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Verksamhetsberättelse för Cockerspanielklubben 2018 
 

Inledning 
Styrelsen för Cockerspanielklubben avger härmed nedanstående verksamhetsberättelse för 2018.  

Styrelse och styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordinarie ledamöter: 

Lennart Ståhle, ordförande 

Christina Filén, vice ordförande 

Caroline Dufwa-Ek, sekreterare  

Marie Wiggedal, kassör 

Marina Aspelin, avelsansvarig 

Madelén Ljungkvist, utsällningsansvarig  

Bodil Lignell, jaktansvarig 

 

Suppleanter: 

Lena Landberg 

Katarina Dehman 

 

Arbetsutskott 

Lennart Ståhle 

Christina Filén 

Caroline Dufwa-Ek 

 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Genom avgångar från styrelsen har 

det varit svårt att få till stånd beslutsmässiga sammanträden. Beslut har därför fattats av 

ordföranden och arbetsutskottet eller per capsulam.  

 

Ambitionen har varit att organisera styrelsens arbete i kommittéer med definierade 

ansvarsområden och arbetsuppgifter. Tanken är att därmed involvera fler medlemmar i det 

aktiva arbetet. Sedan tidigare har det funnits en avels- och uppfödarkommitté. Under året 

har en jaktkommitté och utställningskommitté inrättats.  



Representation 

Bodil Lignell och Lennart Ståhle har representerat klubben på SSRKs funktionärskonferens.  

Ekonomi 

Klubben har en god ekonomi. För den ekonomiska redovisningen hänvisas till bokslutet. 

Medlemmar 

Vid ingången av 2018 hade klubben 800 medlemmar. Det är en blygsam ökning med cirka 30 

personer.  

Avdelningar 

Klubben har för närvarande 17 lokalavdelningar, varav 9 är vilande.  

Det planerade samrådsmötet med avdelningarna inställdes pga ordförandens åtaganden i 

arbetet. 

Cockertidningen  

Cockertidningen har utkommit med fyra nummer under året. Redaktör har, liksom under 

tidigare år, Lotta Larsson varit. Lennart Ståhle har varit ansvarig utgivare. Målsättningen har 

varit att öka informationsmängden och läsvärdet för samtliga medlemmar. För att göra detta 

behövs dock att fler skriver i tidningen. Detta arbete pågår kontinuerligt.  

Hemsidan 

Hemsidan har under året byggts om. Ansvarig för ombyggnaden av hemsidan och redaktör 

är Eva Frisk. 

GDPR 
Klubben har utarbetat och fastställt riktlinjer och rutiner för GDPR. 

Avtal med Jis 
I maj 2018 träffades ett av samarbetsavtal mellan Cockerklubb, Springerklubben och JIS (Jaktspaniel i 

Sverige). Avtalet har presenterats på hdemsidan. 

Avelskommitté 

Avelsråd för cocker spaniel under 2018 har varit Marina Aspelin.  

Avelskommittén (AK) har under året bestått av Ingrid Olsson, Anette Erlandsson, Chatie 

Henriksson och Anders Carlsson.  

AK har under året haft två protokollförda telefonmöten, och i övrigt tät mailkontakt. 

AK har haft flertalet kontakter med SKKs avelskonsulent i samband med RAS-revideringen, 

frågor rörande avel till AK, samt även i samband med införandet av ändringar på 

valpförmedlingen. 



Fokus under året har legat på att kommunicera ut nyttan av index för HD i avelsarbetet via 

webb och i tidningen. Flertal kontakter har tagits med SKK Sofia Malm för hjälp med 

information och förtydligande. 

Hälsofond 

Det har inte avsatts några medel från medlemsavgifter till hälsofonden under året.  

RAS-revidering 
RAS blev fastslaget av SKK/AK den 2 april 2008 och dokumentet finns på klubbens hemsida. 

RAS är styrande för klubbens verksamhet och avelskommittén har under 2017 fortsatt arbetet 

med en revidering.  

Arbetsgrupp för RAS-revideringen har bestått av Magdalena Hallström, Ingrid Olsson, Henrik 

Johansson och Susanne Berggren. Bodil Lignell (jaktansvarig i CK) och Annika Olsson har 

arbetat med revidering av kapitlet Jakt.  

AK har under 2016 och 2017 publicerat utkast med RAS-revideringens alla delar (historia, 

avelsstuktur, hälsa (övergripande hälsa, ögon, prcdPRA, HD, FN och RD), exteriör, mentalitet 

och jakt. Möjlighet har funnits att rösta på mål och strategier samt komma med egna förslag 

och kommentarer. Syftet var att nå ut till fler uppfödare, hanhundsägare samt övriga avels- 

och hälsointresserade, och på så sätt skapa möjlighet för fler att bli delaktiga.  

 

RAS-revideringen avsåg åren 2007-2014. I maj 2017 fick AK i uppdrag av SSRK/AK att 

utöka med åren 2015-2016. I november 2017 skickades reviderat RAS-dokument till 

SSRK/AK för utlåtande. CSK/AK har gjort kompletteringar och därefter åter sänt dokumentet 

till SSRK/AK. SSRK/AK godkände RAS-revideringen i februari 2018, och insände det till 

SKK/AK för godkännande. I september kom RAS tillbaka till CSK/AK med kompletterande 

synpunkter och kommentarer, och under hösten fram till november har ”gamla” AK reviderat 

och justerat klart huvuddokumentet. 

RAS för cocker spaniel har haft en bilaga, RAS för cocker spaniel av jakttyp, som arbetats 

fram av JIS (Jaktspaniel i Sverige). JiS har under hösten också reviderat sin bilaga, som när 

den är klar kommer läggas in i huvuddokumentet, då inga bilagor längre ska finnas. 

 

Uppfödarträffar/Avelskonferenser 

AK planerar i framtiden att ha uppfödaträffar/Avelskonferenser med intressanta föreläsare 

angående HD-index, RAS (efter dess godkännande), mentalitet m m. 

Support i avelsfrågor 

AK har under 2018 lämnat råd i avelsfrågor, och frågor som inkommit om hälsa. AK har även 

svarat på frågor till styrelsen angående ändringar på valpförmedlingen. 

Frågorna till AK har rört: 

1. Mätning av cocker 

2. Avelsplanering, lämplig kombination hälsomässigt 

3. Tiks lämplighet i avel 

4. Klargörande av ögonpolicyn 

5. Frågor om användning av HD index 

6. Ett fall av dålig mentalitet 



7. Färgutfall vid parning 

8. Att köpa valp efter otestade föräldrar 

9. Regler för registrering 

Statistik 

AK har inhämtat hälsostatistik från Agria, If, Folksam och Sveland. 

Av statistiken framgår att problem med öron, livmoderinflammation och juvertumörer ligger i 

topp.  

Statistiken angående hälsa kommer läggas in på hemsidan. 

 

Utställningskommittén 
 Madelén Ljungkvist har varit utställningsansvarig. För närvarande finns det endast en ytterligare 

ledamot i kommittén. 

Den årliga Clubshow andordnades i Köpings tennishall, Köping den 29 september. Domare var Mrs 

Carol West och Mr. Philip Dye (”Tarazzo”). Drygt 120 hundar var anmälda, en liten ökning från förra 

året.  

Jaktkommittén 
Jaktansvarig under året har varit Bodil Lignell 

Jaktkommittén  består av Ulrika Larefalk avd Västerbotten, Annika Olsson kennel Jutrix, Anders 

Erlandsson avd Uppland och sammankallande Bodil Lignell jaktansvarig i CSK.  

Vi har haft sju telefonmöten under året. 

Utbildning  

Jaktansvarig Bodil Lignell har deltagit i SSRK´s funktionärsträff 14-15 april i Upplands Väsby. 

Kurser 
Under året har det anordnats: Kurshelg i jakt för nybörjare, utanför Strängnäs. Åtta ekipage deltog. 

Den 1-2 september anordnades en kurshelg i jakt fortsättning med inriktning mot Nybörjarprov B 

(Nbp B). Åtta ekipage deltog. Instruktör till båda kurserna var Torbjörn Augustinsson.  

Ett stort tack till Torbjörn Augustinsson för dessa mycket uppskattade kurser. 

Nybörjarprov och vattenprov 

Den 9 september anordnades ett Nybörjarprov A (Nbp A) utanför Strängnäs. 13 ekipage kom till 

start. Domare Torbjörn Augustinsson 

Jubileumshelgens jaktprov 

Lördagen den 29 september anordnades ett vattenprov där 20 ekipage kom till start. På söndagen 

den 30 september anordnades ett Nybörjarprov B (Nbp B) med Klubbmästerskap (KM). I år blev det 

ett KM då 3 cockerspaniels som var medlemmar i cockerklubben kom till start. Totalt kom 17 spaniels 

till start. Klubbmästare blev Stawaskogens Zeb. Stort Grattis.  

Domare till helgens prov var Roger Marklund  



Ett stort tack till Madelene och Christoffer Ljungkvist för marker och bistånd för ett bra genomfört 

jaktprov.  

Viltspår 
I anslutning till Jubileumshelgen anordnades det årliga viltspårmästerskapet. Nio ekipage deltog. 

Madelene Ljungkvist och Christoffer Ljungkvist stod även bakom detta arrangemang. Domare var 

Seppo Pirrhonen, Carin Frödell och Magnus Frödell. Årets viltspårmästare blev Tans & Tins Ice Queen. 

Ägare Ulf Bjälkefors. Ice Queen är också årets viltspårcocker. Grattis! 

 

Årets Cockrar   
Styrelsen gratulerar till vinnarna av Årets cocker. De vinnande är: 

Agilitycoker 

 AgHD1 Flushpoint What A Kook ”Wille”ägare: Ewa Ribbing Blohmé, 95,2 poäng 

 

Allroundcocker 

SEVCH LPI LPII FD1 FD2 RLD N RLD F Solid Harmony’s Roman Style ”Bubbles 

   (freestyle, nosework, viltspår, rally)  Ägare: Lars-Erik Ejdebäck 
 

Freestylecocker 

SEVCH LP1 L II FD1 FD2 RLD N RLD F Solid Harmonys Roman Styles ”Bubbels” Ägare Lars-Erik 

Ejdebäck 

 

Nybörjarprov jakt  

Stawaskogens Zeb, ägare Bodil Lignell 

 

Junior 

SE JV-18 Wavecatcher Ready To Rock, , Ägare: Anne Gunnarsson 
 

Lydnadscocker 

LDStartklass LD1 RLD N RLD F RLD A Gilljams Mysterious Lady ”Isa”   
 

Noseworkcocker 

SEVCH SEU(u)CH RLD N RLD F Joinmi Apple of My Eye  “Herta”   

 Ägare: Birgitta Mikaelsson 

 

Rallylydnadscocker 

HtMI LpI LpII Rld N&F&A&M SeRallyCh Sevch  Heimarkens Under The Moon Of Love “Mimmi” Ägare: 

Isabelle Fjällrot 
 

 

Utställningscocker 

CH Wavecatcher Euphoric Bubbles, Ägare: Anne Gunnarsson 
 

Veterancocker 

CH Manaca's Like It Or Not,  Ägare: Monica Forsander 
 



Viltspårscocker 

SE VCH Tans & Tins Ice Queen ”Lisa”  ägare: Ulf Bjälkefors  

 

Slutord 
Styrelsen vill härmed tacka alla frivilliga medarbetare och medlemmar som bidragit till en god 

verksamhet och ser fram emot 2019. 

 

Lennanrt Ståhle Christina Filén  Marie Wiggedal  Caroline 

Dufva EK  

 

Marina Aspelin Bodil Lignell  Madelén Ljungkvist 

 

Lena Landberg Katarina Dehman 


