
 
 

Förvaltningsberättelse 2021 

 



 
Styrelse:  
Ordförande: Johan Olsson  
Vice Ordförande: Andreas Dahlberg  
Kassör: Anni Frick 
Ledamot: Åsa Norrby  
Ledamot: Ola Andersson  
Suppleant: Michael Strindholm  
 
Styrelsemöten: Under året har 8 protokollförda möten hållits. Protokollen publiceras på klubbens 
hemsida löpande.  
 
Utskott: Jaktretrieverklubben har bestått av tre utskott:  
 
Träningsutskottet (TU) 
Markprovsutskottet (MU)  
Info&PR-utskottet (PR).  
 
Styrelsen har utsett Andreas Dahlberg som medlemsansvarig.  
 
Medlemmar: Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 230 stycken.  
 
Svenskt Jakthundsregister (SJR): Jaktretrieverklubbens representant har varit Ola Andersson.  
Alla valpköpare till registrerade valpar ges gratis medlemskap under ett år.  
 
Revisorer: 

Lars Nyström och Cecilia Löfling samt revisorssuppleant Karin Skoog.  
Etisk revisor: Fredrik Grip.  
 
Valberedning:  
Johanna Cardario-Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Träningsutskottet verksamhetsberättelse 
 

Träningsutskottet har bestått av: Karin Skoog, Sofie Dickson, Anni Frick och Ola Andersson. 
 
Träningsutskottet har trots pandemin lyckat hålla några träningar och aktiviteter. Det har varit väldigt 
uppskattat. Under året har vi haft glädjen att träffa flera olika tränare och instruktörer såsom: 
 
 

• Mars – april, fyra tillfällen med digital föreläsning tillsammans med Carsten Nissen om 
valpens första år.  

• 12 april, Undrar du hur ett Junior – och apporteringsprov går till? Webbinarie med Åsa 
Norrby.  

• 23 april, Träningstillfälle med Mark Demain.   
• 1 augusti, Undrar du hur ett Öppen och vinnarklass går till? Webbinarie med Åsa Norrby.  
• 1–2 augusti Maltesholmshelgen tillsammans med Rita Kökeny. 
• 12 augusti, Betträning med Bosse Nilsson. 
• 17/10, 13–14/11 & 20–21/11 årets populära träningsjakter.  

  

 

  



 
 

 

 

Markutskottets verksamhetsberättelse 

2021 års verksamhet kantades av den pågående pandemin vilket i flera fall påverkade vår 
verksamhet.  

Trots detta genomfördes 10 prov med ett mycket stort antal startade. På våra öppenklasser fick vi vid 
flera tillfällen sätta begränsningar på antal startande.  

11/4 Juniortest och apporteringsprov Skåne 

24/4 Apporteringsprov och WT ÖKL Norrtälje 

2/5 Apporteringsprov och WT ÖKL Skåne 

13/5 Juniortest, apporteringsprov och WT ÖKL Skåne 

27/5 Apporteringsprov och WT ÖKL Norrtälje 

10/7 Unghundsmästerskap 

24/7 Apporteringsprov och WT ÖKL Norrtälje 

14/8 WT Vinnarklass Skåne 

22/8 Juniortest och apporteringsprov Skåne 

29/8 WT ÖKL Skåne 
 

Vi arrangerade det för klubben första Unghundsmästerskapet.  
Ett arrangemang som på många sätt blev otroligt lyckat med 24 startade i en vacker miljö strax 
utanför Linköping. Vi vill passa på att tacka vår huvudsponsor Revatorpets butik & hundkurser, Lotta 



 
Driscoll, samt alla andra sponsorer på ett så generöst sätt bidrog till ett fantastiskt prisbord och två 
uppskattade lotterier. 

 
Från vänster: Åsa Norrby (Domare SE), 1:e vinnare Kristina Törnberg med UHM -21 Pilens 
Puh, 2:e vinnare Carl Berg med Caper Cailie’s Charisma, Bo Nilsson (Domare SE), Henrik 
Møller (Domare DK). Fotograf: Paulina Wahlgren. 

På höstkanten när vi började med våra Markprov var det svårare att fylla platserna till de olika 
proven, vi har dessvärre inte kunnat fastställa någon specifik orsak till detta. 

De 6 markprov vi arrangerat var enligt följande: 

24/9 Markprov ÖKL Norrby Säteri 

1/10 Markprov ÖKL Adamsberg 

3/10 Markprov Vinnarklass Långtora 

9/10 Markprov ÖKL Tollarp 

13/10 Markprov ÖKL Falkenberg 

19/10 Markprov Vinnarklass Falkenberg 

28/11 Markprovmästerskap Vinslöv 

Säsongen avslutades som sig bör med vårt Mästerskap.  

Det var beslutat att Mästerskapet skulle hållas över två dagar, men tyvärr drabbades den ena gården 
av fågelinfluensa vilket gjorde att vi inte kunde vara på den marken. MU jobbade hårt för att hitta ett 
annat alternativ, men det visade sig vara en för svår uppgift att lösa på kort varsel då gårdarna redan 
bokat upp sina jakter. MU beslutade därför att genomföra Mästerskapet över en dag.  

Vi är glada och tacksamma att Mästerskapet trots detta blev ett lyckat arrangemang som kantades av 
trevlig stämning och god sportmanship. Även denna dag bidrog ett flertal sponsorer med fina priser 
och lotterivinster.  



 
Vi tackar alla som varit behjälpliga på årets prov och arrangemang runt om i landet. Våra prov är bra 
och populära. Utformning, kringarrangemang och duktiga funktionärer hjälper till och skapar en bra 
stämning på våra prov. 

 

 

 

PR & informationsutskottet verksamhetsberättelse 

PR & informationsutskottet har bestått av: Andreas Dahlberg och Johan Olsson.  
 
PR & informationsutskottets uppgifter är att: 
 stödja klubbens informationsspridning till uppfödare, medlemmar och allmänheten 
 knyta sponsorer till klubben.  
 
Föregående års enkät har gett synpunkter på hur vi kan utveckla klubben.  
Ett resultat av dessa synpunkter är bland annat de webbinarie som arrangerades under året och 
utvecklingen av vår nya hemsida och de betalningslösningar som finns kopplade till hemsidan.  
Klubben kommunicerar främst via vår hemsida och våra sociala medier och vid vissa tillfällen med 
epost direkt till våra medlemmar. 
Succesivt har anmälningsformulär till prov och arrangemang utvecklats under året och har nu en 
utformning som förenklar administrationen kring våra arrangemang. 



 
Våra gamla medlemsnummer har strukits och används inte längre. Istället får medlemmar i samband 
med tecknande av medlemskap ett mejl med inloggningsuppgifter till vår hemsida. 

Hemsidan har utvecklats så att information exklusiv för våra medlemmar återfinns på den del av 
hemsidan som är lösenordskyddad. Hemsidan innehåller nu också en sammanställning av 
provresultat som är åtkomlig för alla. 

Under 2021 införskaffades ett antal dummies med tryck som delas ut i samband med våra prov. 

Sponsorer: Under 2021 har klubben haft Hunden och Herden och Widforss som sponsorer över året 
som erbjuder våra medlemmar rabatt på sitt sortiment. 
Under Unghundsmästerskapet och Markprovsmästerskapet har även Lotta Driscoll Revatorpets, 
Dogman, Dummies.se, The Need for Tweed, Roslagshundens Rehab, Grunditz tassar.se, Unique, If 
och My sponsrat och bistått med priser. 
Vi vill rikta ett stort tack till dessa! 
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