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Ordförandes rader
Hej alla medlemmar!
Får börja med att önska er alla en god fortsättning på det nya året även om 2021 börjar som 2020 slutade…Pandemin fortsätter att härja och
med det sätta käppar i hjulen då det gäller aktiviteter.
Det är redan en hel del som är inställt vilket känns mycket tråkigt. Förhoppningsvis ser vi ljuset i mörkret då vaccinationerna nu har kommit
igång.
Vi hoppas fortfarande och planerar för att vi kan genomföra Club Show. I år är vi tillbaka på Ånnabodas trevliga område.
Planera gärna in detta evenemang redan nu.
Inte trodde man att vi även i år skulle vara tvungna att ha vårt sista fullmäktigemöte digitalt då Springerklubben 2022 nu går tillbaka till
årsmöten efter många år med fullmäktige.
Vill passa på att tacka alla som annonserade i Springertidningens julnummer, jätteroligt att det var så många annonser.
Var rädda om er och håll i, håll ut och håll avstånd så kanske vi ses på någon aktivitet 2021.
Vänligen eder ordförande Lena

Info medlemshantering
"God fortsättning på det nya året. Nu är det SKK som handhar Springerklubbens medlemshantering.
Det har framkommit att det tyvärr är många adresser som inte stämmer och att det är många medlemmar som inte fått Springertidningen.
Har du som medlem inte fått Springertidningen – gå in under Klubbinfo och Medlemskap, gå till knappen ”Andra ärenden” – här kan du
själv göra dina ändringar, du kan bl.a. ändra din adress, din mail m.m.
Springerklubben beklagar det merarbete som det medför för dig som medlem men tillsammans så löser vi det.
Var rädd om dig och om dina nära och kära. Håll i, håll ut och håll avstånd."

Kika in på din lokalavdelnigs hemsida för att se vilka aktiviteter dom erbjuder

Avd. Springer Norrland
www.springernorrland.nu
Avd.Uppland / Västmanland
www.springerupplandvastmanland.com

Avd. Mellansverige
www.springermellan.se
Avd. Östra/Gotland
www.springerostra.se

Avd.Trestad
www.springertrestad.se

Avd. Väst
www.springervast.com

Avd. Östergötland Småland
www.springerostgota.se

Avd. Syd
www.springerklubbensyd.se

Glöm inte!!
Manusstopp 10 April
Springertidningen Nr1
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UTANFÖR STYRELSE

Kassör: Karin Wigstrand 0703006005

Revisorer: Eva Wiklund, MaireLy Fröberg
revisorer@springerklubben.org

Sekreterare: Maria Ljungmark 0725544959

Revisorssuppleanter: Kerstin Abbing, Madeleine Nyberg Totth

Avelsansvarig: Lotta Claëson 0707708494

Valberedning: Sammankallande Petra Plumridge, Anna Mårtensson &
Lotta Glantz valberedning@springerklubben.org

Jaktansvarig: AnnMarie Skansen 0705765846
Utställningsansvarig: Carina Lockwall 0730385123

Webbansvarig: Annika Stjärneving webbmaster@springerklubben.org

Presentation av våra styrelsemedlemmar
Ordförande  Lena Lindh Carlsson
Jag bor i Grillby tillsammans med min man och våra hundar.
Vi har två utflugna barn och tre barnbarn. Jag arbetar som sjuksköterska på ett LVMhem vilket innebär att jag
jobbar mestadels med unga vuxna män som är dömda till vård på grund av missbruk.
Man kan säga att jag är uppfödd med hundar, mina föräldrar födde upp långhårig Collie.
Som barn tillbringade jag mina helger på Haninge Brukshundsklubb så det föll sig naturligt att småningom träna
och tävla i lydnad. Min allra första egna hund var en Collietik. Henne tränade jag i lydnad och framför allt ställde
jag ut henne.1984 ansökte jag och fick mitt kennelnamn, Lelica’s.
Har också haft Cocker och Amerikansk cockerspaniel i några år. 1987 började jag titta efter en lite större ras
med mindre päls och då föll valet på Engelsk springer spaniel.
Då jag föll pladask för Nobhill Duschess Go Grand och CH Nobhill Chance’s Hapiness, två fantastiska tikar,
så blev det att jag köpte min första springer från kennel Nobhill.…men det var springer nummer tre som blev min
stamtik, ”Alicia” Nobhill Sincerely Yours, en svart/vit fantastisk tik.
Hon blev fullcertad som det hette på den tiden…Hon ligger bakom flera av mina hundar än idag.
Har mångårig erfarenhet av styrelsearbete då jag tidigare under flera år varit ordförande i Springer Östra samt avelsansvarig i HS.

Vice Ordförande  Brita Sjöström
Brita Sjöström född 54 bor utanför Hyssna .
Har varit hundägare sen 81 och då med Irländsk Setter, 2015 kom Charlie.
Vi har provat på Utställning Viltspår/ Jaktprov Nosework och Rallylydnad.
Jag har även häst och 2 katter och skaffat lite höns nu.
Jag har inte varit aktiv i föreningsvärden tidigare pga mitt arbete.
Har varit till sjöss, Färje branchen i 41 år inom intendentur / Hotell och Restaurang branchen.
Trivs nu med att vara hemma och vara ute i skog och mark.
Kassör – Karin Wigstrand
Född i Stockholm 1952. Mamma till tre barn, farmor till ett och mormor till två.
Yrkesmässig bakgrund: Historiker/samhällsvetare, har dock aldrig arbetat med dessa områden.
Resebyråtjänsteman mellan åren 197182. Kundtjänstansvarig – bokförlag 198286
Egenföretagare – evenemang, konferenser, kongresser mm 19872001.
Chef inom olika befattningar, socialtjänst 20012016, Vaxholms stad
Uppvuxen med hundar, Gråhund, Jämthund mm
Vår första Spinger – den oförglömlige ”Douglas” född 1993 från Morkullans kennel.
En verklig gentleman. Douglas lämnade oss 2002 – då kom Aston – en ”vilde” .
2013 kom Winston till oss och med honom kontakten med ”den riktiga hundvärlden” .
Lena Lind Carlsson ”Lelicas” har givit stort stöd, bra introduktion.
2015 kom ytterligare två fina hundar, Mary och Darcy, Svensk mamma, Dansk pappa, födda i Norge.
Så skandinaviskt det kan bli.

Sekreterare  Maria Ljungmark
Maria Ljungmark 47år och bor sedan ett år tillbaks åter i Skåne med min familj. Som många unga tjejer
drömde jag en gång om att bli veterinär men så blev det aldrig utan jag utbildade mig till distriktssköterska.
Djur har alltid varit ett stort intresse och här hemma finns för tillfället två ESS, två katter och en ödla.
Jag har tränat och tävlat i lydnad, viltspår och utställning.
Våra hundar är familjemedlemmar som är med överallt, på jobbet, i skogen, på stranden, i stan och självklart i
soffan.
Tillsammans gör vi det mesta och en vardag utan en följsam, hoppande, glad, busig och framåt ESS skulle
vara väldigt tråkig.
Jag ser fram emot att vara en del av styrelsen i Springerklubben och tillsammans kan vi alla springerälskare
arbeta för att föra arbetet med vår ras framåt.
Hoppas vi ses.

Avelsansvarig  Lotta Claëson
Ser fram mot ett år i styrelsen som avelsansvarig.
Frågor om rasens hälsa, mentalitet och funktion intresserar mig särskilt.
Har suttit olika omgångar i huvudstyrelsen som både suppleant och ordinarie ledamot.
Har även suttit många år i styrelsen för lokalavdelning Springer Östra/Gotland.
Jag bor i Åkers Styckebruk med sambo och ett gäng ESS.
Jobbar med ekonomi i familjens företag.
2000 föddes första valpkullen i kennel Fire’n Ice, min första ESS flyttade in 10 år tidigare 1990.
Tränar och tävlar med mina hundar på jaktprov, viltspår, rallylydnad och lydnadsprov, åker på en och
annan utställning också förstås.

Utställningsanvsvarig  Carina Lockwall
Bor på en hästgård i Almunge mellan Uppsala och Arlanda med familj, hundar, hästar, Norsk Skogkatt
höns och papegojor. Jobbat inom djurförsäkringsbranschen i många år men är numera hemma.
Är exteriördomare på häst.
Alltid haft hundar först Labradorer sen Amerikansk cocker. 1995 kom vår första Springer och sen dess
har det varit Springer. Ställt ut och jakttränat en hel del genom åren.
För närvarande finns en Springerhane 7 år samt en tik på 1 år i familjen.

Jaktansvarig  AnnMarie Skansen
Jag bor med min man i Värmskog, 3 mil söder om Arvika. 3 barn och 2 barnbarn som alla bor inom
5 km.Våra hundar är Snow, 6 1/2 år och hans son Zappa som blir 1 år i juli.
Gillar att träna lite lagom inom olika aktiviteter, och en och annan tävling har vi gjort.
Vi är ofta i skogen där vi bara mår bra!
I min ungdom var jag aktiv i styrelser och kommitte’er i ridskolan och Brukshundklubben.
Då hade jag boxrar och cavaljer king charles.
Har varit suppleant i Springerklubbens Huvudstyrelse 2 1/2 år och är nu ledamot och jaktansvarig sen
ett halvår.
Från 2019 är jag ny ledamot i Springer Mellan och även med i SSRK Värmlands spanielkommitte’.
Nu gör jag mitt 18:e år som ledamot i Värmlands Fotterapeuter.
// AnnMarie

Suppleant 1  EvaLis ÅkergårdenStenman
Mitt namn är EvaLis ÅkergårdenStenman och är 56 år och bor i Sunnansjö i sydvästra Dalarna
tillsammans med min man Håkan och springern Kaiza. Jag har arbetat som sjuksköterska i 30 år varav
13 år som verksamhetschef. I dag arbetar jag som vårdlärare på gymnasiet, ett jobb som jag tycker är
roligt och givande.
Jag är engagerad i SSRK Västerbergslagen som viltspårskommissarie samt spanielansvarig.
Mina intresseområden är framförallt Jakt, BPH och utställning.
Våra springrar används flitigt under jaktsäsongen både på jakter och som eftersökshundar.
Hundar har alltid funnits i mitt liv och min första egna hund fick jag när jag var 7 år, en svart
mellanpudel. Under flera år hade vi cocker, men vi ville ha en spaniel främst till jakt och föll för
springer.
Vår första springer köpte vi 2002 från kennel Shane Goulds, och vårt kennelnamn Willow Grouse
registrerades 2006 efter att vår tik Shane Goulds Elna Bagatell ”Ella” blivit klubbmästare i viltspår vid
Club Show på Härjarö, ett oförglömligt minne. Vår första valpkull registrerades 2007 och vi har haft
några kullar sedan dess.

Suppleant 2  Annika Hammar
Jag föddes i Vänersborg 1966 och bott där omkring hela mitt liv. Jag bor i ett hus på landet med mina
tre springrar och ett av mina fem barn bor hos mig på helgerna.
Jag kommer från en släkt med hund i blodet. Min farfar startade Vänersborgs brukshundsklubb och var
uppfödare av Schäfer. Min far och farbror övertog den kenneln som min farbror nu fortfarande driver
fast med annan ras idag.
Även jag har en liten kennel som heter Ripplings och tycker avel är mycket intressant.
För mig har hundintresset blivit en livsstil. Jag är aktiv i Norra Älvsborgs Kennelklubb och med i
styrelsen där, är även med i springer trestads styrelse , nu även suppleant här.
Det jag och mina vovvar sysslar med mest är viltspår, vi ska även försöka oss på rally lydnad. Jag
utbildar mig till testledare inom BPH och hoppas bli klar hösten 2020. //Annika

Information från Avelskommittén….
Normalt publiceras resultat avseende höft & armbågsledröntgen samt ögonlysning med anmärkningar i Springertidningen.
All information finns dock att läsa på SKK:
Avelsdata:
https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx
Välj ras och sedan listor för senaste resultat eller sök via registreringsnummer på en specifik hund.
Hunddata:
https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx
Även här går att söka på enskilda hundar.
Rasdata:
http://www.rasdata.nu/springer/
Här kan man söka upp kennlar och enskilda hundar.
RAS dokumentet är nu godkänt av SKK. Mer information finns på hemsidan under avel.

2020 var ett annorlunda år på många sätt.
Alla planerade aktiviteter i klubben fick ställas in, även vår avelskonferens som vi planerat för och sett fram mot att genomföra i januari
2021.
Som läget ser ut nu skjuts den fram till januari 2022, vi återkommer med information under året.
Vi planerar för rasträffar till hösten.
Vi kommer att uppdatera uppfödarutbildningen och förhoppningsvis kan vi genomföra utbildningen under året för dom som önskar.
2020 var också ett år då det föddes väldigt många valpar...rasen ökade med 45% och hamnade på top 20listan hos Svenska kennelklubben.
Det föddes 733 valpar 2020 mot 507valpar 2019,
Antalet kullar som föddes var 109 st varav 84 kullar standardspringer (68 kullar 2019) och 25 kullar jaktspringer (9 kullar 2019)
Trots ökningen av antalet födda valpar är det glädjande att inavelsgraden sjunkit till 2,1%(2,7% 2019)
Det är också glädjande att se att antalet avelsdjur som gjort gonioskopi har ökat
Nu ser vi fram mot sommaren då livet förhoppningsvis kan börja återgå till det normala

Info från Utställningskommitté
Inställda länsklubbsutställningar första halvåret 2021
Lidköping 30 april2 maj Skaraborgs kennelklubb
Ljungskile 1314 maj Västra kennelklubben
Ljungskile 1415 maj Västra kennelklubben
Hässleholm 2123 maj Nordskånska kennelklubben
Falsterbo 2930 maj Sydskånska kennelklubben
Norrköping 56 juni Östergötlands kennelklubb
För vidare information gällande vårens utställningsverksamhet läs på www.skk.se
SPRINGERKLUBBENS CLUB SHOW 2021
Vår förhoppning är att denna ska kunna genomföras på Ånnaboda.
16 juli Hanar
17 juli Tikar
18 juli Valpar
Domare Annika Ulltveit Moen
För uppdaterad information följ oss på facebook på Springerklubbens Club show 2021.
Exteriörbedömning
Från den 1 december 2020 till 31 mars 2021 riktar sig exteriörbedömningarna enbart till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett
kvalitetspris för att hunden ska gå i avel inom närmaste framtiden. Hundägaren kontaktar själv sin läns, special eller avtalsanslutna klubb
och frågar om det finns möjlighet att få hunden exteriörbedömd.
Arbetsutskott utställning: Camilla Lundholm och Marika Lundholm

Info från Jaktkommittén

Såhär i början av året planeras det för årets kommande jaktprov som vi hoppas kan genomföras.
Många lokalavdelningar har planer på kurser och det är ju perfekt att vara med på.
Springerklubben har ett samarbete med Klickerförlaget som bjuder klubbens medlemmar på en gratis Onlinekurs :
”Fem enkla steg att uppnå perfekta avlämningar”!
Denna kurs är tillgänglig t o m 31/321. Koden får ni av er lokalavdelning och är endast till medlemmar!
Många har frågat efter apporteringsvilt. SSRK’s lokalavdelningar har ofta att sälja så kolla där.
En del som har fågelmarker kan också ha att sälja.
Tror alla liksom vi längtar tills man kan träffas ett gäng igen för gemensam träning och givetvis fika med viktigt prat.
Jaktkommitte’n
AnnMarie, Petra, Veronica

Fullmäktige 2021
Fullmäktige 2021 kommer att hållas 20 mars 2021 digitalt på distans likt Fullmäktige 2020.
Lokalavdelningarna kommer att få mer information om hur många
delegater som varje Lokalavdelning har.
Antal delegater är det samma som antal röster varje Lokalavdelning har vid
eventuell röstning på Fullmäktige.
Mvh
Styrelsen

Agria Vårdguide
Vår app, som går under namnet Agria Vårdguide, kommer att finnas tillgänglig för nedladdning redan nu på söndag den 6 september.
Där kommer våra kunder med sällskapsdjur och häst ha fri tillgång till digitala möten med veterinär för en medicinsk bedömning av ett
sjukdomssymtom eller en skada. Även djurägare som inte är kunder i Agria är välkomna att använda tjänsten mot betalning.
Om appen Agria Vårdguide
Appen Agria Vårdguide finns tillgänglig för alla djurägare med sällskapsdjur eller häst. Djurägaren bokar mötet i appen och väljer sedan
videosamtal eller telefonsamtal. Tjänsten är bemannad mellan klockan 724 alla dagar i veckan.
Veterinärvårdsrådgivningen är kostnadsfri och utan begränsning i antal samtal för kunder i Agria.
Andra djurägare är välkomna att använda tjänsten mot betalning  320 kr per samtal dagtid, 500 kr per samtal kvällar och helger.

