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Verksamhetsberättelse för Cockerspanielklubben 2020

Inledning
Styrelsen för Cockerspanielklubben avger härmed nedanstående
verksamhetsberättelse för 2020.
Styrelsen och styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft följande sammansättning.
Ordinarie ledamöter
Tord Lundborg, ordförande och ansvarig utgivare t o m 2021-03-24
Marina Aspelin, vice ordförande och avelsansvarig
Ulrika Karlsson, sekreterare och postmottagare
Katarina Rodell, kassör
Ingrid Olsson, ledamot
Anne Wågström, ledamot och andre vice ordförande fr.o.m. 2021-04-08,
kotaktperson för viltspårskommittén.
Susanne Melander, ledamot och utställningsansvarig
Suppleanter
Lena Landberg
Ulla-Stina Eriksson
Arbetsutskott
Tord Lundborg t o m 2021-03-24
Anne Wågström fr.o.m. 2021-04-08
Marina Aspelin t o m 2021-04-08
Ulrika Karlsson fr.o.m. 2021-04-08
Katarina Rodell
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Styrelsen har haft tio protokollförda möten, dessa protokollförda möten finns
utlagda på hemsidan.
AU har haft sex protokollförda möten, UK har haft två protokollförda möten.
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. Vi har
sent om sider fått en kontaktperson för jakt, Yvonne Schwermer-Herngren.
Förhoppningen är naturligtvis att vi även ska få till en jaktkommitté.
Representation
På grund av Covid-19 pandemin så har styrelsen inte varit med på någon fysisk
representation. Marina skulle åkt på SKKs Avelskonferens som blev inställd.
Tord och Marina hade telefonmöte med SSRK angående ”Samarbetsavtal
mellan SSRK, cocker- och springerklubben och JiS”.
AU har haft telefonmöte med ordförande i lokalavdelningarna.
Ekonomi
Klubben har en god ekonomi och för den ekonomiska redovisningen i övrigt
hänvisas till bokslutet.
Medlemmar
Under 2020 ökade antal medlemmar i klubben med 129, från 783 till 912.
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Alla avdelningar ökade sitt medlemsantal och fördelat på respektive avdelning
ser antalet ut som följer: Sydväst hade vid 2020s utgång 106 medlemmar,
Uppland 82, Värmland 78, Västerbotten 45, Sydost 66, Väst 180 och slutligen
Stockholm 345 medlemmar. Under 2020 har klubben även fått 2
utlandsmedlemmar.
Medlemsansvarig har under 2020 skickat brev med information om cocker
spanielklubben till alla nyblivna cocker ägare som till antal var 757. Under
samma period har klubben fått 265 nya medlemmar. Medlemsökningen räknat
i netto är dock 129. Det innebär att 136 har avslutat sitt medlemskap.
Avdelningar
Klubben har för närvarande 16 stycken lokalavdelningar, varav 10 stycken är
vilande. Klubben har 6 st. aktiva lokalavdelningar.
Cockertidningen
Cockertidningen har utkommit med fyra nummer under året. Klubben anlitar
som tidigare år L8Larsson med redaktör Lotta Larsson. Ny redaktör från och
med 2021-02-21 är Linus Johansson. 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.
Hemsidan
För hemsidan och Face Book anlitar klubben Luckyhouse Konsult med redaktör
Eva Frisk.
2019

antal unika besökare: 80 634, antal besök 252 520

2020

antal unika besökare: 94 221, antal besök 221 046

Sidan har således haft en stor ökning i antal besökare medan antalet besök har
minskat. Orsaken är sannolikt ökat antal besökare som är intresserade av rasen
och söker valp, medan färre besök beror på färre aktiviteter i klubben och
därmed färre nyheter.
De sidor som besökts mest under 2020 är Startsidan, Valpar till salu,
Uppfödarlistan, Nytt hem, Nyheter och Om Cockern. Många letar således efter
valpar, uppfödare och omplaceringar och man vill också veta mer om rasen.
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Antal förmedlade valpkullar har minskat från 30 st. under 2019 till 17 under
2020. Antal som söker nytt hem har minskat från 10 till 9 st. Däremot har
antalet annonser där vuxen hund söktes ökat i antal och annonserna har legat
kvar länge. Orsaken till dessa resultat är att många kullar varit tingade tidigt på
grund av den stora efterfrågan samt i brist på valpar söker många även vuxna
hundar.
Vi ser fortfarande att den större andelen använder mobil och surfplatta för att
besöka hemsidan och att den har ökat. Andelen som besöker sidan via mobil
och surfplatta har ökat till 71 % från 63 % under 2019.
Face Book
Under 2020 har antalet som gillar sidan ökat från 776 till 1292, en stor ökning
på 60 %. Antalet följare har under samma till gått från 828 till 1404, också det
en stor ökning med 59 %. Resultatet speglar det stora intresset för rasen.
GDPR
Klubben har fastställda regler för GDPR.
Avtal
Under året har avtal skrivits med Hundungdom.
Avelskommitté
Avelsråd för cocker spaniel under 2020 har varit Marina Aspelin.
Avelskommitté (AK) har under året bestått av Ingrid Olsson, Anette Erlandsson,
Henrik Johansson.
AK har under 2020 haft 5 protokollförda telefonmöten, och i övrigt tät mejl och
Messenger kontakt.
Under året har en Powerpoint-presentation tagits fram för att vara underlag till
diskussioner om RAS i lokalavdelningarna.
AK har gett ut fyra Nyhetsbrev till klubbens uppfödare. Breven tar upp olika
ämnen som diskuterats i AK, men även ämnen som varit uppe i sociala medier.
AK har tagit initiativet till ett Välkomstbrev i samband med anmälan till
uppfödarlistan, där vi påminner om vikten av att följa klubbens avelspolicys.
AK har infört frivilligt HD-index på valphänvisningen.
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AK har förtydligat CSKs policy angående AON, och har även varit i kontakt med
The cocker spaniel Club för att få aktuell information i ämnet.
AK har förtydligat vad som gäller vid gentester och validering.
AK har uppdaterat listan med godkända laboratorium för gentester.
AK har tagit fram statistik på ögonlysning för sex år för att bekräfta misstanke
att färre avelsdjur ögonlyses innan parning efter att kravet togs bort 2008, då
DNA-test för PRA togs i bruk.
Kontakt har tagits med ögonveterinärernas förening (SSVO) angående synen på
distichiasis, sammanfattning kommer i den årliga rapporten.
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 2020 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 avelspolicyn
2. HD-dispenser
3. Hälsokrav för registrering resp. valpförmedling
4. Support vid DNA-testning av hund
5. Frågor om användning av Avelsdata
6. Frågor rörande bidrag från hälsofonden
Hälsofonden
Ur hälsofonden har vi betalt ut 1 695 kr för medlems räkning för obduktion
samt blodprovssamling för forskning till SLU av RD fall.
Det har inte avsatts några medel från medlemsavgifter till hälsofonden under
året.
Uppfödarträffar/Avelskonferenser
Corona pandemin har gjort att planer på uppfödaträffar/avelskonferenser har
skjutits på framtiden.
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RAS-revidering
Dokumentet skickades till CSKs styrelse i januari, och blev godkänt i sin helhet
och har efter godkännande hos SSRK vidarebefordrats till SKK som fastställt
revideringen i april 2020.
Hälsa
Ögon

Under 2020 har 33 hundar testats fria för PRA-prcd, 14 hundar testats som
anlagsbärare, 0 testats som sjuk. Antalet ögonlysningar under 2020 är 323 st,
varav 239 st är u.a. Bland de olika diagnoserna, 84 st, sticker distichiasis ut med
hela 32 st. Mera om diagnoser kommer att redovisas i statistik längre fram.
Höftledsdysplasi (HD)

Under 2020 registrerades 303 st HD-röntgenresultat: Grad A; 141st, Grad B; 96
st, Grad C; 61 st, Grad D; 5 st, Grad E; 0 st.
Spannet för HD-index sträcker sig från 68 i botten upp till 123.
1 st 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.
Njurar

År 2020 undersöktes/registrerades 471 hundar angående familjär nefropati
(FN), 468 var hereditärt fria, och 3 var DNA-testade fria A.
Antalet DNA-testade hundar har sjunkit år från år, för att nu vara nere på 0,6 %.
Många hundar är hereditärt fria i generationer bakåt, och SKK har signalerat att
från och med generation fyra måste vi nu börja testa om våra avelsdjur.
Därmed kommer förmodligen antalet DNA testade hundar att öka något.
Dock är det endast 39,5% som är hereditärt fria/DNA testade fria A av det
totala antalet födda 2020.
Antal kullar födda i kombination fri A x fri A, fri A x her fri, och her fri x her fri är
80st.
Antal kullar födda i kombination okänt x fri A och okänt x her fri är 65st.
Antal kullar födda i kombination okänt x okänt är i år hela 81st, och här går det
tyvärr åt helt fel håll från 2019 då det var 48 kullar.
Cockerklubben kan inte nog poängtera vikten av att minst ett av
föräldradjuren ska ha känd fri genetisk status för FN, och på så sätt undvika
att det föds sjuka individer.
Under året har ett RD fall konstaterats, finns inlagt på hemsidan.
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Mentalitet
BPH 200-analys
Rasen har nu nått första målet för Beteende- och Personlighetsbeskrivning
Hund: 200 beskrivna hundar!
Här följer en kort sammanfattning av vad man kan se hittills.
Vi lever inte riktigt upp till hur rasen ska vara, så som den beskrivs i
rasstandarden och RAS. Rasen är bra, men kan bli bättre. Cockrarna är trygga
men bara “ganska glada” i främmande människor, blir inte arga under hot, har
lite sociala rädslor, är skottfasta och har högt lekintresse.
Fem hundar har avbrutit, vilket är lågt jämfört med andra raser. Ingen har fått
fördjupad genomgång. Det går dock att ställa sig frågan om de beskrivna
hundarna kan anses representera rasen som helhet. Förhoppningsvis kan vi få
en säkrare uppfattning efter nästa mål: 500 beskrivna cockrar!
Från 2011 till 2020 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.
Under 2020 har 3 hundar genomgått MH med känd status, och 38 startat och
37 fullföljt BPH.
Statistik

AK inhämtar hälsostatistik för 2020 från Agria, If, Moderna och Sveland.
Statistiken kommer att presenteras på hemsida och i tidningen.
Utställningskommittén
Susanne Melander har varit utställningsansvarigt. ! kommittén sitter Ulrika
Karlsson, Anne Wågström och Lena Landberg.
Den årliga Clubshow ställdes in på grund av pandemin Covid-19.
Viltspår
På grund av rådande omständigheter (Corona) har det under 2020 inte
förekommit någon verksamhet i kommittén.
Årets Cocker
Årets Cocker i alla kategorier ställdes in på grund av pandemin Covid-19.
Slutord
Styrelsen vill härmed tacka alla frivilliga medarbetare och medlemmar som
bidragit till en god verksamhet och ser fram emot 2021.
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