Presentation av Kerstin Abbing

Mitt namn är Kerstin Abbing och finns i Umeå. Har haft spaniel i många år men också provat
på stående i en engelsk setter. Min nuvarande spaniel är en ung hane som heter Grop
(Thoras George).
Jag har varit aktiv som jaktprovssekreterare i SSRK Västerbotten och även i SRRK-Vb
Umeåsektionen. Idag har vi en Spanielkommitté där spanielraserna är representerade. Är
också aktiv i Springerklubben där jag sitter som ordförande i avdelningen Springer Norrland.
Jag ser fram emot att försätta jobba med Grop. Hans namn avspeglar till stor del min
profession som är geovetenskap/naturgeografi.
Jag finns till vardags på institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, EMG, på Umeå
universitet. Förutom undervisning är jag också biträdande prefekt. Ämnet har fört mig runt
på många intressanta platser i världen, Grönland, Island, Kamtjatka m.m.
Jag har under åren hållit i ett flertal jaktträningskurser för spaniel, ofta i samarbete med
respektive rasklubbar. Samarbetet mellan rasklubbar och även SSRKs avdelningar när det
gäller olika spanielarrangemang, exempelvis jaktprov, träningar, kursverksamhet m.m. ser
jag som mycket intressant och givande.

Presentation av Håkan Dahlin

Tre generationer: C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby,
SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams och Andycap Fairy Tale (1 cert).

Mitt hundliv inleddes 1979 när jag som 13-åring köpte min första labrador retriever. Det var
en svart hane och åren därefter efterföljdes han av fler labbar. Jag har haft breda intressen
inom hundsporten och varit aktiv inom såväl lydnadsprov, viltspår, jaktprov som
utställningar. Jag har jobbat en hel del som auktoriserad ringsekreterare på utställningar och
var under några år på 1980-talet aktiv i SSRK Gävle/Dalas utställningskommitté. Ungefär
samtidigt producerade jag tidningen Labradoren och Labradorklubbens årsbok.
1987 hade jag den första valpkullen i min lilla uppfödning som bedrivs under kennelnamnet
Andycap. Mitt avelsmål är att föda upp labradorer från välkända blodslinjer av hög kvalitet
och att föda upp sunda och rastypiska hundar av den normala typen. Jag reser ofta till rasens
hemland Storbritannien för att studera och beundra de bästa labradorerna som finns i världen.
Bland fler föreningsengagemang kan nämnas ett år som utställningsansvarig i
Labradorklubbens region Östra och som revisor i samma region sedan 2017. Jag var med och
arrangerade Labradorklubbens Club Show 2013 och nu igen 2021. Under tre år 2014-2016
var jag informationsansvarig i Labradorklubbens huvudstyrelse.
Min passion för hundar förenas med ett annat stort intresse: fotografi och video. Många
labradorer har hamnat framför min kameralins genom åren. Jag har nu även börjat döma på
inofficiella utställningar, vilket jag tycker är mycket berikande och roligt.
I mitt yrkesliv är jag verksam som finanschef och delägare i ett litet riskkapitalföretag. Det är
i högsta grad ett krävande arbete och därför uppskattar jag livet med hundar och hundvänner
som ett utmärkt sätt att få balans i livet. Jag är uppvuxen i Sandviken, bor i Sollentuna utanför
Stockholm, har två vuxna barn och nyligen blivit morfar till en fantastisk liten grabb.

Presentation av Christer Frisk

Jag heter Christer Frisk och är 59 år. Jag bor med min sambo och två flatcoated retriever i en
liten by som heter Österström, 5 mil NV om Sundsvall. Vi har två vuxna söner och ett
barnbarn.
Jobbar med inköp och planering på ett plastföretag i Sundsvall.
Jag är uppvuxen på orten i en familj där det alltid har funnits jakthundar. I vuxen ålder har
jakt, djur och natur alltid legat mig varmt om hjärtat. Att vara i skogen och jaga och höra en
hund jobba eller att gå ett viltspår är den bästa rekreation som finns. Efter att ha fört vår
äldsta hund Alice till champion, så fick jag blodad tand för viltspår. Det inspirerade mig även
till att bli viltspårsinstruktör och viltspårsdomare. Jag har också provat på att vara funktionär
inom ramen för SKKs paraplyorganisation och följt övriga familjemedlemmar på olika
tävlingar, prov och utställningar landet runt.
Sedan 2015 har jag varit styrelsemedlem i SSRK Sundsvall. Det ena ledde till det andra och
sedan tre år tillbaka är jag ordförande i avdelning SSRK Västernorrland och sektion Sundsvall.
Mitt andra stora intresse är fotboll. I 30 år har jag även ägnat mig åt att vara fotbollsdomare,
där jag även suttit i Medelpads domarkommitté, varit domarinstruktör och
talangutvecklare.
Mitt motto är att alla medlemmar ska känna sig välkomna i SSRK och mitt hjärta klappar lite
extra för viltspår.

Presentation av Petra Johansson

Jag heter Petra Johansson är 50 år och bor tillsammans och min man Tomas och våra 6
jaktspringerspaniels på en gård utanför Nyköping i Sörmland.
Vi har 2 utflugna döttrar.
Jakten har varit en del av mitt liv sedan början av 90-talet då jag även tog jägarexamen.
Vår första hund, en jaktspringer, kom till oss sommaren 2002.
Det var Jolly, 3 år gammal och med henne började intresset för jakten med spaniel som idag är en stor
del av våra liv.
Fågeljakten blivit en passion tack vare dessa underbara hundar och även arbetet med utsättning av fågel
och med det även bidraget till att bygga marker som hjälper den biologiska mångfalden på traven.
Det är en underbar känsla att jaga över sin egen hund, det är inte mycket som slår det.
2011 startade vi vår uppfödning då vår första kull valpar föddes och sedan dess har det blivit 1-2 kullar
per år under prefixet Jägarfamiljens.
Som uppfödare ser jag ett stort ansvar för att jobba för att bevara och utveckla rasen och jobba för att få
fram friska och mentalt sunda hundar för både jakt och jaktprov med de rastypiska egenskaperna.
Intresset för jaktprov vaknade tidigt och jag har bla tränat upp 2 jaktchampions och vunnit
Spanielmästerskapen vid 3 tillfällen.
Jag är sedan ett antal år tillbaka även auktoriserad jaktprovsdomare A spaniel. Jag ser det som en ära att
få se och döma våra framtida avelsdjur.
Jag har suttit på flera poster, bla som ordförande i flera omgångar, inom JiS (Jaktspaniels i Sverige) som
under många år nu varit en samarbetspartner till SSRK. Jag har också under många år varit en del av
Spanieljaktkommittén som verkar under SSRK HS.
Till vardags jobbar jag som kvalitets- och miljöansvarig i ett större företag och för mig är jakten,
hundarna och verksamheten kring dem en nödvändig avkoppling.
Jag ser fram emot att få arbeta ännu mer med att bidra till SSRK-rasernas utveckling och bevarande av
deras egenskaper.

Presentation av Annika Åkerman

Jag är en smålänning bosatt på västkusten, närmare bestämt på en gård utanför Kungsbacka
där jag bor tillsammans med Kenth och våra husdjur.
Mitt största engagemang i hundvärlden har varit inriktat på bevarande och utveckling av
Clumber Spaniels. Jag skaffade min första clumber i mitten av 80-talet och har över tiden
blivit djupt involverade i rasen. Jag har varit uppfödare sedan 2000 under prefixet Sugar
Loaf. Hittills har jag haft ett 20-tal kullar. Då jag verkat i en numerärt liten har det
internationella samarbetet varit en förutsättning för avelsarbetet. Jag har under åren haft
samarbeten med uppfödare främst i Storbritannien och USA. Mitt hundintresse är brett och
jag testat på många förekommande hundsporter, dock har mina hundar främst meriterats
på utställning. Utöver clumber spaniels har jag även haft labrador och weimaraner.
Det alltid funnits hund hemma och jag blev tidigt involverad i hundsporten. Jag har varit
aktiv i olika klubbar inom SKK organisation sedan tonåren och jag har suttit på de flesta roller
som förekommer i en styrelse genom åren. Utöver det har jag varit aktiv som instruktör,
tävlingsfunktionär och ringsekreterare. Jag har ett stort intresse för avelsfrågor och ingår
sedan några år tillbaka i SSRKs avelskommittee. Från slutet av 90-talet fram till 2020 har jag
suttit i Clumber Spaniel Klubbens styrelse under flera långa perioder. Fram till 2020 var jag
ordförande i klubben. Jag har också verkat i rasens internationella hälsokommitté.
Till vardags arbetar jag som konsult inom Projektledning och verksamhetsutveckling.
Mestadels jobbar i stora förändringsprojekt, främst inom bilindustrin. Sedan ett år tillbaka är
jag egen konsult, vilket ger möjlighet till flexiblare arbetstid och bättre balans mellan jobb
och fritid.
Jag har brinnande intresse för djur och natur. Den lediga tiden spenderar vi gärna
tillsammans med Kenth och hundarna i skog och mark, på havet eller hemma på gården, där
det alltid finns något projekt att sätta nävarna i.

