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SSRK NORRBOTTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande 

Anna Vikström 

Vice ordförande/exteriöransvarig 

Ingrid Grundström 

Ledamot/kassör 

Sverker Bergdahl 

Ledamot/Viltspårsansvarig 

Tina Siikavaara 

Ledamot/jaktprovssekreterare spaniel 

Ann-Kathrinè Levin 

Ledamot/utbildningsansvarig FB-R 

Lisbeth Alakangas 

Ledamot 

Susanne Suomi 

Sammankallande jaktprovskommitté retriever 

Anna Vikström 

Jaktprovsekreterare/Tollare (Adjungerad) 

Anders Wahlberg 

Suppleanter 

Astrid Rendahl 

Ann Lidström 

Pauline Asplund 

Revisorer 

Lasse Bergwall 

Pia Nerdrum 

 A
M

EV
, A

L,
 IG

, L
A,

 T
S,

 S
S,

 F
SB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





 

Revisorsuppleanter 

Inger Westlund 

Ulrika Öström 

Valberedning 

Carina Kreku 

Stefan Ovrell 

Webansvarig 

Mia-Fredrika Fredriksson 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft ett ordinarie årsmöte, ett konstituerande möte och sex digitala 

styrelsemöten. Utöver detta har ordföranden tillsammans med representanter från sektionerna 

haft två möten med retrieverjaktkommittén för planering av B-prov. 

Kassör Sverker Bergdahl och ordförande Anna Vikström har varit firmatecknare. 

Medlemsutveckling 

Avdelningen hade i januari 2023 382 betalande medlemmar, en glädjande ökning jämfört med 

341 medlemmar i januari 2020.  

Ekonomi 

Se balans- och resultatrapport 

Ordförandes sammanfattning av året 

Pandemin lättade sitt grepp över vår verksamhet under 2022. Under året har en mängd 

aktiviteter genomförts i avdelningens och sektionernas regi. Retrieverjaktprov, spaniel- och 

tollarprov, viltspårprov, kurser, gemensamma träningar, funktionsbeskrivningar (FB-R), 

klubbmästerskap och utställningar har genomförts tack vare berömvärda ideella krafter. Särskilt 

roligt och berömvärt var att avdelningen tillsammans med SSRK Västerbotten genomförde ett 

mycket lyckat SM i viltspår. Stort tack till er alla! Det är vi som tillsammans gör SSRK till en 

levande och rolig klubb att vara engagerad i!  

Styrelsens arbete har fungerat väl under året. Efter många års trogen och förtjänstfullt arbete 

som jaktprovssekreterare retriever avgick Carina Isacsson, stort tack till dig Carina! Att hitta en 

”ny Carina” såg vi som svårt och lösningen blev att sammankalla representanter från 

sektionerna för att planera plats, datum och domare för 2023 års jaktprov. Mikael Rönnbäck 

hjälpte oss med den viktiga uppgiften att ordna med domare, stort tack Micke! Denna lösning 

visade sig fungera väl och är något vi vill fortsätta med. Fördelen med en jaktprovskommitté 

anser vi är många, inte minst att kunskaperna om, och arbetet med, B-prov och administrationen 

av SSRK Prov sprids och fördelas på fler. Vi blir inte lika sårbara om många både kan, och vill, 

ta ansvar.  
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Ett aber har varit att avdelningsstyrelsen saknat formell sekreterare. Detta har vi löst genom att 

cirkulera uppdraget att ansvara för dagordning och protokoll vid styrelsens möten. Många andra 

av sekreterarens uppgifter, exempelvis mottagning och vidarebefordran av post, inskickande av 

protokoll till huvudstyrelsen och till webansvarig liksom sammanställning av 

årsmöteshandlingar har dock landat på ordförandes bord vilket varit betungande. Glädjande 

signaler från valberedningen har inkommit som pekar på att vi 2023 kommer att ha en ansvarig 

person på det viktiga sekreteraruppdraget.  

Till sist vill jag rikta ett stort tack till mina kamrater i styrelsen, Ingrid Grundström, Tina 

Siikavaara, Sverker Bergdahl, Ann-Kathrinè Levin, Lisbeth Alakangas och Susanne Suomi-

”We made it” även detta år!  

Funktionsbeskrivning Retriever FB-R 

Norrbotten har numera ett eget beskrivarteam. Mia-Fredrika Fredriksson blev i juni godkänd 

beskrivare och sedan tidigare finns godkända testledare och kastare. Avdelningen har under året 

anordnat en öppen beskrivning och en kennelbeskrivning med unga flatcoated retrievers från 

Swidjans och Toffedreams kennlar. Inbjudna för att lära mer om, och lämna synpunkter på FB-

R var Flatcoateduppfödare från Norr- och Västerbotten. Totalt medverkade uppfödare från nio 

kennlar. Syftet med detta var att man skulle kunna se likheter och skillnader mellan valpar ur 

samma kull för att sedan diskutera hur, och om, FB-R kan användas i avelsarbetet. Tack vare 

att avdelningen nu har ett eget beskrivarteam och att beskrivningarna hållits centralt i länet gick 

FB-R med vinst 2022.  

Utbildning 

Möjligheten att ordna en digital instruktörsutbildning i huvudstyrelsens regi fanns men föll på 

att de i avdelningen som var intresserade inte uppfyllde de höga kraven på kvalifikationer.  

Exteriör 

Avdelningen har genomfört två officiella utställningar, en i Piteå och en i Boden samt en 

inofficiell utställning ”Norrbottens vackraste spaniel och retriever” i Boden.  

Viltspårprov 

Under 2022 har våra domare totalt dömt 82 hundar, mycket bra jobbat! Många olika raser har 

gått prov: Chesapeak Bay Retriever 1 Cocker spaniel 5, Engelsk springer spaniel 8, Flatcoated 

retriever 19, Golden retriever 7, Labrador 10, Tollare 3, Welsh springer spaniel 3.  

Sammanställning viltspårprov 2022 SSRK Norrbotten 

Anmälda 
starter 

Anlagsklass 
G 

Anlagsklass 
EG 

Öppenklass 
1:a 

Öppenklass 
2:a 

Öppenklass 
3:a 

Öppenklass 
0:a 

Maj 6 3  2  1  

Juni 21 7  10  4  

Juli 12 5 2 4   1 

Augusti 32 9 1 14 4 1 3 

September 
8 

3  4  1  

Oktober 3   3    

Totalt 82 27 3 37 4 7 4 
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22-23 juli gick SM i viltspår av stapeln i skogarna runt Sikfors i Piteå. Hela 13 ekipage, från 

Malmö i söder till Gällivare i norr deltog. Mästerskapet anordnades genom ett samarbete 

mellan SSRK Norrbotten och SSRK Västerbotten. Tio domare från dessa avdelningar samt 

viltspårsansvarig från HS dömde dessa duktiga hundar och förare. SSRK Piteå stod för en 

väldigt bra markservice under denna helg och gjorde ett kanonjobb med mat, fika och annat 

runt omkring. Sammantaget har viltspåråret 2022 varit mycket lyckat!  

Spanielprov 

Ett år med lite annorlunda upplägg vad det gällde spanielproven. Vi hade ett samarrangemang 

med Welshklubben helgen 20 – 21 augusti, eftersom turen att hålla klubbmästerskap hade 

kommit till Norrbotten. Provhelgen bestod av Welshklubbens KM (Nybörjarprov B) och ett 

vattenprov (SSRK Norrbotten) på lördagen och ett Nybörjarprov B (SSRK Norrbotten) på 

söndagen. Söndagens Nyb B fick dock ställas in på grund av för få anmälningar. Vattenprovet 

gick av stapeln lördagen den 20augusti där vi återvände till en gammal klassisk provplats i 

Alterälven, Holmträsk. Ett vatten som visade sig vara väldigt utslagsgivande där endast två av 

åtta ekipage blev godkända. Ett extra vattenprov hölls också den 7 september i Gåstjärn, Sikfors 

där samtliga fyra anmälda ekipage blev godkända. 

GK Vattenprov: 

Timra´s Try Me, welsh - Jenny Isaksson SSRK Norrbotten 

X-Paws Top Gun, cocker - Erica Svanered SSRK Västerbotten 

Geltman´s Spectre, cocker - Kerstin Abbing SSRK Västerbotten 

Skogslandets Highland Queen, ESS - Ann-Kathrinè Levin SSRK Norrbotten 

Skogslandets Chivas Regal, ESS - Caroline Lindberg SSRK Norrbotten 

Ometyst´s Risk, ESS - Stina Emilia Höglander SSRK Norrbotten 

Nybörjarprov A samt fältprov i öppen klass hölls helgen den 1 – 2 oktober i Börjelslandet. 

Denna provhelg var ett samarrangemang med SSRK Västerbotten, där SSRK Norrbotten höll 

Nyb A + ÖKL på lördagen och SSRK Västerbotten höll sitt prov med båda dessa klasser på 

söndagen. På lördagens prov var det tre startande i öppen klass och sex startande på 

Nybörjarprov A. 

Totalt fyra hundar blev godkända på nybörjarprov A. En hund gick till 2: a pris i öppenklass. 

GK Nybörjarprov A: 

High Score Twinkle Star, ESS - Maria Magnusson SSRK Norrbotten 

Geltman´s Spectre, cocker - Sofia Salomonsson SSRK Västerbotten 

Millijor´s Sommarnatt, clumber - Inger Olofsson Clumber Spaniel Klubben 

Skogslandets Custom Delivery, ESS - Ann-Kathrinè Levin SSRK Norrbotten 

ÖKL 2: a pris: 

X-Paws Top Gun, cocker - Erica Svanered SSRK Västerbotten 

Avdelningens prov har dömts av våra eminenta domare Roger Marklund och Hans Sundberg. 
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SSRK Norrbottensavdelningen vill rikta ett stort tack till Welshklubben, SSRK Västerbotten, 

våra provdeltagare, markägare, domare, skyttar, eftersöksekipage och Yvonne som återigen har 

stått för en fantastisk markservice och fixat med fika, eld för korvgrillning samt mat till våra 

domare och funktionärer! 

B-prov retriever 

I början av maj genomfördes en provledarutbildning under ledning av Anders Gustafsson med 

ett tjugotal deltagare. Drygt tio av dessa var provledare som uppdaterade sin utbildning medan 

de övriga var nya. 

Inom avdelningen genomfördes tre jaktprov enligt nedan: 

Klass Luleå 

Anita Norrblom 

Kalix 

Karin Thunander 

Piteå 

Anders Gustafssom 

Totalt 

 Startande/pris Startande/pris Startande/pris  

Nkl 7/5 2/2 11/7 20 

Ökl 4/3 4/1  8 

Ekl 1/1 6/5  7 

Totalt 12 12 11 35 

     

 

Dessutom genomförde Flatcoated retrieverklubben Norr ett jaktprov med totalt 20 startande. 

Domare var Sune Nilsson. I Nkl 14 startande varav tio gick till pris och i Ökl sex startande med 

fyra hundar till pris. 

Trenden med lågt antal startande på B-prov håller i sig. Den enkät avdelningen genomförde 

under 2021 visade bland annat att orsakerna var brist på kunskap och kurser, brist på träningsvilt 

och träningskamrater. Sektionernas utökade ansträngningar att under 2022 anordna kurser och 

gemensamma träningar hoppas vi ska ge resultat i framtiden så att trenden bryts. Tack till er i 

sektionerna som på olika sätt försöker öka kunskaperna och intresset för retrieverjakt!  

Tollingprov 

Avdelningen har arrangerat ett officiellt Tollingjaktprov B 2022-10-01 i Rasmyran norr om 

Boden med 4 startande 2 i Ökl och 2 i Nkl och 3 av 4 fick pris. Resultat Ökl: ett Very good, 

Nkl: ett Excellent och ett Good. 

På grund av alltför få deltagare gick provet med förlust för första gången sedan denna 

provverksamhet startade i avdelningen. 
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Styrelsens arbete 


Styrelsen har under året haft ett ordinarie årsmöte, ett konstituerande möte och sex digitala 


styrelsemöten. Utöver detta har ordföranden tillsammans med representanter från sektionerna 


haft två möten med retrieverjaktkommittén för planering av B-prov. 


Kassör Sverker Bergdahl och ordförande Anna Vikström har varit firmatecknare. 


Medlemsutveckling 


Avdelningen hade i januari 2023 382 betalande medlemmar, en glädjande ökning jämfört med 


341 medlemmar i januari 2020.  


Ekonomi 


Se balans- och resultatrapport 


Ordförandes sammanfattning av året 


Pandemin lättade sitt grepp över vår verksamhet under 2022. Under året har en mängd 


aktiviteter genomförts i avdelningens och sektionernas regi. Retrieverjaktprov, spaniel- och 


tollarprov, viltspårprov, kurser, gemensamma träningar, funktionsbeskrivningar (FB-R), 


klubbmästerskap och utställningar har genomförts tack vare berömvärda ideella krafter. Särskilt 


roligt och berömvärt var att avdelningen tillsammans med SSRK Västerbotten genomförde ett 


mycket lyckat SM i viltspår. Stort tack till er alla! Det är vi som tillsammans gör SSRK till en 


levande och rolig klubb att vara engagerad i!  


Styrelsens arbete har fungerat väl under året. Efter många års trogen och förtjänstfullt arbete 


som jaktprovssekreterare retriever avgick Carina Isacsson, stort tack till dig Carina! Att hitta en 


”ny Carina” såg vi som svårt och lösningen blev att sammankalla representanter från 


sektionerna för att planera plats, datum och domare för 2023 års jaktprov. Mikael Rönnbäck 


hjälpte oss med den viktiga uppgiften att ordna med domare, stort tack Micke! Denna lösning 


visade sig fungera väl och är något vi vill fortsätta med. Fördelen med en jaktprovskommitté 


anser vi är många, inte minst att kunskaperna om, och arbetet med, B-prov och administrationen 


av SSRK Prov sprids och fördelas på fler. Vi blir inte lika sårbara om många både kan, och vill, 


ta ansvar.  







Ett aber har varit att avdelningsstyrelsen saknat formell sekreterare. Detta har vi löst genom att 


cirkulera uppdraget att ansvara för dagordning och protokoll vid styrelsens möten. Många andra 


av sekreterarens uppgifter, exempelvis mottagning och vidarebefordran av post, inskickande av 


protokoll till huvudstyrelsen och till webansvarig liksom sammanställning av 


årsmöteshandlingar har dock landat på ordförandes bord vilket varit betungande. Glädjande 


signaler från valberedningen har inkommit som pekar på att vi 2023 kommer att ha en ansvarig 


person på det viktiga sekreteraruppdraget.  


Till sist vill jag rikta ett stort tack till mina kamrater i styrelsen, Ingrid Grundström, Tina 


Siikavaara, Sverker Bergdahl, Ann-Kathrinè Levin, Lisbeth Alakangas och Susanne Suomi-


”We made it” även detta år!  


Funktionsbeskrivning Retriever FB-R 


Norrbotten har numera ett eget beskrivarteam. Mia-Fredrika Fredriksson blev i juni godkänd 


beskrivare och sedan tidigare finns godkända testledare och kastare. Avdelningen har under året 


anordnat en öppen beskrivning och en kennelbeskrivning med unga flatcoated retrievers från 


Swidjans och Toffedreams kennlar. Inbjudna för att lära mer om, och lämna synpunkter på FB-


R var Flatcoateduppfödare från Norr- och Västerbotten. Totalt medverkade uppfödare från nio 


kennlar. Syftet med detta var att man skulle kunna se likheter och skillnader mellan valpar ur 


samma kull för att sedan diskutera hur, och om, FB-R kan användas i avelsarbetet. Tack vare 


att avdelningen nu har ett eget beskrivarteam och att beskrivningarna hållits centralt i länet gick 


FB-R med vinst 2022.  


Utbildning 


Möjligheten att ordna en digital instruktörsutbildning i huvudstyrelsens regi fanns men föll på 


att de i avdelningen som var intresserade inte uppfyllde de höga kraven på kvalifikationer.  


Exteriör 


Avdelningen har genomfört två officiella utställningar, en i Piteå och en i Boden samt en 


inofficiell utställning ”Norrbottens vackraste spaniel och retriever” i Boden.  


Viltspårprov 


Under 2022 har våra domare totalt dömt 82 hundar, mycket bra jobbat! Många olika raser har 


gått prov: Chesapeak Bay Retriever 1 Cocker spaniel 5, Engelsk springer spaniel 8, Flatcoated 


retriever 19, Golden retriever 7, Labrador 10, Tollare 3, Welsh springer spaniel 3.  


Sammanställning viltspårprov 2022 SSRK Norrbotten 


Anmälda 
starter 


Anlagsklass 
G 


Anlagsklass 
EG 


Öppenklass 
1:a 


Öppenklass 
2:a 


Öppenklass 
3:a 


Öppenklass 
0:a 


Maj 6 3  2  1  


Juni 21 7  10  4  


Juli 12 5 2 4   1 


Augusti 32 9 1 14 4 1 3 


September 
8 


3  4  1  


Oktober 3   3    


Totalt 82 27 3 37 4 7 4 


 







22-23 juli gick SM i viltspår av stapeln i skogarna runt Sikfors i Piteå. Hela 13 ekipage, från 


Malmö i söder till Gällivare i norr deltog. Mästerskapet anordnades genom ett samarbete 


mellan SSRK Norrbotten och SSRK Västerbotten. Tio domare från dessa avdelningar samt 


viltspårsansvarig från HS dömde dessa duktiga hundar och förare. SSRK Piteå stod för en 


väldigt bra markservice under denna helg och gjorde ett kanonjobb med mat, fika och annat 


runt omkring. Sammantaget har viltspåråret 2022 varit mycket lyckat!  


Spanielprov 


Ett år med lite annorlunda upplägg vad det gällde spanielproven. Vi hade ett samarrangemang 


med Welshklubben helgen 20 – 21 augusti, eftersom turen att hålla klubbmästerskap hade 


kommit till Norrbotten. Provhelgen bestod av Welshklubbens KM (Nybörjarprov B) och ett 


vattenprov (SSRK Norrbotten) på lördagen och ett Nybörjarprov B (SSRK Norrbotten) på 


söndagen. Söndagens Nyb B fick dock ställas in på grund av för få anmälningar. Vattenprovet 


gick av stapeln lördagen den 20augusti där vi återvände till en gammal klassisk provplats i 


Alterälven, Holmträsk. Ett vatten som visade sig vara väldigt utslagsgivande där endast två av 


åtta ekipage blev godkända. Ett extra vattenprov hölls också den 7 september i Gåstjärn, Sikfors 


där samtliga fyra anmälda ekipage blev godkända. 


GK Vattenprov: 


Timra´s Try Me, welsh - Jenny Isaksson SSRK Norrbotten 


X-Paws Top Gun, cocker - Erica Svanered SSRK Västerbotten 


Geltman´s Spectre, cocker - Kerstin Abbing SSRK Västerbotten 


Skogslandets Highland Queen, ESS - Ann-Kathrinè Levin SSRK Norrbotten 


Skogslandets Chivas Regal, ESS - Caroline Lindberg SSRK Norrbotten 


Ometyst´s Risk, ESS - Stina Emilia Höglander SSRK Norrbotten 


Nybörjarprov A samt fältprov i öppen klass hölls helgen den 1 – 2 oktober i Börjelslandet. 


Denna provhelg var ett samarrangemang med SSRK Västerbotten, där SSRK Norrbotten höll 


Nyb A + ÖKL på lördagen och SSRK Västerbotten höll sitt prov med båda dessa klasser på 


söndagen. På lördagens prov var det tre startande i öppen klass och sex startande på 


Nybörjarprov A. 


Totalt fyra hundar blev godkända på nybörjarprov A. En hund gick till 2: a pris i öppenklass. 


GK Nybörjarprov A: 


High Score Twinkle Star, ESS - Maria Magnusson SSRK Norrbotten 


Geltman´s Spectre, cocker - Sofia Salomonsson SSRK Västerbotten 


Millijor´s Sommarnatt, clumber - Inger Olofsson Clumber Spaniel Klubben 


Skogslandets Custom Delivery, ESS - Ann-Kathrinè Levin SSRK Norrbotten 


ÖKL 2: a pris: 


X-Paws Top Gun, cocker - Erica Svanered SSRK Västerbotten 


Avdelningens prov har dömts av våra eminenta domare Roger Marklund och Hans Sundberg. 







SSRK Norrbottensavdelningen vill rikta ett stort tack till Welshklubben, SSRK Västerbotten, 


våra provdeltagare, markägare, domare, skyttar, eftersöksekipage och Yvonne som återigen har 


stått för en fantastisk markservice och fixat med fika, eld för korvgrillning samt mat till våra 


domare och funktionärer! 


B-prov retriever 


I början av maj genomfördes en provledarutbildning under ledning av Anders Gustafsson med 


ett tjugotal deltagare. Drygt tio av dessa var provledare som uppdaterade sin utbildning medan 


de övriga var nya. 


Inom avdelningen genomfördes tre jaktprov enligt nedan: 


Klass Luleå 


Anita Norrblom 


Kalix 


Karin Thunander 


Piteå 


Anders Gustafssom 


Totalt 


 Startande/pris Startande/pris Startande/pris  


Nkl 7/5 2/2 11/7 20 


Ökl 4/3 4/1  8 


Ekl 1/1 6/5  7 


Totalt 12 12 11 35 


     


 


Dessutom genomförde Flatcoated retrieverklubben Norr ett jaktprov med totalt 20 startande. 


Domare var Sune Nilsson. I Nkl 14 startande varav tio gick till pris och i Ökl sex startande med 


fyra hundar till pris. 


Trenden med lågt antal startande på B-prov håller i sig. Den enkät avdelningen genomförde 


under 2021 visade bland annat att orsakerna var brist på kunskap och kurser, brist på träningsvilt 


och träningskamrater. Sektionernas utökade ansträngningar att under 2022 anordna kurser och 


gemensamma träningar hoppas vi ska ge resultat i framtiden så att trenden bryts. Tack till er i 


sektionerna som på olika sätt försöker öka kunskaperna och intresset för retrieverjakt!  


Tollingprov 


Avdelningen har arrangerat ett officiellt Tollingjaktprov B 2022-10-01 i Rasmyran norr om 


Boden med 4 startande 2 i Ökl och 2 i Nkl och 3 av 4 fick pris. Resultat Ökl: ett Very good, 


Nkl: ett Excellent och ett Good. 


På grund av alltför få deltagare gick provet med förlust för första gången sedan denna 


provverksamhet startade i avdelningen. 
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