Nyhetsbrev
September 2020
Ordförandes rader
Hej alla medlemmar! Nu är det dags för det andra Nyhetsbrevet där ni kan hitta diverse nyheter och information.
Trots rådande omständigheter så har en del aktiviteter ändå kunnat arrangeras som till exempel nybörjarprov och vattenprov vilket är mycket
glädjande. När det gäller utställningar så kan man nog säga att 2020 är ett förlorat år...och det ser ut att fortsätta 2021 då nu även My Dog är
inställt.
Vad vi än tycker så är det viktigaste ändå att förhindra smittspridning av Covid19 och att följa Folkhälsomyndighetens råd då det gäller
människors liv och hälsa.
När nya RAS blev fastställt så beslutades att uppfödarlistan skulle tömmas den 21/6.
Detta gjordes för att få en uppdaterad lista samt att man som uppfödare måste förbinda sig att följa det nya dokumentet och dess
avelsrekommendationer för att stå med på listan. Allt för rasens bästa...
Just nu planeras för en avelskonferens i februari 2021. Fullmäktige och samrådsmöte är inplanerat i mars samt Club Show i juli.
Bara att hålla tummarna för att dessa arrangemang kommer att kunna genomföras.
Glöm inte bort att annonsera i Springertidningen som beräknas komma i din brevlåda runt den 15/12! Vi hoppas att många passar på att önska
God Jul så vi får en fullspäckad tidning.
Vill också passa på att påminna om att det är viktigt att man tänker på hur man använder sig av sociala medier och förhåller sig väl till SKK:s
”Policy för sociala medier”, https://www.skk.se/contentassets/9e99e4677f70422397ebf2662f2a408b/svenskakennelklubbenspolicyfor
socialamedier.pdf
Var rädda om er, var rädda om varandra och om era hundar!
Vänligen eder ordförande Lena

Kika in på din lokalavdelnigs hemsida för att se vilka aktiviteter dom erbjuder

Avd. Springer Norrland
www.springernorrland.nu
Avd. Mellansverige
www.springermellan.se
Avd. Östra/Gotland
www.springerostra.se
Avd. Väst
www.springervast.com

Avd. Gävle/Dala
www.springerklubbengavledala.se
Avd.Uppland / Västmanland
www.springerupplandvastmanland.com
Avd.Trestad
www.springertrestad.se
Avd. Östergötland Småland
www.springerostgota.se

Glöm inte!!
Manusstopp 10 November
Springertidningen Nr4
Vi hoppas på många fina jul hälsningar och material.
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Presentation av våra styrelsemedlemmar
Ordförande  Lena Lindh Carlsson
Jag bor i Grillby tillsammans med min man och våra hundar.
Vi har två utflugna barn och tre barnbarn. Jag arbetar som sjuksköterska på ett LVMhem vilket innebär att jag
jobbar mestadels med unga vuxna män som är dömda till vård på grund av missbruk.
Man kan säga att jag är uppfödd med hundar, mina föräldrar födde upp långhårig Collie.
Som barn tillbringade jag mina helger på Haninge Brukshundsklubb så det föll sig naturligt att småningom träna
och tävla i lydnad. Min allra första egna hund var en Collietik. Henne tränade jag i lydnad och framför allt ställde
jag ut henne.1984 ansökte jag och fick mitt kennelnamn, Lelica’s.
Har också haft Cocker och Amerikansk cockerspaniel i några år. 1987 började jag titta efter en lite större ras
med mindre päls och då föll valet på Engelsk springer spaniel.
Då jag föll pladask för Nobhill Duschess Go Grand och CH Nobhill Chance’s Hapiness, två fantastiska tikar,
så blev det att jag köpte min första springer från kennel Nobhill.…men det var springer nummer tre som blev min
stamtik, ”Alicia” Nobhill Sincerely Yours, en svart/vit fantastisk tik.
Hon blev fullcertad som det hette på den tiden…Hon ligger bakom flera av mina hundar än idag.
Har mångårig erfarenhet av styrelsearbete då jag tidigare under flera år varit ordförande i Springer Östra samt avelsansvarig i HS.

Vice Ordförande  Brita Sjöström
Brita Sjöström född 54 bor utanför Hyssna .
Har varit hundägare sen 81 och då med Irländsk Setter, 2015 kom Charlie.
Vi har provat på Utställning Viltspår/ Jaktprov Nosework och Rallylydnad.
Jag har även häst och 2 katter och skaffat lite höns nu.
Jag har inte varit aktiv i föreningsvärden tidigare pga mitt arbete.
Har varit till sjöss, Färje branchen i 41 år inom intendentur / Hotell och Restaurang branchen.
Trivs nu med att vara hemma och vara ute i skog och mark.
Kassör – Karin Wigstrand
Född i Stockholm 1952. Mamma till tre barn, farmor till ett och mormor till två.
Yrkesmässig bakgrund: Historiker/samhällsvetare, har dock aldrig arbetat med dessa områden.
Resebyråtjänsteman mellan åren 197182. Kundtjänstansvarig – bokförlag 198286
Egenföretagare – evenemang, konferenser, kongresser mm 19872001.
Chef inom olika befattningar, socialtjänst 20012016, Vaxholms stad
Uppvuxen med hundar, Gråhund, Jämthund mm
Vår första Spinger – den oförglömlige ”Douglas” född 1993 från Morkullans kennel.
En verklig gentleman. Douglas lämnade oss 2002 – då kom Aston – en ”vilde” .
2013 kom Winston till oss och med honom kontakten med ”den riktiga hundvärlden” .
Lena Lind Carlsson ”Lelicas” har givit stort stöd, bra introduktion.
2015 kom ytterligare två fina hundar, Mary och Darcy, Svensk mamma, Dansk pappa, födda i Norge.
Så skandinaviskt det kan bli.

Sekreterare  Maria Ljungmark
Maria Ljungmark 47år och bor sedan ett år tillbaks åter i Skåne med min familj. Som många unga tjejer
drömde jag en gång om att bli veterinär men så blev det aldrig utan jag utbildade mig till distriktssköterska.
Djur har alltid varit ett stort intresse och här hemma finns för tillfället två ESS, två katter och en ödla.
Jag har tränat och tävlat i lydnad, viltspår och utställning.
Våra hundar är familjemedlemmar som är med överallt, på jobbet, i skogen, på stranden, i stan och självklart i
soffan.
Tillsammans gör vi det mesta och en vardag utan en följsam, hoppande, glad, busig och framåt ESS skulle
vara väldigt tråkig.
Jag ser fram emot att vara en del av styrelsen i Springerklubben och tillsammans kan vi alla springerälskare
arbeta för att föra arbetet med vår ras framåt.
Hoppas vi ses.

Avelsansvarig  Lotta Claëson
Ser fram mot ett år i styrelsen som avelsansvarig.
Frågor om rasens hälsa, mentalitet och funktion intresserar mig särskilt.
Har suttit olika omgångar i huvudstyrelsen som både suppleant och ordinarie ledamot.
Har även suttit många år i styrelsen för lokalavdelning Springer Östra/Gotland.
Jag bor i Åkers Styckebruk med sambo och ett gäng ESS.
Jobbar med ekonomi i familjens företag.
2000 föddes första valpkullen i kennel Fire’n Ice, min första ESS flyttade in 10 år tidigare 1990.
Tränar och tävlar med mina hundar på jaktprov, viltspår, rallylydnad och lydnadsprov, åker på en och
annan utställning också förstås.

Utställningsanvsvarig  Carina Lockwall
Bor på en hästgård i Almunge mellan Uppsala och Arlanda med familj, hundar, hästar, Norsk Skogkatt
höns och papegojor. Jobbat inom djurförsäkringsbranschen i många år men är numera hemma.
Är exteriördomare på häst.
Alltid haft hundar först Labradorer sen Amerikansk cocker. 1995 kom vår första Springer och sen dess
har det varit Springer. Ställt ut och jakttränat en hel del genom åren.
För närvarande finns en Springerhane 7 år samt en tik på 1 år i familjen.

Jaktansvarig  AnnMarie Skansen
Jag bor med min man i Värmskog, 3 mil söder om Arvika. 3 barn och 2 barnbarn som alla bor inom
5 km.Våra hundar är Snow, 6 1/2 år och hans son Zappa som blir 1 år i juli.
Gillar att träna lite lagom inom olika aktiviteter, och en och annan tävling har vi gjort.
Vi är ofta i skogen där vi bara mår bra!
I min ungdom var jag aktiv i styrelser och kommitte’er i ridskolan och Brukshundklubben.
Då hade jag boxrar och cavaljer king charles.
Har varit suppleant i Springerklubbens Huvudstyrelse 2 1/2 år och är nu ledamot och jaktansvarig sen
ett halvår.
Från 2019 är jag ny ledamot i Springer Mellan och även med i SSRK Värmlands spanielkommitte’.
Nu gör jag mitt 18:e år som ledamot i Värmlands Fotterapeuter.
// AnnMarie

Suppleant 1  EvaLis ÅkergårdenStenman
Mitt namn är EvaLis ÅkergårdenStenman och är 56 år och bor i Sunnansjö i sydvästra Dalarna
tillsammans med min man Håkan och springern Kaiza. Jag har arbetat som sjuksköterska i 30 år varav
13 år som verksamhetschef. I dag arbetar jag som vårdlärare på gymnasiet, ett jobb som jag tycker är
roligt och givande.
Jag är engagerad i SSRK Västerbergslagen som viltspårskommissarie samt spanielansvarig.
Mina intresseområden är framförallt Jakt, BPH och utställning.
Våra springrar används flitigt under jaktsäsongen både på jakter och som eftersökshundar.
Hundar har alltid funnits i mitt liv och min första egna hund fick jag när jag var 7 år, en svart
mellanpudel. Under flera år hade vi cocker, men vi ville ha en spaniel främst till jakt och föll för
springer.
Vår första springer köpte vi 2002 från kennel Shane Goulds, och vårt kennelnamn Willow Grouse
registrerades 2006 efter att vår tik Shane Goulds Elna Bagatell ”Ella” blivit klubbmästare i viltspår vid
Club Show på Härjarö, ett oförglömligt minne. Vår första valpkull registrerades 2007 och vi har haft
några kullar sedan dess.

Suppleant 2  Annika Hammar
Jag föddes i Vänersborg 1966 och bott där omkring hela mitt liv. Jag bor i ett hus på landet med mina
tre springrar och ett av mina fem barn bor hos mig på helgerna.
Jag kommer från en släkt med hund i blodet. Min farfar startade Vänersborgs brukshundsklubb och var
uppfödare av Schäfer. Min far och farbror övertog den kenneln som min farbror nu fortfarande driver
fast med annan ras idag.
Även jag har en liten kennel som heter Ripplings och tycker avel är mycket intressant.
För mig har hundintresset blivit en livsstil. Jag är aktiv i Norra Älvsborgs Kennelklubb och med i
styrelsen där, är även med i springer trestads styrelse , nu även suppleant här.
Det jag och mina vovvar sysslar med mest är viltspår, vi ska även försöka oss på rally lydnad. Jag
utbildar mig till testledare inom BPH och hoppas bli klar hösten 2020. //Annika

Information från Avelskommittén….
Normalt publiceras resultat avseende höft & armbågsledröntgen samt ögonlysning med anmärkningar i Springertidningen.
All information finns dock att läsa på SKK:
Avelsdata:
https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx
Välj ras och sedan listor för senaste resultat eller sök via registreringsnummer på en specifik hund.
Hunddata:
https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx
Även här går att söka på enskilda hundar.
Rasdata:
http://www.rasdata.nu/springer/
Här kan man söka upp kennlar och enskilda hundar.
RAS dokumentet är nu godkänt av SKK. Mer information finns på hemsidan under avel.

Avelskommittén planerar för avelskonferens 1314/2 2021
Vi välkomnar alla med intresse för Engelsk Springer Spaniel.
Temat denna gång är hållbar avel.
Vi kommer att vara någonstans i Stockholmsområdet.
Mer information kommer löpande på hemsidan , på facebook
och i julnumret av Springertidningen.
Nu finns en ny enkät gällande epilepsi på hemsidan och sedan tidigare en enkät gällande glaukom.
Har du eller har du haft drabbad hund är vi tacksamma om ni vill dela med er av information genom att fylla i enkäterna.
Är du intresserad av att gå uppfödarutbildning i Springerklubbens regi?
Vi planerar för helgkurs/kurser 2021 om intresse finns.
Anmäl gärna ditt intresse redan nu till avelskommittén avel@springerklubben.org
Nya rutiner för röntgen av leder
Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och
innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär.
Tidigare har den som röntgat sin hund betalat för såväl själva undersökningen som SKKs avläsning och registrering på veterinärkliniken.
SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen. I den nya etjänsten SKK röntgenavläsning kommer hundägaren istället att betala för
avläsningen i förväg direkt till SKK.
Hundägaren fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten får publiceras på skk.se med hjälp av bankID.
Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort och gäller ett år. När du sedan bokar tid hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och
både du och veterinären slipper hantera några papper. Själva undersökningen betalar du på veterinärkliniken precis som tidigare.
SKK röntgenavläsning införs successivt över landet
Den nya tjänsten SKK röntgenavläsning har redan testkörts på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under sommaren och under augusti kommer
ytterligare några medelstora kliniker att testköra systemet. Därefter införs de nya rutinerna på klinikerna enligt följande:
Vecka 37–38 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg
Vecka 3940 i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm
Vecka 41–42 i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, Blekinge och Gotland
Det här innebär att du som planerat att röntga din hund från vecka 37 och bor i Norrland kan beställa din röntgenavläsning redan nu.
Det är dock viktigt att du först kontrollerar med din veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan.
Observera att tidplanen ovan är preliminär och att införande i Svealand och Götaland kan komma att skjutas framåt om problem i systemet skulle
uppstå.
Resultatet via mejl
När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som hundägare via mejl och publiceras på SKK Hunddata och SKK
Avelsdata. Du skriver själv ut din hunds röntgencertifikat, som nu fått ett nytt utseende.
Länk till nyheten på SKK.se https://www.skk.se/?newsitem=170206
Agria Vårdguide
Vår app, som går under namnet Agria Vårdguide, kommer att finnas tillgänglig för nedladdning redan nu på söndag den 6 september.
Där kommer våra kunder med sällskapsdjur och häst ha fri tillgång till digitala möten med veterinär för en medicinsk bedömning av ett
sjukdomssymtom eller en skada. Även djurägare som inte är kunder i Agria är välkomna att använda tjänsten mot betalning.
Om appen Agria Vårdguide
Appen Agria Vårdguide finns tillgänglig för alla djurägare med sällskapsdjur eller häst. Djurägaren bokar mötet i appen och väljer sedan
videosamtal eller telefonsamtal. Tjänsten är bemannad mellan klockan 724 alla dagar i veckan.
Veterinärvårdsrådgivningen är kostnadsfri och utan begränsning i antal samtal för kunder i Agria.
Andra djurägare är välkomna att använda tjänsten mot betalning  320 kr per samtal dagtid, 500 kr per samtal kvällar och helger.

STOCKHOLM HUNDMÄSSA STÄLLS IN!

Svenska Kennelklubben har beslutat att ställa in årets Stockholm Hundmässa i december.
Detta pga att i rådande läge är omöjligt att genomföra med de smittregler som gäller i dagsläget.
Läs mer på SKK.SE
SOMMARBILDTÄVLING

Vinnare valpklassen
Ipa 8 v ägare Veronica Forsberg

Vinnare i vuxenklassen
Alvin 1 år ägare Bisse Sandahl

Samtliga vinnare finns på Springerklubbens Facebook sida
Carina Lockwall/ utställningsansvarig

Jakthörnan
Hösten är här och då fylls det på med lite vatten och jaktprov.
Nästan alla aktiviteter har legat vilande sen i våras. Kanske ni har haft tid att träna inför provstart i höst, kanske ni kommit av er
och vilat er i form?
Gå in på Springerklubbens Lokalavdelningar för att se vilket utbud de har av kurser och träningstillfällen, kul om det kommer ett
gäng när det anordnas träffar!
På SSRK Prov finner ni vilka prov som ni kan anmäla er på. Lycka till !
Givetvis följer alla arrangörer restriktionerna från SKK om Covid19.
Jaktkommitte’n
AnnMarie Skansen, Petra Plumridge, Veronica Forsberg

Fullmäktige 2021
2021/32021 kommer att hållas någon stans i Stockholmsområdet.
Samrådsmöte planeras att genomföras i samband med fullmäktige.

