kurser på Brukshundklubben. Idag har Maria två springers. 
 
Maria framhäver att springern är en allroundhund. Den är sund och stabil och passar 
de flesta familjer. Den är rolig att träna. Springerstyrelsen bör under 2019 arbeta med 
att finna former för att aktivera ”den vanliga valpköparen”. 
 
Marias två stolta springerminnen är för det första Ini när hon 2009 tog anlagsprovet i 
viltspår, trots att det varit varg i spåret, och för det andra Kalla när hon förra året tog 
reservcert i England. 
 

Ann-Marie Skansen 
Ann-Marie valdes in som suppleant i Springerstyrelsen 2018, sedan augusti har hon 
varit ledamot. 
 
Ann-Marie är 54 år, bor i Vämskog, fem mil från Karlstad och är egen företagare, 
fotterapeut i Arvika. Hon tillhör Springer Mellansverige där hon ingår i styrelsen. 
 
Sedan 2005 har det funnits springer i familjen. Idag två hanhundar, far och son. Ann-
Marie har dock lång hundvana, särskilt boxern har legat henne varmt om hjärtat. Hon 
säger att springern är en ”förklädd boxer” – en hund som lever i nuet, är gladlynt och 
har full fart. 
 
Ann-Marie tycker att springern är mycket allsidig, frisk och sund. Hon tränar jakt och 
viltspår med sina hundar och den bästa belöningen för föraren är att se hur lycklig 
springern blir när den får arbeta och lyckas i sitt arbete! Det är viktigt att styrelsen 
under det kommande året arbetar för att få fler medlemmar och anpassa 
verksamheten till medlemmarnas intressen och väcka intresset för klassiska 
springeraktiviteter som jakt och viltspår. 
 
Också Ann-Marie måste få nämna två springerminnen: när Snow blev bäst i ras på 
Club show 2017 och när han i november 2018 klarade A-provet så att han numera är 
”champion utan parantes”, SE UCH. 
 

Karin Wigstrand 
Karin har varit kassör i Springerstyrelsen 2017-18. Karin ställer nu upp för omval för 
en ny tvåårsperiod. Karin är 67 år och bor norr om Stockholm i Vallentuna. Karin är 
pensionär, men har haft ett brett och varierat yrkesliv. Hon har drivit eget företag i 
evenemangsbranschen, men också varit chef och ledare i en Stockholmskommun 
och arbetat med socialt arbete och äldreomsorg.  
 



Karin har idag tre springrar. Hon har haft springer i 26 år. Det är snart dags för 30-års 
jubileum! 
 
Karin tycker det är viktigt att Springerklubben välkomnar nya springerägare till olika 
aktiviteter i klubben. Springerklubben ska vara öppen och välkomnande till 
valpköpare och deras familjer . Klubben måste finna aktiviteter som kan locka ”den 
vanliga springerägaren”.  
 
Karin är stolt över att hennes Darcy har blivit både Bästa Valp och Bästa Junior på 
Club Show 2016 och 2017. 
 

Helene Björkman 
Under 2018 har Helene varit sekreterare i styrelsen, och har ett år kvar på sitt 
mandat. Helene är ordförande i Springerklubben Gävle-Dala. Hon bor i Årsunda, är 
52 år och arbetar som förskolelärare. 
 
Helene har kennel Barecho och har fött upp springer spaniels i över 30 år. Idag har 
hon åtta springer spaniels hemma i Årsunda. Springern är den kompletta hunden 
med stor mångsidighet! 
 
Uppfödarfrågor, frågor om rasens framtid och hur uppfödare kan utveckla, utbilda 
och samarbeta, är viktiga frågor enligt Helene. Under 2019 bör styrelsen lägga ner 
arbete på att marknadsföra rasen och dess förtjänster och allsidighet. Det är också 
viktigt att ge springeruppfödarna verktyg för att bevara och utveckla rasen. 
 
Helens stolta springerminnen är två med 20 års mellanrum: Barbie som i mitten av 
1990-talet blev SUCH, champion med jaktmerit, utan parentestecken. Det andra 
minnet är Seamus som blev bäst i ras och grupptrea Gundogs på Crufts för ett par år 
sedan. 
 

Camilla Lundholm 
Under 2018 har Camilla varit utställningsansvarig i styrelsen, och har i likhet med 
Helene ett år kvar på sitt mandat. 
 
Camilla bor i Arvika och är med i Springer Mellan, där hon tidigare har varit 
ordförande. Camilla, 42 år, arbetar med administration och är personlig assistent. 
 
Camilla gick med i kennel Lelica’s 2017 och hade sin första kull 2018. Camilla har 
haft springer sedan 2012. Camilla är uppvuxen med hundar och andra djur, bl a en 
amöba (!). Det var genom bekanta hon lärde känna springern, och på den vägen är 
det. Idag har Camilla tre tikar och två hanar. 
 
Viktiga springerfrågor är att föda upp hundar med bra mentalitet, sunda och friska. 
Under 2019 tycker Camilla att styrelsen ska lägga ner kraft och energi på att få fler 
medlemmar och att bjuda in till olika aktiviteter som attraherar medlemmarna. 
 
Camilla vill lyfta fram Frasse, hennes första viltspårchampion 2013, som ett stolt 
springerögonblick. 
 
 
 



Eva-Lis Åkergården-Stenman 
Eva-Lis förslås bli suppleant i Springerstyrelsen 2019. Eva-Lis är 56 år och bor i 
Sunnansjö i södra Dalarna. Hon har arbetat som sjuksköterska under 30 år, men är 
idag vårdlärare. Eva-Lis är med i Springerklubben Dala-Gävle. Hon är dock mer 
engagerad i SSRK Västerbergslagen i och med det stora viltspårsintresset. 
 
Eva-Lis har haft springer sedan 2002. Hon har Kennel Willow Grouse och hade den 
första valpkullen 2007. Idag har familjen en hund, en springertik. 
 
Eva-Lis intresseområden är framförallt jakt, BPH och utställning. Under 2019 tycker 
Eva-Lis att det är viktigt att styrelsen arbetar med att få fler medlemmar, och flera 
aktiva medlemmar. Springerklubben måste kunna erbjuda olika typer av aktiviteter 
för ”springerfamiljerna”. 
 
Eva-Lis stolta springerminnen är två: Ella, som 2006, blev klubbmästare i viltspår 
(klubbmästerskapet anordnades i samband med Club Show) och Allis, som ingick i 
det vinnande laget i Nordiska mästerskapet i viltspår för något år sedan. 
 

Brita Sjöström 
Brita föreslås bli suppleant i Springerstyrelsen 2019. Brita bor i Hyssna i 
Västergötland. Hon är 65 år och pensionär, men har tidigare varit hotellchef på 
Stenarederiets fartyg. Brita är med i Springer Västra, där hon för närvarande är 
sammankallande i valberedningen. 
 
Brita har haft springer sedan 2016. Hon har dock haft hundar, setter, i snart 40 år. 
Hennes springerhane har idag sällskap av en 6-årig setter. Brita blev inspirerad av 
en granne att skaffa springer.  
 
Brita lyfter fram springerns allroundegenskaper som dess främsta förtjänst. Det är en 
hund man kan använda till många olika aktiviteter, allt efter ägarens/förarens 
intressen – utställning, viltspår, jakt, nosework, rallylydnad m.m. Brita lyfter också 
fram att hon uppskattar det trevliga springergäng som Springerklubben Västra är 
med många olika aktiviteter.  
 
Under 2019 tycker Brita att styrelsen ska verka för att engagera fler springerägare i 
olika aktiviteter. 
 
Brita väljer att inte ta upp ett specifikt springerminne, utan vill istället lyfta fram 
glädjen och kraften i hennes Charlie! 
 
- - - - - 
 


