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Verksamhetsberättelse för Cockerspanielklubben 2019 

 

Inledning 

Styrelsen för Cockerspanielklubben avger härmed nedanstående 

verksamhetsberättelse för 2019. 

Styrelsen och styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 

Ordinarie ledamöter 

Tord Lundborg, ordförande och ansvarig utgivare 

Marina Aspelin, vice ordförande och avelsansvarig 

Ulrika Karlsson, sekreterare och postmottagare 

Katarina Rodell, kassör 

Caroline Dufwa Ek 

Anne Wågström, viltspårskommittén 

Ann-Christin Björk, viltspårsansvarig 

Suppleanter 

Lena Landberg, utställningsansvarig 

Henry Nyhlin 

Arbetsutskott 

Tord Lundborg 

Marina Aspelin 

Ulrika Karlsson 

Katarina Rodell 
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Styrelsen har haft tretton protokollförda möten. AU har haft två protokollförda 

möten och AU och UK har haft tre protokollförda möten. Tretton av dessa 

protokollförda möten finns utlagda på hemsidan. 

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. Idag finns det en avels- och 

uppfödarkommitté, en utställningskommitté och en viltspårskommitté. 

Dessvärre har vi ingen jaktkommitté i och med inget intresse fanns bland 

medlemmarna. 

Representation 

Klubbens representerades av Caroline Dufwa Ek vid presentationen av HD 

utredningen på SKKs kansli den 11 maj.  

Klubben representerades av Henry Nyhlin på SSRKs årliga funktionärsträff för 

avdelningar samt anslutna rasklubbar 18 – 19 maj. Temat var jakt avel och 

exteriör. 

Ekonomi 

Under 2019 har kostnader med ca 46 000 kr bokförts som skall härledas till år 

2018. Det är till exempel beslutade bidrag och delkostnader för Club showen 

2018. 

Klubben har en god ekonomi och för den ekonomiska redovisningen i övrigt 

hänvisas till bokslutet. 

Tidigare år har Club Show gått med ett underskott. Kostnaderna för 2019 blev 

högre på grund av byte av utställningsplats då planerad plats gick i konkurs och 

skapade mindre tid för planering. 

Medlemmar 

Det finns ingen exakt siffra över antal medlemmar vid ingången av 2019. Sedan 

juni 2019 administreras klubbens medlemsregister av SKK. Vid denna övergång 

kunde 691 medlemsposter registreras. Antal ofullständiga poster som inte 

kunde registreras var vid tillfället 124. Dessa rensades bort och efter ett 

”detektivarbete” av medlemsansvarig och kassör kunde ca 40 poster tillföras 

medlemsregistret.  
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Antal nya medlemmar under perioden juni-december 2019 är, som visas i 

tabellen och diagrammet nedan, 171 stycken. Under samma period har 79 

avslutat sitt medlemskap. Det här innebär att nettoantalet medlemmar har 

ökat med 92 personer. Klubben har således haft en positiv utveckling vad gäller 

antalet medlemmar under 2019. 

 

Medlemsantal JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC 

Aktiva medlemmar 691 740 752 763 782 780 783 

Nya medlemmar   62 37 31 27 4 10 

Avslutade medlemskap   13 25 20 8 6 7 

 

 

Avdelningar 

Klubben har för närvarande 17 stycken lokalavdelningar, varav 9 stycken är 

vilande. Klubben har 7 st. aktiva lokalavdelningar.  

Cockertidningen  

Cockertidningen har utkommit med fyra nummer under året. Klubben anlitar 

som tidigare år L8Larsson med redaktör Lotta Larsson. Tord Lundborg 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.  
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Hemsidan  

För hemsidan anlitar klubben Luckyhouse Konsult med redaktör Eva Frisk. 

Antal unika besökare 2019: 80 634, antal besök 252 520. I snitt har sidan 6 700 

unika besökare per månad. Jämförelse mot 2018 kan inte göras då sidan 

startade i juni och således finns det inte statistik för ett hela året. 

Hemsidan har stor andel besökare och besök. De sidor som besöks mest är 

Startsidan, Valpar till salu, Uppfödarlistan och Nytt hem (omplaceringar) och 

Om Cockern följt av Nyheter. Många letar således efter valpar, uppfödare och 

omplaceringar men man vill också veta mer om rasen. Utställningsresultat har 

också många besökare, men tyvärr är den sidan inte komplett då den är 

beroende av att man frivilligt skickar in resultat och foton.  

37% besöker via dator, 63% mobilt. Ingen större förändring sedan föregående 

år utan vi ser fortfarande att den större andelen använder mobil och surfplatta 

för att besöka hemsidan. 

Face Book 

Under 2019 har antalet som gillar sidan ökat från 391 till 776, en ökning på 

98%. Antalet följare har under samma tid gått från 405 till 828, en ökning på 

103% vilket är glädjande.   

Antal förmedlade valpkullar: 30 st. 

Antal omplaceringar: 10 st. 

GDPR 

Klubben har fastställda regler för GDPR.  

Avtal 

Under året har avtal skrivits med Luckyhouse Konsult, SKK medlemsservice, 

Lotta8Larsson och med Royal Canin. 

Avelskommitté  

Avelsråd för Cocker Spaniel under 2019 har varit Marina Aspelin.  
Avelskommitté (AK) har under året bestått av Ingrid Olsson, Chatie Henriksson, 

Anette Erlandsson, Henrik Johansson. 
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AK har under 2019 haft två protokollförda telefonmöten, och i övrigt tät 

mailkontakt. 

En stor arbetsinsats har gjorts under året för att slutföra RAS, se nedan. 

Under året har införande av index för höftledsdysplasi (HD-index) på 

valpförmedlingen diskuterats vilket lett till att det fr.o.m. jan 2020 är frivilligt 

att införa föräldrarnas HD-index i formuläret. 

AK har bevakat läget i de nordiska länderna och moderlandet avseende rasens 

avel och hälsa.  

AK har informerat på hemsidan och publicerat relevanta artiklar i 

Cockertidningen. 

Support i avelsfrågor 

AK har under 2019 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 i huvudsak rört: 

1. Klargörande av ögonpolicyn 
2. Hälsokrav för registrering resp. valpförmedling 
3. Kontakt med Laboklin och OFA ang. validering av DNA-tester för AON 

(Adult onset Neuropathie) 
4. Support vid kontakt med Laboklin för testning av hund 
5. Frågor om HD-index och användning av Avelsdata 
6. Frågor rörande bidrag från hälsofonden 

 

Hälsofonden 

Det har inte avsatts några medel från medlemsavgifter till hälsofonden under 

året. 

Uppfödarträffar/Avelskonferenser  

AK planerar i framtiden att ha uppfödaträffar/Avelskonferenser med 

intressanta föreläsare angående HD-index, RAS (Rasspecifika avelsstrategier), 

mentalitet med mera. 

RAS-revidering  

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

Olsson, Henrik Johansson och Susanne Berggren. Bodil Lignell (f d jaktansvarig i 

CSK), och Annika Olsson har bistått i arbetet med revidering av kapitlet Jakt.   
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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 från SKK 

med kompletterande synpunkter och kommentarer, och under hösten fram till 

november 2018 har ”gamla” AK reviderat och justerat klart RAS 

huvuddokument. 

RAS för Cocker Spaniel har haft en bilaga, RAS för Cocker Spaniel av jakttyp, 

som arbetats fram av JIS (Jaktspaniel i Sverige). Då JIS revidering som SKK bett 

dem göra drog ut på tiden, kontaktades SSRK/AK för att ta över ansvaret för att 

revideringen blev slutförd. Möte avhölls mellan JIS och SSRK/AK i juli, och med 

hjälp och stöd av SSRK/AK slutförde JIS till stora delar sin revidering i 

september 2019. Under november slutförde och sammanställde därefter 

Magdalena, Ingrid och Henrik hela huvuddokumentet RAS för Cocker Spaniel, 

där JIS nu ligger inbakad i dokumentet. 

Dokumentet skickades till CSKs styrelse i januari 2020, och blev godkänt i sin 
helhet, och är nu insänt till SSRK för godkännande, som efter godkännande där 
kan vidarebefordra det till SKK gör fastställande 

 

Hälsa 

Ögon 

Under 2019 har 24 hundar testats fria för PRA-prcd, 11 hundar testats som 

anlagsbärare, ingen testats som sjuk. Antaleta ögonlysningar under 2019 är 

274, varav 219 u.a. Övriga diagnoser kommer att redovisas i statistik längre 

fram.  

Höftledsdysplasi (HD) 

Under 2019 registrerades 305 HD-röntgenresultat: 78,7 % av dessa var fria 
(46,6 % Grad A; 32,1 % Grad B). Ingen Grad E fanns, däremot hade 18,7 % Grad 
C och 2,6 % Grad D.  
Årets siffror är således betydligt bättre än föregående, både vad gäller antalet 
röntgade (ökat) och andelen med HD-fel (minskat).  
En snabb analys av HD-index för dessa röntgade hundar visar att spannet 
sträcker sig från 68 i botten upp till 123 i toppen (data tagen 2020-02-05) och 
medianvärdet är 98.  
Ingen HD-belastad Cocker når upp i ett värde större än eller lika med 100.  
När det gäller index för de kullar som fötts kommer detta att presenteras i en 
annan rapport senare under året. 
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Njurar 

År 2019 undersöktes/registrerades 390 hundar angående familjär nefropati 

(FN), 379 var hereditärt fria, och 11 var DNA-testade fria A. 

Antalet DNA-testade hundar har sjunkit år från år, för att nu vara nere på 2,8 %.  
Med detta kan man konstatera att många hundar nu är hereditärt fria i flera 
generationer bakåt.  
Dock är det endast 41,3% som är hereditärt fria/DNA testade fria A av det 
totala antalet födda 2019. 
Antal kullar födda i kombination fri A x fri A, fri A x her fri, och her fri x her fri är 
64 st. 
Antal kullar födda i kombination okänt x fri A och okänt x her fri är 67 st. 
Antal kullar födda i kombination okänt x okänt är i år 45 st., och här har det 
glädjande gått åt rätt håll från 2018 då det var 74 kullar. 
Inga fall av RD har konstaterats under året. 
 

Mentalitet  

Från 2011 till 2019 kan vi enligt SKKs o SBKs mentaltester, BPH (beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund) och MH (mentalbeskrivning hund), konstatera 

att Cockern är en social och nyfiken hund med stort lekintresse och 

matintresse.  

Den ställer gärna upp till lek med egna och andras leksaker och tycker mycket 

om mat. 

Cockern är nyfiken och har lågt imponerande beteende. 

Den visar låg eller ingen hotfullhet vid överraskning och hot. 

Vid BPH visar Cockern en viss osäkerhet med underlag och en viss 

skottosäkerhet och känslighet för skrammel. 

Hundägare och uppfödare från såväl utställningssidan som jaktsidan har 

deltagit i BPH över hela Sverige. Så också ett litet antal hundar födda i Norge. 

Under 2019 har 4 hundar genomgått MH med känd status och 31 fullföljt BPH. 

Statistik  

AK inhämtar hälsostatistik för 2019 från Agria, If, Folksam och Sveland. 

Statistiken kommer att presenteras på hemsida och i tidningen. 

Utställningskommittén  
Lena Landberg har varit utställningsansvarigt. För närvarande finns det endast 
ytterligare en person i kommittén och på grund av detta har Arbetsutskottet 
hjälpt till med utställningen. 
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Den årliga Clubshow anordnades i Eskilstuna på Vilsta Sportcenter, den 29 

september. Domare var Mrs Yvonne Donnellan, hanar och Mr Rodney Wyatt, 

tikar. Drygt 120 hundar var anmälda. 

 
Viltspår  
Viltspårskommitté Ann-Christine Björk och Anne Wågström. 
Klubbmästerskapet i viltspår avgjordes i Hökensås där alla spår dömdes av 
SSRKs spårdomare. I år blev det ingen lottning av spåren. Detta pga. att ingen 
deltagare hade spårat på dessa marker eller blivit bedömda av dessa domare. 
Lika för alla var tanken bakom detta! Spåren var korrekt lagda och bedömda. 
Många sponsorer gjorde att vi fick ihop ett stort prisbord som väntade 
deltagarna och där alla blev rikligt belönade för sin insats i skogen.  
 
Årets Cocker 
Styrelsen gratulerar till vinnarna av Årets Cocker.  

De vinnande är: 

Agility Cocker: AGDII King Wizard Idefix ”Love”, Ägare: Ewa Ribbing-Blohmé, 

103,6 poäng (8) 

Allround Cocker: RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Cockett’s Pärla 

”Noora”  55,4 poäng  (rally, nosework, lydnad, agility, freestyle)  Ägare: Erica 

Johansson 

Freestyle Cocker: SE FREECH SE VCH FD1 FD2 LPI LPII RLD N RLD F Solid 

Harmony’s Roman Style, ägare Lars-Erik Ejdebäck (108,75 p) 

Nybörjarprov jakt: RLDN RLDF Eventide´s Pochahontas, ägare: Christina 

Frykman, 5 p (nybörjarprov A) 

Junior Cocker: Margate Wizard For Hire, 59,2 (7+1), Ulla-Stina Eriksson 

Lydnads Cocker: LD Startklass LD1 RLD N RLD F RLD A Gilljams Mysterious Lady 

“Isa” Poäng: 34,83 (3 resultat klass 2) Ägare: Lotta Östlund 

Nose Work Cocker: Tripolis New Romance ”Maya”  38,7 poäng  Ägare: Lotta 

Adehed 

Rallylydnads Cocker: SE VCH RLDN RLDF RLDA Woodmore´s Cheri ”Nellie” 

107,57 poäng (7) Ägare: Marie Edin Förare: Pernilla Edin 

Utställnings Cocker: Ch Backhills Living The Dream, 87, 6(7+1), Anette Westher 
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Veteran Cocker: CH Line Sam Good Looking 65,4 (7+1), Tord Lundborg 

Viltspårs Cocker: SE VCH NO VCH RLD N Cockergold Life Is Good 20,86 

poäng (7 spår) ägare: Ingela Larsson Kindeland 

 
Slutord  
Styrelsen vill härmed tacka alla frivilliga medarbetare och medlemmar som 

bidragit till en god verksamhet och ser fram emot 2020. 

 

 

 

Tord Lundborg   Marina Aspelin  

  

 

Ulrika Karlsson   Katarina Rodell 

 

 

Caroline Dufwa Ek   Ann-Christin Björk 

 

 

Anne Wågström   Lena Landberg 

 

 

Henry Nyhlin 


