Verksamhetsberättelse
för
Stockholms Cockerklubb
År 2011

Manacá s Good Old Fashioned, Milovi´s Basun och Murbräckan´s Las Ketchup, Foto: Cecilia Törnbom.

Stockholms Cockerklubb är en förening som vill skapa tillfällen där cockerägare kan träffas
och ha kul med hundarna, lära känna varandra och ta del av varandras erfarenheter.
Året 2011 har gett oss många nya erfarenheter och härliga minnen.
Nu ser vi fram emot 2012!

www.stockholmscocker.com
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Verksamhetsberättelse för Stockholms Cockerklubb
Styrelsen för Stockholms Cockerklubb avger härmed sin berättelse för verksamheten
under perioden 2011-01-01 – 2011-12-31.

Förord
Stockholms Cockerklubbs mål är att skapa tillfällen där Cockerägare kan träffas och ha kul med
hundarna, lära känna varandra och ta del av varandras erfarenheter med mera. Klubben anordnar olika
aktiviteter så som kurser, Cockerpromenader, utställningar och föreläsningskvällar för att
medlemmarna ska få chansen att prova på och lära sig mera om de olika aktiviteterna.
Under året 2011 har Stockholms Cockerklubb kunnat erbjuda några nya aktiviteter så som spanieljakt
med vattenapportering då vi var vid Horsfjärden. Medlemmarna har även kunnat prova på Agility, då
det anordnades en prova på kurs under våren för att sedan gå en nybörjar kurs under hösten. Det här
är bara ett litet urval av nya aktiviteter vi har kunnat erbjuda alla klubbens medlemmar.
Styrelsen för Stockholms Cockerklubb skulle också vilja slå ett slag för Rallylydnad under det
kommande året, det är en sport som är på stark fram marsch. En lite mjukare form av lydnad.
Under 2011 har klubben kunnat erbjuda flera tävlingar/mästerskap så som i Viltspår och
Tävlingslydnad. Vi se fram emot att kunna starta ett Mästerskap även i Rallylydnad under det
kommande året. Det skulle vara mycket kul och säkert också uppskattas av våra aktiva medlemmar.
Cockershowen som anordnades traditionsenligt i Rosengårdsridhus i Viksberg, blev i år igen en succsé
med 63 anmälda hundar från olika delar av landet. FANTASTISKT!
Under hösten har vi också utforskat ny mark vid Riksten, Tullinge flygfält där klubben har haft en
Cockerpromenad. Vi hoppas på att kunna utforska lite flera platser för lämpliga promenader med våra
vovvar. Alla förslag på nya platser välkomnas.
Klubbsortimentet har under året utökats med fleecejackor, fleecevästar, utställningstäcken, handduk
till tassarna och en liten tygkasse. Klubben har även köpt in en till banderoll som är bra att ha med sig
ut på klubbens olika aktiviteter. Allt för att klubben ska synas.
Stockholms Cockerklubb har fått förmånen att representera rasen och ansvaret för rasmontern på
Stockholms Hundmässan i Älvsjö under perioden 10-11 december 2011. Det har verkligen varit en stor
ära för klubben att vi blev tillfrågade om vi kunde ställa upp. Många besökare kom till ”vår” monter
båda dagarna, verkligen roligt att rasen är intressant och populär.
Styrelsen ser gärna att flera förslag kommer in från våra medlemmar om olika aktiviteter, promenader
m.m. Klubben är alltid behov av flera funktionärer som kan hjälpa till vid tävlingar eller andra
aktiviteter. Du som medlem är alltid välkommen att höra av dig om du vill hjälpa till.
Året 2011 har gett oss många nya erfarenheter och härliga minnen och många glädjeämnen.
Nu ser vi fram emot 2012 som kan bli ett fantastiskt år för dig och din Cocker.
Tillsammans gör vi Stockholms Cockerklubb möjligt!
/Styrelsen
www.stockholmscocker.com
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Styrelse sammansättning 2011-02-08 – 2011-12-31
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
1. Suppleant
2. Suppleant

Gunilla Schuber
Klas Wilborg
Katarina Adolfsson
Cecilia Törnbom
Magnus Karlsson
Siv Gåling
Bodil Lignell
Therese Hansson (avgick 2011-04-18)
Britt Garmaeus ( 1:a suppleant från och med 2011-04-18)

Revisor

Helene Lindman
Kattis Beckeris

Revisor suppleant

Camilla Holtz
Yvette Widenor

Valberedning

Inger Hornesjö (sammankallande)
Agata Banach
Ulla Larsson

Sammanträden och möten
Styrelsen har haft åtta (8) protokollförda sammanträden under året, ett (1) årsmöte den 8 februari
2011.

Medlemmar
Stockholms Cockerklubb har under det gångna året haft ca 248 medlemmar. Det betyder en ökning
med ca 48 medlemmar. Det ser vi som mycket positivt.

Ekonomi
Se bifogad Resultat- och Balansräkning.
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Ansvarsområden
Utställning

Magnus Karlsson, Gunilla Schuber
Britt Garmaeus

Handling

Katarina Adolfsson

Juniorhandling

Katarina Adolfsson

Pälsvård

Gunilla Schuber, Magnus Karlsson

Sponsring

Gunilla Schuber

Spanieljakt - vattenapportering

Cecilia Törnbom

Viltspår

Cecilia Törnbom, Bodil Lignell

Mästerskap i Viltspår, Öppen + Champion

Cecilia Törnbom

Höstaktivitetsdagen – Fältjakt

Cecilia Törnbom

Vardagslydnad

Klas Wilborg, Bodil Lignell

Kontakt och Klicker

Klas Wilborg

Rallylydnad

Siv Gåling

Agility

Siv Gåling

Jakt – introduktion med sikte på nybörjarprov B

Siv Gåling

Tävlingslydnad

Bodil Lignell

Mästerskap i Tävlingslydnad, klass 1-3

Bodil Lignell

Massage och Stretching

Bodil Lignell

Cockerpromenader

Magnus Karlsson, Britt Garmaeus, Klas Wilborg
Gunilla Schuber, Bodil Lignell, Cecilia Törnbom

Klubbkläder

Gunilla Schuber

Föreläsning

Klas Wilborg

Webbmaster

Cecilia Törnbom och Klas Wilborg

www.stockholmscocker.com
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Verksamhet
Tävlingar - Mästerskap
Mästerskap i Stockholms Viltspårcocker 2011, Championklass med vandringspris
Mästerskap i Stockholms Viltspårcocker den 2011-04-30, tävlade 7 anmälda ekipage. Platsen var i
skogarna kring Årsta Säteri, Haninge. Domare var Susanne Nordlander, Allan Pettersson och Stefan
Andersson. Tävlingsansvarig var Cecilia Törnbom.
Klubbens vandringspris delades ut till det vinnande ekipaget Per Thimon och hunden
SeVCH Flashdance Forever young "Abbe".

Mästerskap i Stockholms Viltspårcocker 2011, Öppenklass med vandringspriser
Mästerskap i Stockholms Viltspårcocker den 2011-05-28, tävlade 8 anmälda ekipage. Platsen var i
skogarna kring Årsta Säteri, Haninge. Domare var Susanne Nordlander, Allan Pettersson och Stefan
Andersson. Tävlingsansvarig var Cecilia Törnbom.
Klubbens vandringspris samt vandringspriset som är skänkt av Inger Hornesjö, kennel Hornlakes till
Stockholms Cockerklubb, delades ut till det vinnande ekipaget Ulla Larsson med hunden Hornlakes
Quamar Fredrik ”Freddan”.

Mästerskap i Stockholms Lydnadscocker 2011, klass 1-3 med vandringspriser
Mästerskap i Stockholms Lydnadscocker den 2011-10-02, platsen som tävlingen anordnades på var
Farsta Gård i Farsta. 8 anmälda hundar men 7 som tävlade denna dag. Domare var Lennart Nordlander,
tävlingsledare var Susanne Nordlander, sekreterare var Gunilla Schuber, tävlingsansvarig var Bodil
Lignell. Tävlingen anordnades i lydnadsklass 1 - 3.
Vinnande ekipaget som fick vandringspriset i klass 1 gick till Carina Ohlander med hunden Merry
Cocktails Scarlet ”Rosa”.
Vandringspriset i klass 2 var ingent ekipage som vann.
Vinnande ekipaget som fick vandringspriset i klass 3 gick till Siv Gåling med hunden LP1, LP2, SeVCH
Bizzhaie Ride the Wind ”Selma”.

Utställning
Cockershow i Rosengårds ridhus, Viksberg
Lördagen den 8 oktober anordnade Stockholms Cockerklubb, Cockershow i Rosengårds ridhus i
Viksberg. Antalet anmälda hundar var 63. Domare var Tord Lundborg, kennel Line Sam. Huvudansvarig
från klubben var Magnus Karlsson. Ringsekreterare var Helene Berggren och Agata Banach. Förutom
sedvanliga klassindelningar hade vi Barn med hund med 3 anmälningar samt Avelsklass och
Uppfödarklass.
Vinnare: BIS Lagromi Back in Black, ägare: Maria Ingvarsson, BIS-R Westerner Play Games,
ägare: Ylwa Rifve.

www.stockholmscocker.com
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Aktiviteter, kurser under året
Cockerpromenader
30 januari
20 februari
27 mars
1 maj
22 maj
28 augusti
25 september
30 oktober
4 december

Långholmen ändrades till Gärdet, Djurgården
Hagaparken, Solna
Gärdet, Djurgården - ”Prova på” Klicker och Kontakt
Judarnskogen, Åkeshov – Bromma
Hellasgården, Nacka - ”Prova på” Agility
Farstanäset vid sjön Magelungen, Farsta
Riksten, Tullinge flygfält - ”Prova på” Rallylydnad
Gärdet, Djurgården
Biskopsudden på Djurgården med adventsfika och glögg

Antalet hundar på våra promenader har varit allt från 10 till över ca 40 stycken.
Massage – stretching
2 kurstillfällen, 5 februari + 26 februari, antal deltagande hundar: 4 = fulltecknad
2 kurstillfällen, 17 april + 7 maj, antal deltagande hundar: 4 = fulltecknad
2 kurstillfällen, 29 oktober + 19 november, antal deltagande hundar var 2.
Kursinstruktör: Bodil Lignell
Plats: Klubblokalen Nacka i Saltsjö-Boo
Kursansvarig: Bodil Lignell
Moment som ingår i kursen:
Hundens rörelse, leder och skelettets uppbyggnad. Stretching under handledning, genomgång av
hundens olika muskler. Känna muskelknutor och lära sig olika handgrepp.
Pälsvårdskurser uppföljning
1 kurstillfälle; 8 mars, antal deltagande hundar: 4 = fulltecknad
1 kurstillfälle; 11 april, antal deltagande hundar: 4 = fulltecknad
1 kurstillfälle; 28 november, antal deltagande hundar var 4.
Kursinstruktörer: Gunilla Schuber och Magnus Karlsson
Plats: Klubblokalen i Nacka, Saltsjö-Boo
Kursansvarig: Gunilla Schuber
Moment som ingår i kursen:
En kort gemensam repetition av de olika momenten, frågor samt individuell hjälp med svårigheter.
Alla trimmar igenom sina hundar.

www.stockholmscocker.com
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Pälsvårdskurser för nybörjare
1 kurstillfälle, 12 mars, antal deltagande hundar: 4 = fulltecknad
2 kurstillfällen 13 november + 21 november, antal deltagande hundar: 6 = fulltecknad
Kursinstruktörer: Gunilla Schuber och Magnus Karlsson
Plats: Klubblokalen i Nacka, Saltsjö-Boo
Kursansvarig: Gunilla Schuber
Moment som ingår i kursen:
Trimutrustning, utredning av tovor, borstning, kamning, ”plockning”, rakning, klippning, rengöring av
öron och ögon. Deltagaren arbetar själv med sin hund under handledning.
Rallylydnad fortsättning
1 kurstillfälle, 20 mars
Kursinstruktör: Marie Sjöborg från Hunden i Fokus
Plats: Alby i Tyresö
Kursansvarig: Siv Gåling
Antalet deltagande hundar: INSTÄLLD på grund av för lågt deltagarantal
Moment som ingår i kursen:
En kurs för dig som gått rallylydnad nybörjarkurs och vill vidareutveckla din teknik och få mer vana
med banträning. Lära dig de officiella reglerna samt lära sig några nya skyltar i fortsättningsklassen.
Kontaktkurs med klicker
2 kurstillfällen, 5 april + 12 april
Kursinstruktör: Marie Sjöborg från Hunden i Fokus
Plats: Gubbängen
Kursansvarig: Klas Wilborg
Antal deltagande hundar: 8 = fulltecknad
Moment som ingår i kursen:
Kontaktkurs - få en teamkänsla och lite övningar att jobba med för fortsatt träning.
Klicker – lär dig lite om hur man arbetar med klicker, ett roligt och positivt sätt att jobba med sin hund.
Viltspårkurs för nybörjare
4 kurstillfällen med start 16 april, de tre följande kurstillfällena ansvarade deltagaren själv för
att boka upp med Lennart för enskild träning.
Kursinstruktörer: Lennart och Susanne Nordlander
Plats: Skogarna kring Årsta Säteri, Västerhaninge
Kursansvarig: Cecilia Törnbom
Antal deltagande hundar: 9
Moment som ingår i kursen:
Kursen leder fram till möjlighet att avlägga anlagsprov.

www.stockholmscocker.com
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Grundkurs i vardagslydnad
6 kurstillfällen, 27 april – 8 juni
Kursinstruktör: Alexandra Forsman från Hundvision
Plats: Gubbängsfältet
Kursansvarig: Klas Wilborg
Antalet deltagande hundar: 9 = fulltecknad
Moment som ingår i kursen:
Hunden och människans kroppsspråk och kommunikation i praktik. Vardagliga moment som t ex
koppel och hälsaträning, hundmöte, inkallning, allmänlydnad, ledarskap och kontaktövningar.
Teoridel:
Hundens och människans kroppsspråk och kommunikation i teori. Positiv målbild och ledarskap.
Hundens sinnen, hur lär hunden samt belöningsteknikens grunder.
Viltspårkurs uppföljning
1 kurstillfälle, 3 maj
Kursinstruktör: Lennart Nordlander
Plats: Skogarna kring Årsta Säteri, Västerhaninge
Kursansvarig: Cecilia Törnbom och Bodil Lignell
Antal deltagande hundar: 4 = fulltecknad
Moment som ingår i kursen:
Kursen för dig som ville friska upp kunskaperna inför säsongens tävlingar samt ett blodspår i
skogsmark.
Handling – ringträning
2 kurstillfällen, 8 maj + 14 maj
1 kurstillfälle, 18 september
Kursinstruktör: Agata Banach
Plats: Björkhagen
Kursansvarig: Katarina Adolfsson
Antalet deltagande hundar: INSTÄLLD på grund av för lågt deltagarantal
Moment som ingår i kursen:
Träna och bli trygg i utställningsringen, lära sig ställa upp sin hund till sin fördel. Teoridel där
beskrivning hur en utställning går till och praktisk information vad man ska tänka på under en
utställning.
Juniorhandling – för juniorer mellan 10 – 17 år
2 kurstillfällen, 8 maj + 14 maj
Kursinstruktör: Agata Banach
Plats: Björkhagen
Kursansvarig: Katarina Adolfsson
Antalet deltagande hundar: INSTÄLLD på grund av för lågt deltagarantal
Moment som ingår i kursen:
Träna och bli trygg i utställningsringen, lära sig ställa upp sin hund till sin fördel. Teoridel där
beskrivning hur en utställning går till och praktisk information vad man ska tänka på under en
utställning.

www.stockholmscocker.com
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Agility – Prova på
2 kurstillfällen, 9 maj + 16 maj
Kursinstruktör: Cathrine Österlund från Skogås LKK
Plats: Skogås LKK
Kursansvarig: Siv Gåling
Antal deltagande hundar: 9 = fulltecknad
Moment som ingår i kursen:
Agilityträningen börjar med inlärning av de olika hindertyperna; att lära hunden ta sig över/genom
hindren är den lätta delen. Merparten av agilityhundens karriär tränas den i hindersäkerhet och
"handling", där det senare är kommunikationen om vägen från ett hinder till ett annat.
Spanieljakt – Vattenapportering i Horsfjärden
2 kurstillfällen, 22 maj + 19 juni
Plats: Årsta Säteri – brygga vid Horsfjärden
Kursinstruktörer: Lennart och Susanne Nordlander
Kursansvarig: Cecilia Törnbom
Antal deltagande hundar: 10 = fulltecknad
Moment som ingår i kursen:
Lära hunden att kunna hämta en kastad sjöfågel från stranden. Hunden ska sitta lugnt i skott och
markera var fågeln hamnar. Kommendera hunden att simma ut och hämta sjöfågeln till sin förare.
Stadga, handtecken, röst, skott, dirigering, visselpipa, apportera sjöfågel.
Agilitykurs
6 kurstillfällen, 15 augusti – 10 september

Kursinstruktör: Cathrine Österlund från Skogås LKK
Plats: Skogås LKK
Kursansvarig: Siv Gåling
Antal deltagande hundar: 8 = fulltecknad
Moment som ingår i kursen:

De hinder som ingår i agility är: Balansbom, gungbräda, däck, tunnlar, slalom, bord, hopphinder, säck,
A-hinder, viadukt/mur och långhopp. Det går ut på att så fort som möjligt forcera en hinderbana med
så få fel som möjligt. Den hund som har minst fel och snabbast tid vinner.
Rallylydnad för nybörjare
2 kurstillfällen, 4 september + 17 september
Kursinstruktör: Marie Sjöborg från Hunden i Fokus
Plats: Alby i Tyresö
Kursansvarig: Siv Gåling
Antalet deltagande hundar: INSTÄLLD på grund av för lågt deltagarantal
Moment som ingår i kursen:
Rallylydnad bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på
svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska
utföras.
Vi kommer gå igenom samtliga skyltar i nybörjarklassen 101-130. Målet med kursen är att ni ska veta
hur alla skyltar fungerar i nybörjarklassen och reglerna.

www.stockholmscocker.com
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Tävlingslydnad för nybörjare och fortsättning
4 kurstillfällen, 7 september – 28 september
Kursinstruktör: Marie Sjöborg från Hunden i Fokus
Plats: Gubbängen
Kursansvarig: Bodil Lignell
Antal deltagande hundar: 7
Moment som ingår i kursen:
Målet med kursen är att du ska veta hur alla momenten går till i Lydnadsklass 1 och få lite insyn hur
reglerna fungerar.
Vi kommer att titta på vad ni vill ha hjälp med för att få momenten så bra som möjligt. Det innebär att
vi inte kommer att gå igenom samtliga moment utan arbetar med det ni önskar få hjälp med.
Momentet linförighet/fritt följ kommer vi att arbeta med från första kurstillfället, eftersom det är ett
så pass viktigt moment.
Höstaktivitet - fältjakt
1 kurstillfälle, 24 september
Kursinstruktör: Lennart och Susanne Nordlander
Plats: Jaktmarkerna kring Årsta Säteri i Västerhaninge
Kursansvarig: Cecilia Törnbom
Antalet deltagande hundar: 10 = fulltecknad
Moment som ingår i kursen:
Träna stötande hund på hare och änder gällande jaktprov.

Föreläsning
1 tillfälle, 9 november
Föreläsare: Johan Andersson från Fria hundar
Plats: STOKK:s lokal på Gärdet
Ansvarig: Klas Wilborg
Antal deltagande personer var 24.
Föreläsningsämnet:
Lär dig förstå hundens språk – och hur du ska svara på din hunds signaler.
Johan Andersson från Fria Hundar föreläser om hundars språk och signaler och om hur vi kan samspela
bättre med våra hundar. Johan improviserar och delar med sig av sina erfarenheter. Spontana frågor
och diskussioner hjälper till att forma föreläsningen.
Jaktintroduktion med sikte på nybörjarprov B
1 tillfälle, 26 november
Kursinstruktör: Yvonne Schwermer-Herngren
Plats: Ågesta, Fräkenbotten.
Kursansvarig Siv Gåling
Antalet deltagande hundar var 8.
Moment som ingår i kursen:
Stadga, visselpipa, sitta på kommando, apportträning etc.

www.stockholmscocker.com
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Hemsidan – www.stockholmscocker.com
Cecilia Törnbom och Klas Wilborg har tillsammans skött klubbens hemsida. Sidan har fungerat utmärkt
och uppdateras regelbundet.
Hemsidan ligger på det danska webbhotellet one.com. Sidan är välbesökt, en vanlig vecka ligger det på
dryga 200 besök/vecka och antalet besökare stiger kraftigt när vi har haft något större arrangemang så
som Cockershow etc.
Under hösten har Cecilia Törnbom jobbat mycket med hemsidan och den har fått en ny layout som
publicerades i slutet av november. Hemsidan utvecklas och förbättras kontinuerligt för att våra
besökare ska få så aktuell information som möjligt.

Klubbkläder
Artikel
Fleecejacka - röd, svart eller blå
stl. s - xl
Fleeceväst - röd, svart eller blå
stl. s - xxl
Jacka - svart eller röd
stl. 34 - 44
stl. s - xxxl
Väst - svart
stl. xs - xxl

Pris
250:-

1

Antal sålda 2011

Beställningsvara
Ja

200:-

1

Ja

650:-

0

Ja

340:-

0

Ja

Byxa - svart
stl. xs - xxxl
Trimförkläde – hög kvalitet, svart
Trimförkläde – nylon, svart
T-shirt - svart
stl. xs - xxxl
Utställningstäcke - beige eller
svart
Hundscarf - röd, svart eller blå
Handduk i frotté – svart

450:-

0

ja

350:225:80:-

7
1
5

350:-

1

150:50:-

2
5

Tygkasse - svart

50:-

8

Ja

Ja

Lagervara

Ja
Ja
Ja, vissa
storlekar
Ja
Ja
Ja
Ja

Sponsorer under året
Grundläggande är att sponsorer erbjuds exponering genom klubbens olika aktiviteter.
Stockholms Cockerklubb är mycket tacksam för alla bidrag som vi har fått under det gångna året till vår
verksamhet.
Huvudsponsor – Royal Canin
Övriga sponsorer – Agria, Folksam, if, Biodistra, Bromma Zoomarknad, Arken Zoo Nacka Forum.

www.stockholmscocker.com
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Slutord
Med denna verksamhetsberättelse vill vi i styrelsen tacka för det gångna året.
Vi har haft ett händelserikt år med många nya bekantskaper som gett oss både kunskap och trevliga
möten på alla våra olika aktiviteter. I år har vi haft ett fortsatt högt deltagarantal på aktiviteterna som
klubben har erbjudit. Vi i styrelsen är mycket glada över detta. Styrelsen sätter ett mycket stort värde
på all hjälp vi kan få av våra medlemmar för att klubben ska kunna hålla den höga nivå som vi har idag
och för att klubben ska kunna utvecklas till den bästa.
Tack alla ni som gjort allt detta möjligt!
Stockholms Cockerklubb kan nu blicka fram emot ett nytt spännande verksamhetsår 2012.

Stockholm den 2012-01-09

_____________________________________
Gunilla Schuber, ordförande

_______________________________________
Klas Wilborg, vice ordförande

_____________________________________
Cecilia Törnbom, sekreterare

_______________________________________
Katarina Adolfsson, kassör

_____________________________________
Magnus Karlsson, ledamot

________________________________________
Siv Gåling, ledamot

_____________________________________
Bodil Lignell, ledamot

_____________________________________
Britt Garmaeus, 1:a suppleant
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