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Avdelningens senaste årsmöte hölls 2021-03-20 digitalt i Zoom  
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under 2021. 
 
Styrelsen vill tacka alla som har hjälpt till vid årets jaktprov och andra aktiviteter. 

 
 
 



 
Verksamhetsberättelse 2021 
 
Ordförande har ordet  
 
När jag nu avgår som ordförande för avdelningen, kan jag se tillbaka på en tid som varit 
inspirerande och händelserik på många sätt. Där har funnits mycket av glädje men även 
sorg. Det har funnits mycket av utmaningar och samarbetsformer på olika plan. Alltid med 
medlemmarnas bästa för ögonen. Det har varit mycket ärofullt och roligt att få vara 
avdelningens ordförande under dessa år, där jag fått en djupare insikt i arbetet hos SSRK. 
 
Verksamhetsåret 2021 har även som föregående år, präglats av en pågående pandemi. 
Detta till trots, har vi kunnat genomföra de planerade aktiviteter som vi hade i vår 
verksamhetsplan. Mycket beroende på god kompetens och klokhet hos 
verksamhetsansvariga och funktionärer. 
 
Fortfarande fick ingen möjlighet att genomföra någon utställning under 2021. Men 
äntligen kommer vi att kunna genomföra en dubbelutställning i Högbo under våren 2022. 
Nu ser vi fram emot ett ”normalår” där avdelningen kan erbjuda en mängd olika och roliga 
hundaktiviteter till glädje för alla medlemmar. 
 
För att genomföra dessa behövs givetvis planering och budgetarbete av vår styrelse, 
men framförallt gäller det att avdelningens medlemmar ställer upp i olika sammanhang. 
 
Vill rikta ett stort tack till alla verksamhetsansvariga och funktionärer som ställt upp för 
avdelning under året. Dessa ideella krafter har gjort det möjligt att genomföra planerade 
aktiviteter som fanns i verksamhetsplanen. 
 
Jag riktar mig också till styrelsen som fått jobba under press bla pga att avdelningens kassör 
tragiskt avled under året. Trots att vi varit kort om folk på vissa positioner, har ni gjort ett 
föredömligt bra styrelsearbete. Våra adjungerade medlemmar som gör ett mycket 
professionellt arbete utanför styrelsen, är “guld värda” och bidrar till att ge hög kvalitet till 
styrelsearbetet och underlättar beslut som styrelsen får på sitt bord. 
 
 
Ordförande för SSRK Gävleborg 
Göran Ryttlinger 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utställning  
 
2021 års verksamhetsberättelse var ännu ett år av pandemi som gjorde att vi tyvärr inte kunde 
genomföra utställningen ännu ett år. 
 
Vi hoppades in i det sista att vi skulle kunna hålla vår dubbel utställning i mars men vi fick 
tyvärr ställa in igen. Några få klubbar kunde genomföra utställningar med insläpp på olika 
tider och utan BIS finaler. 
Att våra utställningar inte kan genomföras är synd då detta är en viktig verksamhet för våra 
uppfödare men även ett stort fritidsintresse för många “vanliga”hundägare. 
Nu hoppas vi på att det vänder 2022, det blir nog aldrig som förr men förhoppningsvis blir det 
lite närmare som vi levt livet före pandemin 

 
 
 
 
 
Eva Löwenstein 
Utställningsansvarig, adjungerad   
 
  



Retriever 
 
Pandemin fortsatte att “ställa till det” även detta år. Trots allt har vi genomfört fyra ordinarie 
prov och ett särskilt funktionärsprov under året.  
Stort TACK till alla som på ett eller annat sätt varit engagerade, alla är lika viktiga för att vi 
ska kunna arrangera proven! 
Under året har vi haft corona restriktioner, i varierande omfattning, att förhålla oss till vilket 
gjorde att vi fick reducera antalet startande på framförallt vårproven.  
Vi lyckades även genomföra ett klubbmästerskap i Bergby den 26/9. 
 
A, B och C prov 
 
A-prov 
Inga A-prov har hållits. 
  
B-prov 
Det har genomförts totalt 5 ordinarie och ett särskilt funktionärsprov. 
  
15-16 maj Hofors.  
Nkl på lördagen och Ökl på söndagen. 
På lördagen hade vi 10 startande. På söndagen 8 startande. 
Domare Alf Nordlund 
Provledare Agneta Strömvall 
Kommissarie Carina Hudberg 
I Nkl var det fem förstapristagare, ett med HP. 
I Ökl delades tre förstapris ut. 
 
Nästa prov var även det ett vårprov gick av stapeln den30 maj Järvsö endast Ökl med 10 
startande. 
Domare Pelle Forslund 
Provledare Ethel Storthors 
Kommissarie Josefin Carlsson 
Även här delades det ut tre förstapriser. 
 
Efter lite sommaruppehåll var det då dags för höstens prov.  
De första gick av stapeln i Hofors, Nkl+Ekl. 
På grund av få deltagare fick vi dra ner provet till en dag. 
 
14 augusti 
I Nkl hade vi 14 startande och i Ekl 14 startande 
Domare Nkl Henry Carlsson 
              Ekl Anki Andersson 
Domaraspirant Tina Engström 
Provledare Dick Johansson 
Kommissarie Carina Hudberg 
I Nkl var det fem ekipage som fick förstapris. 
 
Och Ekl ville inte vara sämre, även där delades fem förstapriser ut. 
 
Samma helg hade vi också ett prov i Ökl. 



14-15 augusti. 
I öppenklassen hade vi totalt 26 startande, 13/dag 
Domare Lasse Hedman  
Domaraspirant 15 aug. Tina Engström 
Provledare Anders Larsson 
Kommissarie Maria Grönlund 
På lördagen hade fyra ekipage gjort sig väl förtjänta av förstapris medan det på söndagen 
delades ut tre förstapris. 
 
Veckan efter var det dags för nästa prov, dubbelprov i Järvsö 21-22 augusti.  
Där hade vi Nkl och Ökl. 
Dag ett 21/8 Nkl hade 18 startande och Ökl 14 startande Nkl 
Domare Bengt Gustafsson 
Provledare Astrid Wallström 
kommissarie Anette Lövgren 
På lördagens Nkl-prov hade hela åtta stycken gjort sig förtjänt av förstapris, varav ett med HP. 
 
Ökl 
Domare Liselott Hermansson 
I Ökl hade vi denna dag två förstapriser. 
 
Dag två, 22/8, hade Nkl 13 startande och Ökl 14 startande 
Nkl 
Domare Liselott Hermansson 
Provledare Astrid Wallström 
Kommissarie Marit Hedström 
Under söndagens prov i Nkl delades det ut tre förstapriser varav ett med Hp. 
Medan det i Ökl var två förstapristagare. 
Ökl 
Domare Bengt Gustafsson 
 
 
Provsäsongen avslutades med ett särskilt funktionärsprov, Nkl, på Kybacka, Valbo. 
 
15 september  
Domare Reine Hansson 
Provledare Björn Forsgren 
Kommissarie Annie Forsgren 
På det provet hade vi åtta sartande och tre förstapriser delades ut. 
 
 
C-prov 
Den 26/9 hade vi vårt KM i trakterna av Bergby. 
33 ekipage kom till start. 
Stort grattis till vinnarna i klasserna .   
Och TACK till km-gruppen, med Helene Johansson  spetsen, som fixade detta. 
Nkl; Chatrin Molin – Inlicious Witch Abroad 
Ökl: Maria Grönlund – High Dreams Van Ness  
Ekl: Kenth Lindh – Willowridge Six Shooter’s Chose 

 



Tollingjaktprov 

 
Vi har inom “Tollarna” under året inte haft så mycket aktiviteter som vi normalt brukar ha. 
Några få sammankomster för alla har förekommit , där vi varit ute och beaktat alla corona 
regler.  
Ledningsgruppen inom “Tollarna” har däremot haft möten där vi tränat lite och diskuterat 
våra prov.  
Sista helgen i juli kunde vi på ett corona säkert sätt genomföra våra årliga tollingjaktprov. 
Mycket planering och en ny provruta användes.  
Startande i år var inte så många som det brukar vara, och det var inte så många utländska 
gäster i år som det brukar vara 
Till start 61 hundar 
25 NKL hundar varav åtta till pris 
21 ÖKL hundar varav 13 till pris 
5 Elit hundar endast en till pris 
Helgen efter startade några av oss på Tollarspecialen med varierande resultat. Alla i gruppen 
var engagerade som funktionärer och några var provledare , då vi har 4 egna provledare i 
gänget. 

 
 
 
 
 
 
   
  



Spaniel 
 
Fältprov  
 
Örbyhus 
öppen klass 
3 oktober 2021 
Domare: Royne Svensson 
17 startande varav 5 tilldelades 1:a pris 
 
 
 
Strängnäs 
Öppen klass 
9 oktober 2021 
Domare: Torbjörn Augustinsson 
Antal startande: 9 varav 3 tilldelades 1:a pris 
(detta ökl prov genomfördes i samarbete med Östra avdelningen och genomfördes på två orter 
samtidigt, 9 startande i Strängnäs och 9 startande i Flen. Detta för att möta den stora 
efterfrågan på startplatser som vi upplevde på vårt första prov. Detta blev mycket uppskattat 
av deltagare och även viktigt för att så många som möjligt ska komma vidare om de är redo 
för segrarklass då provsäsongen för spaniel är mycket kort) 
                               
 
Vattenprov 
 
Viksjöfors 
22 augusti 2021 
Domare: Yvonne Schwermer-Herngren 
Antal startande: 6 varav 3 blev godkända. 
 
 
  



C- PROV 

 

KM 
 
Den 26/9 hade vi vårt KM i trakterna av Bergby. 33 ekipage kom till start. 
 
Och TACK till KM-gruppen, med Helen Johansson i spetsen som fixade detta. 
 
Stort grattis till vinnarna i klasserna: 
 
Nkl; Chatrin Molin – Inlicious Witch Abroad 
Ökl: Maria Grönlund – High Dreams Van Ness  
Ekl: Kenth Lindh – Willowridge Six Shooter’s Chose 
 
 
Vårt största TACK till ALLA som engagerar sig och lägger ner tid och massa arbete för att 
genomföra våra prov, det är tack vare er som vi kan bedriva provverksamheten. 

 
Carina Hudberg 
Jaktprovsansvarig retriever 

 
Karin M Svensson, Lena Dahlbom 
Jaktprovsansvarig tollare, adjungerad till styrelsen 

 
Elisabeth Persson 
Jaktprovsansvarig spaniel, adjungerad till styrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Viltspår 
 
Under 2021 har vi haft rörliga prov hela året. 
 
Den 20/5 hade vi en träningsdag i elitspår. Vi var fyra ekipage och Yvonne Sundberg hjälpte 
oss igenom spåren, att läsa hund och mark. 
  
Den 6/7 arrangerades en uttagning till viltspår-SM i Årsunda. Åtta ekipage kom till start Mats 
Andersson och hunden Moltas vann som representerade Gävleborg på SM. 
 
Vi har än så länge inga egna viltspårdomare i SSRK Gävleborg. 2021 påbörjade två personer 
sin domarutbildning. 
  
Jag vill tacka externa domare som dömer för oss och har kurser så vi kan driva och 
överhuvudtaget ha en viltspår verksamhet. 

 
Helén Johansson  
Viltspåransvarig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Utbildning 
 
I mitten på juli hade vi en kurs med Anna-Lena Wendt i Söderhamn, där inriktningen var 
vattenarbete. En solig, trevlig och mycket givande kurs.  
En kurs med Ulrika Eriksson, fokus på viltspår och start på prov lades ut under hösten men 
pga för få anmälningar flyttas kursen fram till 2022.  
 
I oktober hölls en kurs med Asbjörn Kristiansen i Hudiksvall där inriktningen var nybörjare. 

 
 
Petra Stark 
Utbildningsansvarig 

 
  



Verksamhetsplan 2022 
 
Utställning 
 
I år får vi äntligen planera för en utställning, även om det det är spännande in i det sista om 
restriktionerna för Covid-19 kan släppas på. 
Utställningen är planerad till 26-27 mars på Högbo Ridklubb. 
 

Eva Löwenstein 
Utställningsansvarig, adjungerad  

  
Retriever 
 
Nu får vi hoppas att 2022 kan bli ett år utan att pandemin sätter käppar i hjulen för oss… 

  
A-prov 
Inget planerat 
 
 
B-Prov 
 
Axmar  
21-22 maj 2022 
Klasser:  Nkl och Ökl 
Domare: Reine Hansson 
Provledare: Björn Forsgren 
Kommissarie: Annie Forsgren 
 
 
Järvsö  
3-4 september 2022 
Dubbelprov  
Klasser: Nkl, Ökl och Ekl 
Domare: Lasse Johnsson, Ingela Funck, Tommy Borg 
Provledare: Astrid Wallström 
Kommissarie: Vakant 
 
C-Prov 
 
KM planeras gå i Norra Hälsingland 

 
 
 
 
 



Tollingjaktprov  
 
Ockelbo  
29-31 Juli 2022 
Klasser: NKL, ÖKL och EKL 
Domare: Ej klart 
Kontaktperson: Lena Dahlbom  

 
Carina Hudberg 
Jaktprovsansvarig retriever 

 
 
Jaktansvarig tollare, adjungerad till styrelsen 

 
 
Spaniel 
Avdelningen planerar att anordna nybörjarprov, vattenprov och fältprov. 
Datum och plats för dessa prov bestäms senare och annonseras på SSRK Prov. 

 
Elisabeth Persson 
Jaktprovsansvarig spaniel, adjungerad till styrelsen 

 
 
Utbildning 
 
8e april planeras en endagskurs med Anna-Lena Wendt på Kybacka gård i Gävle. Kurs som 
riktar in sig mot nybörjare med planen att starta jaktprov.  

9 – 10e april planeras en helg med Anna-Lena Wendt. Kursen kommer att hållas på Kybacka i 
Gävle och rikta in sig emot nybörjare med planen att starta jaktprov.  

I månadsskiftet april/maj kommer Annie Forsgren hålla en kurs under 5 tillfällen för 
nybörjare.  

Viltspårkurs med Ulrika Eriksson är tänkt att hållas i maj under 2022, mer exakt datum för 
detta kommer längre fram.  

En kurs med Asbjörn Kristiansen är planerad 6-8 maj i Hudiksvallstrakten med inriktning nkl 
samt ökl.  

I samarbete med SSRK Dalarna, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen så anordnas en 
kommissarieutbildning (digitalt) den 9/4. 

Vi planerade även för an provledarutbildning den 28-29/5 som tyvärr ställs in pga dåligt 
intresse.  

Nu hoppas vi på ett år där Covid 19 trycks tillbaka och människor och hundar kan träna och 
tävla i lättare utsträckning.  



Petra Stark 
Utbildningsansvarig 

 
 
Viltspår  
 
Avdelningen kommer att ha rörliga prov under hela året. Det blir en 2 dagars kurs/läger i 
elitspår den  9/4-10/4 i Årsunda. Avdelningen kommer att arrangera en uttagning till viltspår 
SM den 29/5 2022. Information kommer på hemsidan.  
 

Helen Johansson 
Viltspåransvarig 


