
När jag fick en förfrågan att vara med i en första styrelse vid grundandet av Springerklubben 

1982 tackade jag självklart ja, eftersom jag en längre tid saknat en rasklubb. 7 år senare 

avgick jag från styrelsen och var med i avelsrådet några år och blev sedermera hedersledamot 

för nedlagt arbete. 

 

När Springerklubben äntligen var bildad var det dags att få den lokala verksamheten aktiverad. 

Vi var några eldsjälar i Skåne som ganska snart fick igång en väl fungerande verksamhet med 

många aktiviteter och engagerade medlemmar. Det var en mycket rolig tid. 

Jag var också med i styrelsen i SSRK/S under några år. 

 

Jag har haft en liten uppfödning med kennelnamnet Gofields och har endast haft 14 kullar 

under perioden 1973 – 1996. Från min uppfödning vill jag nämna SLCH SBCH Gofields 

Happy Muriel, ägare Ingrid Röjelid, som blev lydnadschampion vid 15 månaders ålder och 

bruksprovschampion i spår på brukshundsklubben endast några månader senare. 

 

1978 importerade jag en hund från England INT S NUCH NV-78 Cliffhill Gossips Fieldday, 

Goss. Han blev den ledande avelshunden under perioden 1982 – 1986 och lämnade många 

högt vinnande avkommor och champions. Den mest kände är Beeline Sunset Strip som blev 

den första svenskfödda springer som vunnit BIS på en internationell SKK-utställning. 

Centennial´s kennel använde honom 2 gånger i aveln och ur den kombinationen var det 3 

avkommor som blev SUCH (3 cert + minst 2 ökl jaktprov), en av dem SUCH Centennial´s 

Graceful Gilda tog jag som en parningsvalp. Goss hade många BIS-vinnande avelsklasser 

under årens lopp och under 1985 – 1986 vann han samtliga avelsklasser på SKK och SSRK, 

totalt 8 utställningar i Skåne. 

 

Två gånger har jag varit domare på Springerklubben, avd. Gävle-Dala och avd. Väst. 1991 

blev jag inbjuden att döma på en open show i England.  Midland E.S.S.S. arrangerade 

utställningen och det var en mycket intressant upplevelse. 

 

1997 fick jag ett nytt arbete på Trolle Ljungby gods som ansvarig för ekonomi och 

administration och det blev slutet på en lång aktiv period inom hunderiet. Numera följer jag 

med så gott det går och läser med intresse vad som händer med vår ras. Jag lever ett lugnt 

pensionärsliv i Rammsjöstrand och går varje dag en 10 km lång promenad i ur och skur med 

min springertik Daisy längs havet, jagar ibland samt ägnar mig åt intensivt hummerfiske på 

hösten. 
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