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Verksamhetsberättelse för Cocker Spanielklubben 2021 
 

Inledning 

Styrelsen för Cocker Spanielklubben avger härmed nedanstående verksamhetsberättelse för 

2021. 

Styrelsen och styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 

Namn Position Övrigt 

Henrik Johansson ordförande ansvarig utgivare 

Anne Wågström vice ordförande  

Ulrika Karlsson sekreterare postmottagare och utställningsansvarig 

Ulrika Larefalk kassör  

Ingrid Olsson ledamot avelsansvarig 

Caroline Andrén ledamot viltspårsansvarig 

Annis Lindberg ledamot jaktansvarig 

 

Suppleanter 

Anna Låhdö Kerstin Johansson 

 

Arbetsutskott 

Henrik Johansson Ulrika Karlsson Ulrika Larefalk 

 

Styrelsen har haft 12 protokollförda möten 

och utdrag från dessa har publicerats som 

styrelseinformation på hemsidan.  

   Ambitionen har varit att organisera sty-

relsens arbete i kommittéer med definie-

rade ansvarsområden och arbetsuppgifter. 

Tanken är att därmed involvera fler med-

lemmar i det aktiva arbetet. Idag finns det 

en avels- och uppfödarkommitté, en ut-

ställningskommitté, en viltspårskommitté 

och en jaktkommitté.  

  

Utskott/Kommitté Antal protokollförda möten 

AU 6 

Utställningskommittén 1 

Avelskommittén 1 

Jaktkommittén 1 

Viltspårskommittén Enbart telefonmöten 

 

Representation  

Ingrid Olsson har representerat klubben på 

SKK:s Avelskonferens och SSRK:s full-

mäktigemöte. Henrik Johansson har repre-

senterat klubben på SSRK:s Funktionärs-

träff 2021-11-20-21 samt i ett digitalt för-

möte med övriga inom SSRK ingående 

rasklubbar om Vårt medlemskap. 
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Remissvar m.m 

Styrelsen har lämnat svar på remiss om SKK:s stadgar, bidragit med text och bild till SSRK:s 

broschyr samt fått bilden på SKK:s sajt Köpahund.se utbytt.   

Ekonomi  

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

bokslutet. 

Medlemmar  

Cocker Spanielklubben fortsätter att växa!  

2021 
            

Medlems-
antal 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Aktiva 
medlemmar 

904 910 929 960 966 980 1020 1039 1048 1059 1070 1082 

Nya 
medlemmar 

15 18 27 38 16 27 44 38 27 17 27 17 

Avslutade 
medlemskap 

7 17 13 10 10 11 8 10 11 17 12 18 

 

Under 2021 ökade antalet medlemmar med 178 och vi är nu sammanlagt 1082 medlemmar i 

klubben. Det är en ökning med 170 jämfört med december 2020.  

I tabellen nedan ses antal medlemmar fördelat på respektive lokalavdelning: 

Lokalavd Fullbet Familje Valp-
köpare 

Utland Utland 
valpköp 

Heders-
medlem 

Dubbelt  

19-25 

Dubbelt 
6-18 

Totalt 

SYDVÄST 148 5 12 0 0 1 1 1 168 
UPPLAND 86 7 6 0 0 1 0 0 100 
VÄRMLAND  226 7 16 0 0 2 2 0 253 
DALARNA 16 1 2 0 0 0 0 0 19 
VÄSTERBOTTEN  44 5 6 0 0 0 2 0 57 
SYDÖST 66 5 3 0 0 0 0 1 75 
UTLAND 0 0 0 4 1 0 0 0 5 
STOCKHOLM 353 9 34 0 0 1 2 6 405 
Summa: 939 39 79 4 1 5 7 8 1082 
 

Alla avdelningar ökade sitt medlemsantal: 

Avdelning Sydväst ökade sitt medlemsan-

tal från 106 till 168, Uppland från 82 till 

100, Värmland från 78 till 253, Västerbot-

ten från 45 till 57, Sydöstra avdelningen 

från 66 till 75 och slutligen Stockholm som 

ökade från 345 till 405 medlemmar. Under 

2021 startades en tidigare vilande 

lokalavdelning upp i Dalarnas län och 

lokalavdelningen Västra lades vilande. 

Västras medlemmar flyttades över till 

Värmland.     

   Under 2021 har klubbens utlandsmed-

lemmar ökat från 2 till 4. Även antal he-

dersmedlemmar har ökat under 2021 från 1 

till 5. Likaså har antal gåvo- och valp-

köparmedlemskap ökat från 49 till 79. Fa-

miljemedlemskapen är desamma som un-

der 2020 med 39 i antal. Dubbelt medlem-

skap för ungdomar mellan 19 till 25 och 6 

till 18 har ökat från 4 till 15.    

   Medlemsansvarig har under 2021 skickat 

1003 mejl med information om Cocker 

Spanielklubben till nyblivna cockerägare. 

Under samma period har klubben fått 311 

nya medlemmar (samma antal för 2020 var 
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265). Medlemsökningen räknat i netto är dock 178. 

     

Avdelningar 

Klubben har för närvarande 16 lokalavdelningar, varav 11 är vilande. Klubben har 5 aktiva 

lokalavdelningar. Lokalavdelning Dalarna har under 2021 startats upp med en 

interimsstyrelse.  

Cockertidningen 

Cockertidningen har utkommit tre gånger 

under året, varav en gång som dubbel-

nummer. Anledningen till detta var att det 

upptäcktes att klubben sedan 2008 saknade 

giltigt utgivningsbevis från Patent- och 

Registreringsverket (PRV). Det nya beviset 

utfärdades 2021-07-06 och gäller till 2031-

07-05.   

    Klubben anlitade redaktör Linus Johans-

son från och med 2021-02-21, dvs. för 

samtliga tre utgåvor. I samband med num-

mer 4/21 utfördes däremot största delen av 

uppgiften av Henrik Johansson som också 

har varit ansvarig utgivare. Efter intensivt 

kampanjande lyckades detta nummer 

komma upp i 100 sidor, varav ett drygt 

fyrtiotal utgjordes av annonser från med-

lemmar. Tyvärr gjorde ett fel i medlemslis-

tan att ca 80 medlemmar inte fick någon 

tidning, varpå ett nytryck och -utskick be-

hövde göras.   

    Målsättningen för tidningen har varit att 

öka informationsmängden och läsvärdet 

för samtliga medlemmar, och att presentera 

detta på ett tilltalande och läsinbjudande 

sätt. Detta arbete pågår kontinuerligt. En 

förutsättning är dock att fler bidrar med 

material till tidningen.   

    På årsmötet 2021 återremitterades till 

styrelsen ärendet angående att göra 

Cockertidningen till nättidning. Detta har 

tyvärr inte kunnat prioriteras under året 

varför styrelsen behöver mer tid att utreda 

och bereda frågan. 

Hemsidan  

För hemsidan och Facebook anlitar klubben Luckyhouse Konsult med redaktör Eva Frisk. 

År Antal unika besökare Antal besök 

2020 94 221 221 046 

2021 76 870 225 482 

 

Sidan har således haft en minskning i antal 

unika besökare medan antalet besök har 

ökat. Orsaken till färre besökare är 

sannolikt beroende på Covid-19 som 

medfört färre aktiviteter och därmed färre 

nyheter. Ökat antal besökare ligger främst 

på de som är intresserade av rasen och 

söker valp eller vuxen hund för 

omplacering och gör upprepade besök. I 

genomsnitt är det ett stort antal besökare på 

hemsidan: 

- per dag: 201 

- per månad: 6400 

 

De sidor som besökts mest under 2021 är: 

1. Startsidan  245 127 

2. Valpar till salu    71 780 

3. Uppfödare    71 550 

4. Nytt hem    50 705 
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5. Valphänvisning    35 961 

6. Färger    29 723 

7. Nyheter    19 961 

8. Om cockern    18 576 

9. Avel       2 500 

10.  Årets cocker      2 169 

Många letar således efter valpar, uppfödare 

och omplaceringar och man vill också veta 

mer om rasen och vad som händer inom 

klubben.  

   Antal förmedlade valpkullar har minskat 

ytterligare från 30 st under 2019 till 17 

under 2020 ner till 4 st 2021. Orsaken är 

den stora efterfrågan vilket medfört att det 

inte har funnits behov för uppfödare att 

annonsera ut sina kullar. Antalet annonser 

där vuxen hund söktes var 13 st och de 

flesta annonserna har legat kvar länge, 

vilket kan tyda på att man inte fått svar.  

   Vi ser fortfarande att den större andelen 

besökare använder mobil eller surfplatta 

för att besöka hemsidan och en mindre 

ökning har skett från 71 % 2020 till ca 75 

% under 2021. 

Facebook 

Under 2021 har antalet som gillar sidan 

ökat från 1292 till 1770, en stor ökning för 

tredje året i rad, nu med 37 %. Antalet föl-

jare har under samma tid gått från 1404 till 

1966, också en stor ökning med 42 %. Re-

sultatet speglar sannolikt det stora intresset 

för rasen. Inläggen som fått störst engage-

mang i gillamarkeringar, kommentarer och 

delningar är: 

 

1. Påminnelse om att annonsera i julnumret av Cockertidningen, 202 reaktioner 

2. Stoppa smugglingen av hundar, 146 reaktioner 

3. Årsmötet 2021 inställt, 81 reaktioner 

4. Utan styrelse ingen Cockerklubb, 63 reaktioner 

5. Nu kostnadsfritt att stå på klubbens trimlista, 55 reaktioner 

GDPR 

Klubben har fastställda regler för GDPR.  

Avtal  

Under året har avtal tecknats med Linus Johansson (redaktör Cockertidningen), Royal Canin 

(huvudsponsor) och Löfs Konsult HB (Certifierad utställningsarrangör för Club Show 2022). 

Avelskommitté (AK) 

Avelsråd för cocker spaniel under 2021 har 

varit Ingrid Olsson. Avelskommittén har 

under året bestått av Ingrid Olsson och 

Henrik Johansson. Kommittén har under 

2021 haft 1 protokollfört telefonmöte, och i 

övrigt tät mejl- och Messengerkontakt. 

   AK har gett ut två Nyhetsbrev till klub-

bens uppfödare. Breven tar upp olika äm-

nen som diskuterats i kommittén, men även 

ämnen som varit uppe i sociala medier. 

   AK har tagit initiativet till ett Välkomst-

brev i samband med anmälan till uppfödar-

listan, där vi påminner om vikten av att 

följa klubbens avelspolicys. De nya kriteri-

erna är inskrivna i brevet.  

   AK har infört frivilligt HD-index på för-

äldrarna på valphänvisningen.  

   AK har förtydligat vad som gäller vid 

gentester och validering.  

   AK har uppdaterat listan med godkända 

laboratorium för gentester.  

   AK har under året fortsatt att ta fram 

 L
UK

, C
A,

 L
UL

, A
W

, A
M

L,
 IM

O
, A

L,
 K

J,
 H

J 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




 

6 

statistik på ögonlysning av föräldrar i avel, 

för att under året se om det skett någon 

förändring.  

   Kontakt har tagits med ögonveterinärer-

nas förening (SSVO) angående synen på 

distichiasis, och fortsatt kontakt hålls med 

dem. 

   AK bevakar läget i moderlandet avse-

ende rasens avel och hälsa. Kontakt har 

etablerats med The Cocker Spaniel Clubs 

Breed Health Co-ordinator.   

   AK informerar på hemsidan och publice-

rar artiklar i Cockertidningen. 

 

Support i avelsfrågor 

AK har under 2021 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 vad gäller HD och olika ögondiagnoser 

2. Hälsokrav för registrering resp. valpförmedling 

3. Support vid DNA-testning av hund 

4. Frågor om användning av Avelsdata 

5. Förfrågan om uppfödare av hundar av jakttyp och speciella färger 

6. Frågor om färgavel 

7. Priser på valpar 

Hälsofonden 

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

Uppfödarträffar/Avelskonferenser 

Coronapandemin har gjort att planer på uppfödaträffar/avelskonferenser har skjutits på 

framtiden. 

Hälsa 

Ögon 

Under 2021 har 47 hundar testats fria för 

PRA-prcd, 13 hundar testats som 

anlagsbärare, 0 testats som sjuk och 454 

förklarats hereditärt fria. Antalet ögonlysta 

cocker spaniels under 2021 är 328 st. 

Dessa står för totalt 346 registrerade 

diagnoser, av vilka 247 är u.a. Några av 

dessa har dock vid annat tillfälle under året 

fått någon typ av anmärkning.   

   Distichiasis fortsätter att vara den 

vanligaste diagnosen med 45 registrerade 

fall.  

   Artresia puncta lacrimalis återfanns hos 6 

st. 

   På årsmötet återremitterades motionen 

om hälsoprogram för ögon till styrelsen 

och Avelskommittén. AK har fortsatt att 

jobba med detta. Bland annat har man 

identifierat vilka diagnoser som bedöms så 

pass allvarliga att de behöver hållas extra 

koll på. Dessutom är Ögonpolicyn under 

omarbetning, främst vad gäller att snabbt 

se om en diagnos innebär avelsförbud eller 

inte. 

Höftledsdysplasi (HD) 

Under 2021 registrerades 365 st HD-röntgenresultat:  

Grad A: 137 st; Grad B: 141 st; Grad C: 73 st; Grad D: 13 st och Grad E: 1 st. 
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Föräldradjur Kullar födda 

  Kombinationer 2017 2018 2019 2020 2021 

  HD grad A      HD grad A    53 44 42 49 57 

  HD grad A      HD grad B    57 70 58 81 90 

  HD grad A      HD grad C    16 26 17 28 30 

  HD grad B      HD grad B    26 34 32 41 34 

  HD grad B      HD grad C    8 14 16 19 25 

  HD grad C      HD grad C    
 

1 5 6 7 

  HD grad C      HD grad D    
    

1 

  okänt     HD grad A    3 3 5 2 1 

  okänt     HD grad B    1 2 2 
 

1 

  okänt     HD grad C    1 
    

  okänt     okänt   
 

1 2 
  

Av de 246 kullar som föddes 2021 är 181 kullar (73,6%) efter A/B föräldrar. 63 kullar 

(25,6%) är efter minst en förälder med C, och 8 kullar är efter föräldrar med C/C och C/D.  

Diagnos 
födelseår 

2017 2018 2019 2020 

HD grad A 103 (46,2 %) 134 (48,0 %) 109 (42,4 %) 74 (37,2 %) 

HD grad B 76 (34,1 %) 94 (33,7 %) 88 (34,2 %) 80 (40,2 %) 

HD grad C 41 (18,4 %) 46 (16,5 %) 52 (20,2 %) 40 (20,1 %) 

HD grad D 3 (1,3 %) 5 (1,8 %) 7 (2,7 %) 5 (2,5 %) 

HD grad E 
    

1 (0,4 %) 
  

Totalt antal 

undersökta   

223 (28,7 %) 279 (28,0 %) 257 (26,7 %) 199 (16,4 %) 

Snittålder för 

undersökning 

(månader)   

20 
 

19 
 

17 
 

14 
 

Antal födda 777 
 

995 
 

961 
 

1 192 
 

 

Spannet för HD-index sträcker sig från 68 i botten upp till 127 som högsta värde. 

Diagnos Antal (andel) undersökta Medelvärde HD-index 

HD A 267  (42,4 %) 113 
 

HD B 220  (35,0 %) 96 
 

HD C 127  (20,2 %) 87 
 

HD D 13  (2,1 %) 78 
 

HD E 2  (0,3 %) 74 
 

Totalt antal undersökta   629  (12,8 %) 
  

Antal födda 4 904 
   

Av de 365 registrerade röntgenresultaten 

hade 192 hundar (52,6%) ett HD-index på 

100 eller mer vilket är mycket positivt. 

   Två stycken HD-belastade hundar 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. 

ED  
96 hundar har undersökts och samtliga är u a. 

Patella  
25 hundar har undersökts och samtliga är u a. 

Njurar 

År 2021 undersöktes/registrerades 530 hundar (43,7%) angående FN, 482 (39,7%) var 

hereditärt fria, och 48 (4,0%) var DNA-testade fria A. Antal födda valpar var 1214. 
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Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället 

Föräldradjur Kullar födda 

Kombinationer   2017   2018   2019   2020   2021 
Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad fri A    

Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad fri A    

17 16 13 8 8 

Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad fri A    

Familjär nefropati (FN), 

hereditärt fri    

28 33 28 42 44 

Familjär nefropati (FN), 

hereditärt fri    

Familjär nefropati (FN), 

hereditärt fri    

9 14 23 31 38 

Familjär nefropati (FN), 

hereditärt fri    

Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad 

anlagsbärare B    

1 1 
   

okänt   Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad fri A    

23 21 30 29 31 

okänt   Familjär nefropati (FN), 

hereditärt fri    

34 36 37 35 47 

okänt   okänt   53 74 48 81 78 

 

Antal kullar födda i kombination fri A x fri 

A, fri A x her fri, och her fri x her fri är 90 

st, motsvarande antal för 2020 var 80 st, så 

här går det framåt vilket är glädjande. 

   Antal kullar födda i kombination okänt x 

fri A och okänt x her fri är 78 st, antal för 

2020 var 65 st. Här går det också framåt, 

och en eloge till de uppfödare som 

använder minst en fri förälder vid parning. 

   Antal kullar födda i kombination okänt x 

okänt är i år fortfarande högt med 78 st.

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. 

Diagnos födelseår 2017 2018 2019 2020 2021 

Familjär nefropati (FN), 

hereditärt fri 

359  

(97,0 %) 

402 

(95,9 %) 

396 

(95,9 %) 

496 

(98,8 %) 

361 

(98,6 %) 

Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad fri A 

11 

(3,0 %) 

15 

(3,6 %) 

17 

(4,1 %) 

6 

(1,2 %) 

5 

(1,4 %) 

Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad anlagsbärare B 

 
2 

(0,5 %) 

   

Familjär nefropati (FN) 

DNA-testad sjuk C 

     

Familjär nefropati (FN)      

Totalt antal undersökta   370 

(47,6 %) 

419 

(42,1 %) 

413 

(43,0 %) 

502 

(42,1 %) 

366 

(30,1 %) 

Antal födda 777  995  961  1 192  1 214 

 

Antalet DNA-testade hundar har sjunkit, 

för att nu vara nere på 0,4%.   

   Många hundar är hereditärt fria i generat-

ioner bakåt, och SKK har under året med-

delat att från och med generation fyra 

måste vi nu börja testa om våra avelsdjur. 

Därmed kommer förmodligen antalet DNA 

testade hundar att öka under kommande år. 

   Dock är det endast 30,1% som är heredi-

tärt fria/DNA-testade fria A av det totala 

antalet födda 2021.  

    Under året har inget RD fall konstate-

rats.
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Mentalitet 

Från 2011 till 2021 kan vi enligt SKK:s 

och SBK:s mentalbeskrivningar BPH (be-

teende- och personlighetsbeskrivning 

hund) respektive MH (mentalbeskrivning 

hund), konstatera att cockern är en social 

och nyfiken hund. Cockerklubben fortsät-

ter att förorda BPH istället för MH som 

beskrivningsmetod för cocker spaniel. 

   Under 2021 har 40 hundar beskrivits i 

BPH, 20 hanar och 20 tikar, 38 av dessa 

står noterade som genomförda.   

   Totalt har 221 cockrar startat på BPH 

varav 214 har genomfört. Av dessa var 91 

hanar och 123 tikar. Ny siktar vi framåt 

mot de 500!  

   Endast två cockrar har genomgått MH – 

båda med känd mental status som följd.

 

Statistik 

AK inhämtar hälsostatistik för 2021 från Agria, If, Moderna och Sveland. Statistiken kommer 

att presenteras på hemsidan och i tidningen. 

Utställningskommittén  

Ulrika Karlsson har varit utställningsan-

svarig. I kommittén sitter Ulrika Karlsson, 

Anne Wågström, Kerstin Johansson och 

Angelica Nilsson Mansfield.  

   Kommittén har haft 1 protokollfört möte 

och utställningsansvarig har skickat ut 

Minnesanteckningar till styrelsen innan 

kommittén var fulltalig. Domarna som 

dömer på Club Show i Eskilstuna lördagen 

den 24 september 2022 är: Sarah Amos-

Jones, kennel Cassom (hanar) och Andrew 

Jones, kennel Shenmore (tikar). Presentat-

ion av domarna kommer finnas med i 

Cockertidningen och utställningskatalogen. 

Arbetet fortgår under tiden. Det har gjorts 

en annons till sponsring av Club Show som 

ska mejlas ut till sponsorer. Det har även 

skrivits ett kontrakt med Therese Löf¨s 

Konsult för det administrativa som ska 

göras för utställningen, i och med att det är 

mycket arbete både under och efter Club 

Show. Kommittén har även kontaktat en 

utställningsvärdinna, eftersom flertalet av 

styrelsemedlemmarna vill ställa ut på Club 

Show. 

 

Viltspår  

På grund av rådande omständigheter (Co-

rona) har det under 2020 inte förekommit 

någon verksamhet i kommittén. Även 2021 

visade sig vara begränsat av Covid-19. 

Inget KM (klubbmästerskap) genomfördes 

2021. Beslut togs att erbjuda möjlighet att 

deltaga i tävlan om Årets Viltspårscocker 

2021. Vinnaren, och resultatlista publiceras 

på CSK:s hemsida i januari 2022. Beslut 

togs att låta KM vila ytterligare ett år, då 

reglerna behöver en översyn. Dessutom är 

vi i stort behov av fler kunniga medlemmar 

i Viltspårskommittén. Viltspårsansvarig 

har varit i kontakt med Marie Larsson 

SSRK Västra, angående framtida upplägg 

av KM. Detta arbete hoppas vi ska fort-

skrida med den person som tar över efter 

Marie Larsson, i mars 2022. 

 

Årets Cocker  

Tävlan om Årets Cocker startades 2021-

01-01, förutom i kategorierna Årets Junior, 

Årets Utställningscocker och Årets Vete-

ran. Beslut om detta togs 2021-09-16 ef-

tersom SKK:s restriktioner inte tillåtit alla, 

som haft viljan att göra så, att medverka på 

utställningarna, då t. ex. gräns för maxi-

malt antal deltagare satts upp. Därmed har 
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en ”först-till-kvarn”-situation uppstått. 

Dessutom har utställningarna inte varit 

geografiskt jämnt fördelade över landet. 

Bedömningen gjordes således att alla inte 

fått samma möjlighet, och därmed ska inte 

tävlan om Årets Junior, Årets Ut-

ställningscocker och Årets Veteran ske 

under 2021. 

 

Vinnare Årets Cocker 2021 

Gren Stamtavlenamn Tilltalsnamn Ägare 

Agility Solid Harmony’s Island Pop Ebbe Sara Karlsson 

Allround Perchwater Because We Can Prince Ingela Larsson 

Kindeland 

Freestyle FREECH SE VCH RLD N & F & A 

LPI LPII FD I & II HTM I Solid 

Harmony’s Roman Style 

Bubbles Lars-Erik 

Ejdebäck 

Fältprov jakt                                                                                                Wildthyme Jutrixious Julle Annika Olsson 

Lydnad LD Startkl. LD1 RLD NFA Gilljams 

Mysterious Lady 

Isa Lotta Östlund 

Nose Work Tripolis New Romance Maya Lotta Adehed 

Rallylydnad FREECH SE VCH RLD N & F & A 

LPI LPII FD I & II HTM I Solid 

Harmony’s Roman Style 

Bubbles Lars-Erik 

Ejdebäck 

Viltspår SE VCH Joinmi Blow Away Malte Susanne Berglund 

 

Slutord  

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

god verksamhet och ser fram emot 2022. 

 

Henrik Johansson   Anne Wågström   

 

Ulrika Karlsson   Ulrika Larefalk 

 

Ingrid Olsson   Caroline Andrén 

 

Annis Lindberg   Anna Låhdö 

 

Kerstin Johansson 
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Verksamhetsberättelse för Cocker Spanielklubben 2021 
 


Inledning 


Styrelsen för Cocker Spanielklubben avger härmed nedanstående verksamhetsberättelse för 


2021. 


Styrelsen och styrelsens arbete 


Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 


Ordinarie ledamöter 


Namn Position Övrigt 


Henrik Johansson ordförande ansvarig utgivare 


Anne Wågström vice ordförande  


Ulrika Karlsson sekreterare postmottagare och utställningsansvarig 


Ulrika Larefalk kassör  


Ingrid Olsson ledamot avelsansvarig 


Caroline Andrén ledamot viltspårsansvarig 


Annis Lindberg ledamot jaktansvarig 


 


Suppleanter 


Anna Låhdö Kerstin Johansson 


 


Arbetsutskott 


Henrik Johansson Ulrika Karlsson Ulrika Larefalk 


 


Styrelsen har haft 12 protokollförda möten 


och utdrag från dessa har publicerats som 


styrelseinformation på hemsidan.  


   Ambitionen har varit att organisera sty-


relsens arbete i kommittéer med definie-


rade ansvarsområden och arbetsuppgifter. 


Tanken är att därmed involvera fler med-


lemmar i det aktiva arbetet. Idag finns det 


en avels- och uppfödarkommitté, en ut-


ställningskommitté, en viltspårskommitté 


och en jaktkommitté.  


  


Utskott/Kommitté Antal protokollförda möten 


AU 6 


Utställningskommittén 1 


Avelskommittén 1 


Jaktkommittén 1 


Viltspårskommittén Enbart telefonmöten 


 


Representation  


Ingrid Olsson har representerat klubben på 


SKK:s Avelskonferens och SSRK:s full-


mäktigemöte. Henrik Johansson har repre-


senterat klubben på SSRK:s Funktionärs-


träff 2021-11-20-21 samt i ett digitalt för-


möte med övriga inom SSRK ingående 


rasklubbar om Vårt medlemskap. 
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Remissvar m.m 


Styrelsen har lämnat svar på remiss om SKK:s stadgar, bidragit med text och bild till SSRK:s 


broschyr samt fått bilden på SKK:s sajt Köpahund.se utbytt.   


Ekonomi  


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


bokslutet. 


Medlemmar  


Cocker Spanielklubben fortsätter att växa!  


2021 
            


Medlems-
antal 


JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 


Aktiva 
medlemmar 


904 910 929 960 966 980 1020 1039 1048 1059 1070 1082 


Nya 
medlemmar 


15 18 27 38 16 27 44 38 27 17 27 17 


Avslutade 
medlemskap 


7 17 13 10 10 11 8 10 11 17 12 18 


 


Under 2021 ökade antalet medlemmar med 178 och vi är nu sammanlagt 1082 medlemmar i 


klubben. Det är en ökning med 170 jämfört med december 2020.  


I tabellen nedan ses antal medlemmar fördelat på respektive lokalavdelning: 


Lokalavd Fullbet Familje Valp-
köpare 


Utland Utland 
valpköp 


Heders-
medlem 


Dubbelt  


19-25 


Dubbelt 
6-18 


Totalt 


SYDVÄST 148 5 12 0 0 1 1 1 168 
UPPLAND 86 7 6 0 0 1 0 0 100 
VÄRMLAND  226 7 16 0 0 2 2 0 253 
DALARNA 16 1 2 0 0 0 0 0 19 
VÄSTERBOTTEN  44 5 6 0 0 0 2 0 57 
SYDÖST 66 5 3 0 0 0 0 1 75 
UTLAND 0 0 0 4 1 0 0 0 5 
STOCKHOLM 353 9 34 0 0 1 2 6 405 
Summa: 939 39 79 4 1 5 7 8 1082 
 


Alla avdelningar ökade sitt medlemsantal: 


Avdelning Sydväst ökade sitt medlemsan-


tal från 106 till 168, Uppland från 82 till 


100, Värmland från 78 till 253, Västerbot-


ten från 45 till 57, Sydöstra avdelningen 


från 66 till 75 och slutligen Stockholm som 


ökade från 345 till 405 medlemmar. Under 


2021 startades en tidigare vilande 


lokalavdelning upp i Dalarnas län och 


lokalavdelningen Västra lades vilande. 


Västras medlemmar flyttades över till 


Värmland.     


   Under 2021 har klubbens utlandsmed-


lemmar ökat från 2 till 4. Även antal he-


dersmedlemmar har ökat under 2021 från 1 


till 5. Likaså har antal gåvo- och valp-


köparmedlemskap ökat från 49 till 79. Fa-


miljemedlemskapen är desamma som un-


der 2020 med 39 i antal. Dubbelt medlem-


skap för ungdomar mellan 19 till 25 och 6 


till 18 har ökat från 4 till 15.    


   Medlemsansvarig har under 2021 skickat 


1003 mejl med information om Cocker 


Spanielklubben till nyblivna cockerägare. 


Under samma period har klubben fått 311 


nya medlemmar (samma antal för 2020 var 
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265). Medlemsökningen räknat i netto är dock 178. 


     


Avdelningar 


Klubben har för närvarande 16 lokalavdelningar, varav 11 är vilande. Klubben har 5 aktiva 


lokalavdelningar. Lokalavdelning Dalarna har under 2021 startats upp med en 


interimsstyrelse.  


Cockertidningen 


Cockertidningen har utkommit tre gånger 


under året, varav en gång som dubbel-


nummer. Anledningen till detta var att det 


upptäcktes att klubben sedan 2008 saknade 


giltigt utgivningsbevis från Patent- och 


Registreringsverket (PRV). Det nya beviset 


utfärdades 2021-07-06 och gäller till 2031-


07-05.   


    Klubben anlitade redaktör Linus Johans-


son från och med 2021-02-21, dvs. för 


samtliga tre utgåvor. I samband med num-


mer 4/21 utfördes däremot största delen av 


uppgiften av Henrik Johansson som också 


har varit ansvarig utgivare. Efter intensivt 


kampanjande lyckades detta nummer 


komma upp i 100 sidor, varav ett drygt 


fyrtiotal utgjordes av annonser från med-


lemmar. Tyvärr gjorde ett fel i medlemslis-


tan att ca 80 medlemmar inte fick någon 


tidning, varpå ett nytryck och -utskick be-


hövde göras.   


    Målsättningen för tidningen har varit att 


öka informationsmängden och läsvärdet 


för samtliga medlemmar, och att presentera 


detta på ett tilltalande och läsinbjudande 


sätt. Detta arbete pågår kontinuerligt. En 


förutsättning är dock att fler bidrar med 


material till tidningen.   


    På årsmötet 2021 återremitterades till 


styrelsen ärendet angående att göra 


Cockertidningen till nättidning. Detta har 


tyvärr inte kunnat prioriteras under året 


varför styrelsen behöver mer tid att utreda 


och bereda frågan. 


Hemsidan  


För hemsidan och Facebook anlitar klubben Luckyhouse Konsult med redaktör Eva Frisk. 


År Antal unika besökare Antal besök 


2020 94 221 221 046 


2021 76 870 225 482 


 


Sidan har således haft en minskning i antal 


unika besökare medan antalet besök har 


ökat. Orsaken till färre besökare är 


sannolikt beroende på Covid-19 som 


medfört färre aktiviteter och därmed färre 


nyheter. Ökat antal besökare ligger främst 


på de som är intresserade av rasen och 


söker valp eller vuxen hund för 


omplacering och gör upprepade besök. I 


genomsnitt är det ett stort antal besökare på 


hemsidan: 


- per dag: 201 


- per månad: 6400 


 


De sidor som besökts mest under 2021 är: 


1. Startsidan  245 127 


2. Valpar till salu    71 780 


3. Uppfödare    71 550 


4. Nytt hem    50 705 







 


5 


5. Valphänvisning    35 961 


6. Färger    29 723 


7. Nyheter    19 961 


8. Om cockern    18 576 


9. Avel       2 500 


10.  Årets cocker      2 169 


Många letar således efter valpar, uppfödare 


och omplaceringar och man vill också veta 


mer om rasen och vad som händer inom 


klubben.  


   Antal förmedlade valpkullar har minskat 


ytterligare från 30 st under 2019 till 17 


under 2020 ner till 4 st 2021. Orsaken är 


den stora efterfrågan vilket medfört att det 


inte har funnits behov för uppfödare att 


annonsera ut sina kullar. Antalet annonser 


där vuxen hund söktes var 13 st och de 


flesta annonserna har legat kvar länge, 


vilket kan tyda på att man inte fått svar.  


   Vi ser fortfarande att den större andelen 


besökare använder mobil eller surfplatta 


för att besöka hemsidan och en mindre 


ökning har skett från 71 % 2020 till ca 75 


% under 2021. 


Facebook 


Under 2021 har antalet som gillar sidan 


ökat från 1292 till 1770, en stor ökning för 


tredje året i rad, nu med 37 %. Antalet föl-


jare har under samma tid gått från 1404 till 


1966, också en stor ökning med 42 %. Re-


sultatet speglar sannolikt det stora intresset 


för rasen. Inläggen som fått störst engage-


mang i gillamarkeringar, kommentarer och 


delningar är: 


 


1. Påminnelse om att annonsera i julnumret av Cockertidningen, 202 reaktioner 


2. Stoppa smugglingen av hundar, 146 reaktioner 


3. Årsmötet 2021 inställt, 81 reaktioner 


4. Utan styrelse ingen Cockerklubb, 63 reaktioner 


5. Nu kostnadsfritt att stå på klubbens trimlista, 55 reaktioner 


GDPR 


Klubben har fastställda regler för GDPR.  


Avtal  


Under året har avtal tecknats med Linus Johansson (redaktör Cockertidningen), Royal Canin 


(huvudsponsor) och Löfs Konsult HB (Certifierad utställningsarrangör för Club Show 2022). 


Avelskommitté (AK) 


Avelsråd för cocker spaniel under 2021 har 


varit Ingrid Olsson. Avelskommittén har 


under året bestått av Ingrid Olsson och 


Henrik Johansson. Kommittén har under 


2021 haft 1 protokollfört telefonmöte, och i 


övrigt tät mejl- och Messengerkontakt. 


   AK har gett ut två Nyhetsbrev till klub-


bens uppfödare. Breven tar upp olika äm-


nen som diskuterats i kommittén, men även 


ämnen som varit uppe i sociala medier. 


   AK har tagit initiativet till ett Välkomst-


brev i samband med anmälan till uppfödar-


listan, där vi påminner om vikten av att 


följa klubbens avelspolicys. De nya kriteri-


erna är inskrivna i brevet.  


   AK har infört frivilligt HD-index på för-


äldrarna på valphänvisningen.  


   AK har förtydligat vad som gäller vid 


gentester och validering.  


   AK har uppdaterat listan med godkända 


laboratorium för gentester.  


   AK har under året fortsatt att ta fram 
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statistik på ögonlysning av föräldrar i avel, 


för att under året se om det skett någon 


förändring.  


   Kontakt har tagits med ögonveterinärer-


nas förening (SSVO) angående synen på 


distichiasis, och fortsatt kontakt hålls med 


dem. 


   AK bevakar läget i moderlandet avse-


ende rasens avel och hälsa. Kontakt har 


etablerats med The Cocker Spaniel Clubs 


Breed Health Co-ordinator.   


   AK informerar på hemsidan och publice-


rar artiklar i Cockertidningen. 


 


Support i avelsfrågor 


AK har under 2021 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 vad gäller HD och olika ögondiagnoser 


2. Hälsokrav för registrering resp. valpförmedling 


3. Support vid DNA-testning av hund 


4. Frågor om användning av Avelsdata 


5. Förfrågan om uppfödare av hundar av jakttyp och speciella färger 


6. Frågor om färgavel 


7. Priser på valpar 


Hälsofonden 


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


Uppfödarträffar/Avelskonferenser 


Coronapandemin har gjort att planer på uppfödaträffar/avelskonferenser har skjutits på 


framtiden. 


Hälsa 


Ögon 


Under 2021 har 47 hundar testats fria för 


PRA-prcd, 13 hundar testats som 


anlagsbärare, 0 testats som sjuk och 454 


förklarats hereditärt fria. Antalet ögonlysta 


cocker spaniels under 2021 är 328 st. 


Dessa står för totalt 346 registrerade 


diagnoser, av vilka 247 är u.a. Några av 


dessa har dock vid annat tillfälle under året 


fått någon typ av anmärkning.   


   Distichiasis fortsätter att vara den 


vanligaste diagnosen med 45 registrerade 


fall.  


   Artresia puncta lacrimalis återfanns hos 6 


st. 


   På årsmötet återremitterades motionen 


om hälsoprogram för ögon till styrelsen 


och Avelskommittén. AK har fortsatt att 


jobba med detta. Bland annat har man 


identifierat vilka diagnoser som bedöms så 


pass allvarliga att de behöver hållas extra 


koll på. Dessutom är Ögonpolicyn under 


omarbetning, främst vad gäller att snabbt 


se om en diagnos innebär avelsförbud eller 


inte. 


Höftledsdysplasi (HD) 


Under 2021 registrerades 365 st HD-röntgenresultat:  


Grad A: 137 st; Grad B: 141 st; Grad C: 73 st; Grad D: 13 st och Grad E: 1 st. 
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Föräldradjur Kullar födda 


  Kombinationer 2017 2018 2019 2020 2021 


  HD grad A      HD grad A    53 44 42 49 57 


  HD grad A      HD grad B    57 70 58 81 90 


  HD grad A      HD grad C    16 26 17 28 30 


  HD grad B      HD grad B    26 34 32 41 34 


  HD grad B      HD grad C    8 14 16 19 25 


  HD grad C      HD grad C    
 


1 5 6 7 


  HD grad C      HD grad D    
    


1 


  okänt     HD grad A    3 3 5 2 1 


  okänt     HD grad B    1 2 2 
 


1 


  okänt     HD grad C    1 
    


  okänt     okänt   
 


1 2 
  


Av de 246 kullar som föddes 2021 är 181 kullar (73,6%) efter A/B föräldrar. 63 kullar 


(25,6%) är efter minst en förälder med C, och 8 kullar är efter föräldrar med C/C och C/D.  


Diagnos 
födelseår 


2017 2018 2019 2020 


HD grad A 103 (46,2 %) 134 (48,0 %) 109 (42,4 %) 74 (37,2 %) 


HD grad B 76 (34,1 %) 94 (33,7 %) 88 (34,2 %) 80 (40,2 %) 


HD grad C 41 (18,4 %) 46 (16,5 %) 52 (20,2 %) 40 (20,1 %) 


HD grad D 3 (1,3 %) 5 (1,8 %) 7 (2,7 %) 5 (2,5 %) 


HD grad E 
    


1 (0,4 %) 
  


Totalt antal 


undersökta   


223 (28,7 %) 279 (28,0 %) 257 (26,7 %) 199 (16,4 %) 


Snittålder för 


undersökning 


(månader)   


20 
 


19 
 


17 
 


14 
 


Antal födda 777 
 


995 
 


961 
 


1 192 
 


 


Spannet för HD-index sträcker sig från 68 i botten upp till 127 som högsta värde. 


Diagnos Antal (andel) undersökta Medelvärde HD-index 


HD A 267  (42,4 %) 113 
 


HD B 220  (35,0 %) 96 
 


HD C 127  (20,2 %) 87 
 


HD D 13  (2,1 %) 78 
 


HD E 2  (0,3 %) 74 
 


Totalt antal undersökta   629  (12,8 %) 
  


Antal födda 4 904 
   


Av de 365 registrerade röntgenresultaten 


hade 192 hundar (52,6%) ett HD-index på 


100 eller mer vilket är mycket positivt. 


   Två stycken HD-belastade hundar 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. 


ED  
96 hundar har undersökts och samtliga är u a. 


Patella  
25 hundar har undersökts och samtliga är u a. 


Njurar 


År 2021 undersöktes/registrerades 530 hundar (43,7%) angående FN, 482 (39,7%) var 


hereditärt fria, och 48 (4,0%) var DNA-testade fria A. Antal födda valpar var 1214. 
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Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället 


Föräldradjur Kullar födda 


Kombinationer   2017   2018   2019   2020   2021 
Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad fri A    


Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad fri A    


17 16 13 8 8 


Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad fri A    


Familjär nefropati (FN), 


hereditärt fri    


28 33 28 42 44 


Familjär nefropati (FN), 


hereditärt fri    


Familjär nefropati (FN), 


hereditärt fri    


9 14 23 31 38 


Familjär nefropati (FN), 


hereditärt fri    


Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad 


anlagsbärare B    


1 1 
   


okänt   Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad fri A    


23 21 30 29 31 


okänt   Familjär nefropati (FN), 


hereditärt fri    


34 36 37 35 47 


okänt   okänt   53 74 48 81 78 


 


Antal kullar födda i kombination fri A x fri 


A, fri A x her fri, och her fri x her fri är 90 


st, motsvarande antal för 2020 var 80 st, så 


här går det framåt vilket är glädjande. 


   Antal kullar födda i kombination okänt x 


fri A och okänt x her fri är 78 st, antal för 


2020 var 65 st. Här går det också framåt, 


och en eloge till de uppfödare som 


använder minst en fri förälder vid parning. 


   Antal kullar födda i kombination okänt x 


okänt är i år fortfarande högt med 78 st.


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. 


Diagnos födelseår 2017 2018 2019 2020 2021 


Familjär nefropati (FN), 


hereditärt fri 


359  


(97,0 %) 


402 


(95,9 %) 


396 


(95,9 %) 


496 


(98,8 %) 


361 


(98,6 %) 


Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad fri A 


11 


(3,0 %) 


15 


(3,6 %) 


17 


(4,1 %) 


6 


(1,2 %) 


5 


(1,4 %) 


Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad anlagsbärare B 


 
2 


(0,5 %) 


   


Familjär nefropati (FN) 


DNA-testad sjuk C 


     


Familjär nefropati (FN)      


Totalt antal undersökta   370 


(47,6 %) 


419 


(42,1 %) 


413 


(43,0 %) 


502 


(42,1 %) 


366 


(30,1 %) 


Antal födda 777  995  961  1 192  1 214 


 


Antalet DNA-testade hundar har sjunkit, 


för att nu vara nere på 0,4%.   


   Många hundar är hereditärt fria i generat-


ioner bakåt, och SKK har under året med-


delat att från och med generation fyra 


måste vi nu börja testa om våra avelsdjur. 


Därmed kommer förmodligen antalet DNA 


testade hundar att öka under kommande år. 


   Dock är det endast 30,1% som är heredi-


tärt fria/DNA-testade fria A av det totala 


antalet födda 2021.  


    Under året har inget RD fall konstate-


rats.
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Mentalitet 


Från 2011 till 2021 kan vi enligt SKK:s 


och SBK:s mentalbeskrivningar BPH (be-


teende- och personlighetsbeskrivning 


hund) respektive MH (mentalbeskrivning 


hund), konstatera att cockern är en social 


och nyfiken hund. Cockerklubben fortsät-


ter att förorda BPH istället för MH som 


beskrivningsmetod för cocker spaniel. 


   Under 2021 har 40 hundar beskrivits i 


BPH, 20 hanar och 20 tikar, 38 av dessa 


står noterade som genomförda.   


   Totalt har 221 cockrar startat på BPH 


varav 214 har genomfört. Av dessa var 91 


hanar och 123 tikar. Ny siktar vi framåt 


mot de 500!  


   Endast två cockrar har genomgått MH – 


båda med känd mental status som följd.


 


Statistik 


AK inhämtar hälsostatistik för 2021 från Agria, If, Moderna och Sveland. Statistiken kommer 


att presenteras på hemsidan och i tidningen. 


Utställningskommittén  


Ulrika Karlsson har varit utställningsan-


svarig. I kommittén sitter Ulrika Karlsson, 


Anne Wågström, Kerstin Johansson och 


Angelica Nilsson Mansfield.  


   Kommittén har haft 1 protokollfört möte 


och utställningsansvarig har skickat ut 


Minnesanteckningar till styrelsen innan 


kommittén var fulltalig. Domarna som 


dömer på Club Show i Eskilstuna lördagen 


den 24 september 2022 är: Sarah Amos-


Jones, kennel Cassom (hanar) och Andrew 


Jones, kennel Shenmore (tikar). Presentat-


ion av domarna kommer finnas med i 


Cockertidningen och utställningskatalogen. 


Arbetet fortgår under tiden. Det har gjorts 


en annons till sponsring av Club Show som 


ska mejlas ut till sponsorer. Det har även 


skrivits ett kontrakt med Therese Löf¨s 


Konsult för det administrativa som ska 


göras för utställningen, i och med att det är 


mycket arbete både under och efter Club 


Show. Kommittén har även kontaktat en 


utställningsvärdinna, eftersom flertalet av 


styrelsemedlemmarna vill ställa ut på Club 


Show. 


 


Viltspår  


På grund av rådande omständigheter (Co-


rona) har det under 2020 inte förekommit 


någon verksamhet i kommittén. Även 2021 


visade sig vara begränsat av Covid-19. 


Inget KM (klubbmästerskap) genomfördes 


2021. Beslut togs att erbjuda möjlighet att 


deltaga i tävlan om Årets Viltspårscocker 


2021. Vinnaren, och resultatlista publiceras 


på CSK:s hemsida i januari 2022. Beslut 


togs att låta KM vila ytterligare ett år, då 


reglerna behöver en översyn. Dessutom är 


vi i stort behov av fler kunniga medlemmar 


i Viltspårskommittén. Viltspårsansvarig 


har varit i kontakt med Marie Larsson 


SSRK Västra, angående framtida upplägg 


av KM. Detta arbete hoppas vi ska fort-


skrida med den person som tar över efter 


Marie Larsson, i mars 2022. 


 


Årets Cocker  


Tävlan om Årets Cocker startades 2021-


01-01, förutom i kategorierna Årets Junior, 


Årets Utställningscocker och Årets Vete-


ran. Beslut om detta togs 2021-09-16 ef-


tersom SKK:s restriktioner inte tillåtit alla, 


som haft viljan att göra så, att medverka på 


utställningarna, då t. ex. gräns för maxi-


malt antal deltagare satts upp. Därmed har 
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en ”först-till-kvarn”-situation uppstått. 


Dessutom har utställningarna inte varit 


geografiskt jämnt fördelade över landet. 


Bedömningen gjordes således att alla inte 


fått samma möjlighet, och därmed ska inte 


tävlan om Årets Junior, Årets Ut-


ställningscocker och Årets Veteran ske 


under 2021. 


 


Vinnare Årets Cocker 2021 


Gren Stamtavlenamn Tilltalsnamn Ägare 


Agility Solid Harmony’s Island Pop Ebbe Sara Karlsson 


Allround Perchwater Because We Can Prince Ingela Larsson 


Kindeland 


Freestyle FREECH SE VCH RLD N & F & A 


LPI LPII FD I & II HTM I Solid 


Harmony’s Roman Style 


Bubbles Lars-Erik 


Ejdebäck 


Fältprov jakt                                                                                                Wildthyme Jutrixious Julle Annika Olsson 


Lydnad LD Startkl. LD1 RLD NFA Gilljams 


Mysterious Lady 


Isa Lotta Östlund 


Nose Work Tripolis New Romance Maya Lotta Adehed 


Rallylydnad FREECH SE VCH RLD N & F & A 


LPI LPII FD I & II HTM I Solid 


Harmony’s Roman Style 


Bubbles Lars-Erik 


Ejdebäck 


Viltspår SE VCH Joinmi Blow Away Malte Susanne Berglund 


 


Slutord  


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


god verksamhet och ser fram emot 2022. 


 


Henrik Johansson   Anne Wågström   


 


Ulrika Karlsson   Ulrika Larefalk 


 


Ingrid Olsson   Caroline Andrén 


 


Annis Lindberg   Anna Låhdö 


 


Kerstin Johansson 
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