
   

Swedish Gundog League 

Verksamhetsberättelse 2017 – 2018 

Klubbens bildande 

En interimstyrelse bestående av Jan Wiberg, Pia Larsson och Rune Veneke 

beslutade den 29 augusti 2017 föreslå ett första årsmöte den 2 september 2017 att 

bilda en klubb under namnet Swedish Gundog League och att anta stadgar grundade 

på SKKs normalstadgar för specialklubb. 

Årsmötet hölls den 2 september 2017 och antog föreslaget namn för klubben samt 

stadgar och beslutade också att första verksamhetsåret ska omfatta tiden från                                   

den 2 september 2017 till den 31 december 2018.  

Styrelse – Sammansättning och organisation 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande     Jan Wiberg 

V ordförande  Pia Larsson 

Sekreterare    Rune Veneke 

Kassör            Malin Karlsson 

Ledamot         Tomas Söderström 

Suppleant      Lotte Lydeking 

Suppleant      Tina Örnjäger 

Kommittèer  

FTC – Field Trial Committè  

Jan Wiberg, Margareta Veneke, Anders Larsson, Jens Palmqvist och Lisa Falk. 

EC –  Education Committè 

Tomas Söderström, Rune Venkeke. 

CC –  Communication Committè 

Anna Planander, Catharina Johansson och Malin Karlsson (Initialt). 

Sammanträden 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt har där utöver hanterat frågor 

löpande via en gemensam Messengergrupp. 



 

Medlemsutveckling 

Klubben hade vid årskiftet 2017 – 2018 drygt 100 medlemmar och har sedan haft en 

positv trend, snett uppåt, framåt och har 31 december 2018 totalt 409 medlemmar. 

Den geografiska fördelning över landet upp till Daläven är ganska jämnt fördelat. 

 

 

Verksamhet 

Verksamheten består av anordnandet av Working Test under vår – sommar och ett 

antal Field Trial under jaktsäsong. 

Working Test 

Under perioden april – augusti genomfördes 25 Working test med totalt  530 starter.                        

Över 200 olika hundar har startat. Ett smått otroligt intresse och engagemang men 

också ett bra ekonomiskt tillskott för att kunna genomföra ett Field Ttrial-progam med 

hög kvalitet. 

De vinstrikaste hundarna blev: 

1 Meadowlark River Fiddich   Thomas Elebring   

2 Drumgoose Klinkhammer   Birgitta Staflund-Wiberg  

3 Annaloughan Ace               Tina Örnjäger   
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Field Trial 

Under hösten 2017 genomfördes fyra Field Trial med 50 startande hundar. 

Hösten 2018 har hittills genomförts sju Field Trial med 97 startande samt ett 

klubbmästerskap som 2-dagars Open med 29 startande. Till säsongen hör också ett 

prov den 5 januari med 16 startande och ett planerat den 19 januari 2019.   

Sammanfattningsvis ett bra facit med både bredd och spets och som trots 

sommarens besvärliga förhållanden för jaktarrangörer har kunnat genomföras på 

försvarbart sätt.   

Klubbmästerskap 2018 

Mästerskapet kunde tack vare ett gediget arbete i den organisation som förberedde 

arrangemanget genomföras under två fina dagar på Stora Markie. Atmosfären under 

de båda provdagarna och den på lördagkvällen gemensamma supèn var gemytlig 

och omfamnande. 

1-vinnare och klubbmästare blev Abergowans Conner med Camilla Bladin 

Johansson 

2-vinnare Batmoor`s Mary J Blige med Annika Hecktor  

Utbildning funktionärer 

Under två veckoslut i mars genomfördes en integrerad utbildning för NP-domare, 

jaktledare och dogstewards med totalt 35 personer på plats. 

Med få undantag har dessa också varit i elden under året i sina respektive roller och 

som startande på klubbens prov. Staben utgör en ovärderlig resurs i klubbens 

strävan att kunna prestera verksamhet för medlemmarna av mycket hög kvalitet. 

Utåtriktad verksamhet 

Klubben genomförde under januari – mars ett antal öppna medlemsträffar, fördelade 

över upptagningsområdet, för presumtiva medlemmar med bra respons, ca 160 

deltagare, och resultat. 

Klubben har också varit på plats med monter och uppvisningar vid mässorna 

Swedish Game Fair på Tullgarn i maj och Ellinge Game Fair utanför Eslöv i augusti 

samt medverkat vid Apportera för Livet som stationsvärd. 

Två dagar med Working test i tre klasser, öppna även för icke medlemmar, har 

genomfröts vid sommarträffen respektive mässan Ellinge Game Fair. 

En Gun Club har startats, som idag har 39 medlemmar, vars syfte är att knyta skyttar 

med ett intresse för fågeljakt och vår provverksamhet till klubben. En träningsdag har 

genomförts hos vår sponsor Susegården under hösten med 16 deltagare samt har 

dessutom många av medlemmarna deltagit som skyttar vid höstens Field Trial. 

 



Sponsorer 

Klubben har under året haft tre stora sponsorer som på ett utomordentligt sätt 

bidragit till vår ekonomi och image. 

Stort tack till 

Scandinavian ProHunters 

Susegården  

Sneyd`s Wonderdog 

 

Avslutningsvis också ett tack till alla medlemmar och andra som på ett eller annat 

sätt varit med och hjälpt till samt stöttat oss. 

 

Styrelsen 

Swedish Gundog League 

Januari 2019 

 

Jan Wiberg      Pia Larsson    Rune Veneke    Malin Karlsson   Tomas Söderström 

Ordförande           V Ordf.                Sekreterare            Kassör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

           

 

 

 

           


