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    Flatcoated Retrieverklubben 

    Sektion Norr 

 

Dagordning  

FRK Norrs ordinarie digitala sektionsmöte  

 

1. Sektionsmötets öppnande 

 

2. Justering av röstlängden 

 

3. Val av ordförande för mötet 

 

4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet 

 

5. Beslut om närvaro och yttranderätt 

 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst enl gällande regelverk 

 

7. Fastställande av dagordning 

 

8. Redovisning av föregående verksamhetsår 

 

9. Fastställande av balans och resultaträkning 

 

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

11. Beslut om rambudget 

 

12. Val av styrelse 

 

13. Val av revisorer 

 

14. Val av valberedning. 

 

15. Beslut om omedelbar justering p 12-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsen för Flatcoated Retrieverklubben sektion Norr lämnar följande 

verksamhetsberättelse för 2020 

 

Inledning 

Under 2020 har 12 st styrelsemöten genomförts samt olika komitte möten. Fokus har under 

året varit att erbjuda olika aktiviteter och prov för medlemmarna.  

 

Styrelsens sammansättning under 2020 

 

Gunilla Berglund   ordförande 

Anna Vikström   Vice ordf 

Britt-Marie Mallfors   sekreterare 

Mats Tapani     kassör 

Lisbeth Alakangas   ledamot 

Helena Sandström Jonsson  ledamot 

Pia Nerdrum   ledamot 

Nina Öqvist     suppleant 

Stina Nejden    suppleant 

 

Revisorer 

Karin Samuelsson 

Maria Öqvist 

 

Revisorsuppleanter 

Nina Ringvall 

Susanne Haraldsson 

 

Valberedning 

Susann Johansson 

Kristina Kero 

Annika Bergdahl 

 

Medlemmar för FRK Norr per 31 Dec 2020 är  111 st  vilket är en rejäl ökning. 

 

Möten 

Under år 2019 har styrelsen haft 12 protokollförda möten, inklusive det konstituerande mötet. 

 

RESULTAT FLATSHOW 2020 

Lördag 10 oktober gick FRK Norr Flatshow av stapeln, flera månader senare än brukligt. 

Årets show dömdes av EvaLis Johansson, kennel O’Flanagan. Dagarna före utställningen 

hade regnet vräkt ned och lämnat stora pölar på välmättade gräsytor. Det var med stor glädje 

vi såg himlen spricka upp till klarblå färg och strålande solsken. Corona till trots var hela 54 

hundar anmälda. 

TACK till alla kennlar och sponsorer för de fina priser som skänks. 

STORT TACK till domaren Evalis, fotografen Lena samt alla funktionärer, utställare och till 

utställningskomitten för en trevlig dag i Svensbyn. 

 

Best-IN-Show  

Calebri’s Kom Som En Vind äg Britt Marie Mallfors o Calle Klippmark 

BÄST I MOTSATT KÖN (BIM) 

Swidjan’s Beside You  äg Christina Kero 

 



Verksamhetsberättelse utbildningsansvarig 

FRK Norr har medverkat i utbildning av kastare för funktionsbeskrivning i september 2020. 

När SSRK Norrbotten i samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten anordnade utbildning för 

funktionärer (kastare) för funktionsbeskrivning medverkade FRK Norr genom att ställa upp 

med två hundar som var utbildningshundar under dagen. De funktionärer som SSRK 

Norrbotten utbildar kan även användas om FRK Norr vill anordna funktionsbeskrivningar 

 

Jaktkurs 

Den pågående pandemin har påverkat sektionens jaktliga verksamhet. Trots detta har sektionen 

genom att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kunnat genomföra tre uppskattade aktiviteter. 

Introduktion till apportering 

9 maj samlades åtta unga flattar och deras förare till en kursdag i Sundom utanför Luleå. Fokus 

för dagen var det som utgör grunden till apporteringsarbetet, nämligen grundlydnad och stadga. 

Sedan genomfördes enkla varianter på övningar som ingår i nybörjarklass på B-prov. Dagen 

var mycket uppskattad och deltagarna önskade sig en uppföljning varför ledaren Anna 

Vikström gav dem i  ”läxa” att träna på de grundläggande färdigheter som dagen poängterat.   

16 augusti samlades samma gäng åter i Sundom. Det visade sig att ekipagen gjort sin läxa och 

att hundarna utvecklats. Denna sommardag var det , till skillnad från i maj, varmt i vattnet och 

momenten i nybörjarklass kunde kompletteras med markeringar i vatten.  

 

Jaktkurs  9 maj i Piteå ledare Helena Sandström med 8 deltagare. 

 

Jaktprov 

19-20 september genomförde sektionen sitt B-prov. Tack vare tillgången till en norrbottnisk 

domare, Mikael Rönnbäck, och ett gäng glada funktionärer med provledare Anders Gustafsson 

i spetsen kunde provet genomföras på ett säkert sätt. I lördagens nybörjarklass startade 18 

hundar, varav sju var flatcoats. Hela sex av flattarna gick till pris och gladast var första 

pristagaren Marie Wiklund med sin Svante, Mincados Dreamboy, som fick ett förstapris.  

Söndagens öppenklass genomfördes med åtta ekipage, fyra av dem var flattar och alla fick pris 

varav ett första pris till Anna Vikström med sin Inez, Sort Guld Easter Candy. Liksom tidigare 

år bidrog länets kennlar med priser. Stort tack till er! 

 

Valpkurs 

Med ett stort intresse av anmälda så började vi en kurs på 10 st valpar och ägare den 23 

september. Vi har haft 6 tillfällen både ute och inne. Då norrbotten är stort så har den här 

kursen fått oss att vara i Brändön, Öjebyn, Boden, Ersnäs och Luleå. 

 

Vi startade i Kalix-Nyborg. Många förväntansfulla och flera helt nya hundägare samlades 

med sina guldklimpar. Kennlar var representerade från Lustans, Swidjans , Ewokes och 

Flathams . Det fanns redan tankar om mål med hundarna, prova på tankar och att bara ha en 

trevlig familjehund. För mig som instruktör och mångårig flatteägare så kändes det så 

inspirerande att få chansen se vad vi skulle kunna komma till för resultat. 

 

Vi har lagt stort fokus på följsamhet och kontakt, har du det kan du prova vad som helst med 

din hund, min röst om dessa sträckta koppel har säkert ekat i deras huvuden under kursen. 

Men vilken förändring det också blivit! 

 

Gunilla Berglund från kennel Flathams, som ändå deltog i kursen, fick på vår andra gång visa 

och träna utställning. FRK Norr skulle ha utställning och många av deltagarna var med där till 

slut och fick finfina kritiker och tyckte det var roligt. 

 



Tredje tillfället började vi med lite grupp övningar ,där ekipagen fick börja röra sig kring 

varandra. Jag måste säga att jag blev så glatt överraskad, dem hade verkligt alla tagit till sig 

vad vi pratat om vid tillfälle två. Från detta har vi byggt på naturligtvis med det som ska 

finnas på en kurs för retriever valpar, inkallningar med andra, sitt stanna trots att andra gör 

något, klassiska slalom mellan varandra och varianter på det. Mycket kunna röra sig kring 

varandra och även mot varandra. Med mina ord ingen går från min kurs utan att hunden kan 

ligga, så har vi t.o.m tränat det 

 

Jobbat genom kursen med en parövning där vi ”bryter ifrån” något. Finns mycket timing i den 

och att bli bra på att läsa hund. Dem har provat gå efter rallyskyltar då många övningar vi gör 

på valpkurs finns i rallylydnaden ,fått göra en liten apportering och vi har pratat lite kring det 

och även haft olika dummis att visa. 

 

Genom kursen har vi haft lite teori och suttit och pratat , även så sista gången, som ny 

hundägare finns det mycket frågor och tankar, det behövs även tid till sådant . Med sig har 

dem nu fått lite individuella råd och tankar från mig , boktips och en tanke från mig att få ihop 

några junior dagar för FRK Norr under vintern , om vi kan vara inne och ha halvdagar med 

gruppträning varje gång och även olika teman för att ”prova på”. Vi får se vad framtiden ger. 

 

En sak är säker, jag lämnar valpkursen med full tro på dem här hundägarna. Dem har 

framförallt blivit så mycket säkrare, jobbar med sina hundar lugnare och läser sina hundar 

mer och mer. Det gör mig jätteglad! 

 

Ett fantastiskt STORT TACK till Love, Isa, Winna , Max ,Puss , Nalta , Atlas ,Elton ,Enzo 

och Otto med sina ägare. 

Tack även till FRK Norr som ger förtroendet till mig att hålla kurs! // Charlene 

 

FRK NORR RALLYLYDNADSKURS 16-17 MAJ I NYBORG 

Vilken kick, att som instruktör få leda kurs för bara flattar , vilken riktigt kul helg det blev! 

 

Fem flattar Birro, Diva, My, Tindra och Aya kom med sina mattar till Nyborg för 

Rallylydnadskurs. Eller som vi kom överens om att kalla det, ”fortsättning på grundlydnad”. 

 

Skyltarna/momenten delade jag in gruppvis och varje deltagare fick chans träna och känna på 

med sin hund hur varje moment utförs. Det ”tänktes” så det knakade och visst önskade dem 

att hundarna hade kunnat läsa skyltarna …. 

 

Då det handlade om Nybörjarklass så varvades en hel del teori in . Det här var ett gäng som 

tordes fråga , vilket är så kul som instruktör. Erfarenheten och kunskapen får komma fram 

och jag kände verkligt att dem här vill veta! En öppen grupp med både erfarna som oerfarna 

flatägare som hann prata mycket mer än bara Rallyn och utbyta tankar om vår ras med 

varandra. 

 

Många nämnde just samarbete med sin hund som ett önskemål. Jag tror att jag känner rätt , 

dem fick med sig många uppslag från Rallyn, matte blir rolig för hunden eftersom det händer 

något nytt hela tiden. Att Rallyn är så tolerant och inte strikt , att man har hunden i koppel det 

var saker som uppskattades och som man inte visste innan. 

 

Avslutningsvis lade jag upp en liten testbana för att dem skulle få känslan för att ta flera 

skyltar i rad. Som någon sa; ”nu är premiären gjord” bara träna på! 

 



Jag tackar alla fantastiska deltagare för två glada dagar - precis som Rallyn ska vara!  Tack 

FRK NORR för förtroendet att leda kurs . 

Jag hoppas vi ses mer!// Varm kram, Charlene 

 

Uppfödarträff 

Första helgen i februari träffades uppfödarna från det två nordligaste sektionerna.  Helena 

Sandström och Gunilla Berglund höll i denna träff och då blev Piteå naturlig placeringsort. 

Glädjande var det stor uppslutning av uppfödare. Vi ses inte ofta så denna träff har varit 

efterlängtad. För de flesta av oss startade morgonen aningen kaotiskt efter intensivt snöande i 

ett par dygn. Snöröken längs vägarna var inte att leka med och var nästan olidlig. En av 

uppfödarna fick snöröja sig ut ca 200 meter för att nå plogad väg. Nästa gäng mötte en 

långtradare som hamnat på fel sida om mitträcket, tur att vägen hade två filer just där. 

 

En aning försenad föreläsning startade med Chefsveterinär Linda-Marie Landberg, Petvet om 

reproduktion, nedfrysning och inseminering. Där fick vi en grundlig genomgång ”hur man 

optimerar chanserna till en dräktig tik”.  Där ingick b la att ta progesteronblodprov för att öka 

chansen till att para på rätt tid. En del av oss gör det alltid medan några inte har så god 

erfarenhet av detta prov. Det finns flera olika progesteronmaskiner och dessa olika maskiners 

värden kan förvirra. Förr fanns få maskiner/märken och provet skickades för analys och vi 

kunde få svar om 2–3 dagar, d v s samma maskin och samma värden för ägglossning. Idag får 

vi svar på ett par timmar och värden kan vara olika beroende vilken maskin kliniken har. Välj 

en veterinär som Du litar på har kunskapen att tolka svaren. 

 

Linda-Marie berättade även om våra möjligheter till infrysning och tappning av våra 

hanhundar. Samt även vilka möjligheter för seminering med färskkyld sperma och färsk 

sperma. En intressant föreläsning som rusade tidsmässigt iväg med många frågor från oss. 

 

Efter lunch så hade vi två jätteduktiga interna föreläsare, så mycket kunskap som finns i våra 

sektioner. Viktoria Eriksson från avelsrådet berättade om deras arbete. Där fick vi en jättebra 

genomgång av bland annat HD index som skapar många funderingar från oss alla och upptog 

en stor del av våra diskussioner. Viktoria berättade även om avelsrådets arbete med RD.  

Viktoria slog även ett slag för att vi skulle börja använda oss av valpförmedlingen. Det finns 

sällan kullar att rekommendera i Norr och Västerbotten. 

 

Sedan var dags för Lena Hägglund som höll i ett intressant teoripass om anatomi med vårt 

senaste raskompendium i fokus, detta bör nog vi alla läsa igenom flera gånger. Vi blir aldrig 

så fullärda att inte detta är oerhört nyttigt. När passet avslutades sen eftermiddag var vi väl 

uppdaterade inför söndagens praktiska pass. Lördagen avslutades med en gemensam trevlig 

middag. 

 

Söndagen startades med förflyttning till centrala Piteå till ett uppvärmt garage där vi hade 

genomgång av flattar från 7 månader till 13 år. Detta praktiska arbetspass hölls även av Lena 

Hägglund. Där fick vi klämma och känna på hundarna samt se dessa i rörelser och även mäta 

dessa. 

Helgen av slutades med en lättare lunch på Espressohouse i centrala Piteå. Återigen en massa 

fritt surrande och planerande inför nästa träff som blir ett försök att få till ett Onlinemöte. 

 

Supertack till Helena och Gunilla som höll i trådarna för denna trevliga uppfödarträff. Vi hade 

boende på ett kanonställe med fina hundvänliga rum och för att inte tala om den goda maten. 

 

Tack till alla som gjorda denna toppenhelg! 

 



Deltagande uppfödare: Lisbeth  o Anders Alakangas Kennel Swidjan, Gunilla Berglund, 

Kennel Flathams, Helena Sandström kennel Ewokes, Lena Hägglund, , Evalis Johansson, 

Kennel O’Flanagan, Britt Marie Nordgren Kennel Huntermoons.  Britt-Marie Mallfors, 

Kennel Calebris,  Pia Nerdrum, kennel Pianca Fcr, Viktoria Eriksson, Kennel Sagovindens, 

Terese Sundquist, Lena Sundquist, Kennel Toffedreams 

 

 

 

Norrbotten 

Februari 2021 

 

 

 

 

Gunilla Berglund Britt-Marie Mallfors Mats Tapani 

Ordf  sekreterare  kassör 

 

 

 

 

Anna Vikström Pia Nerdrum  Helena Sandström 

Vice ordf  ledamot  ledamot 

 

 

 

Lisbeth Alakangas Nina Öqvist  Stina Nejden 

Ledamot  suppleant  suppleant  

 

 

                                      
 

 

Verksamhetsplan 2021 

 
 17 April   Digitalt Årsmöte 

  
VERKSAMHETSPLAN JAKT 2021 

Pandemin ser vi ännu inte något slut på och de aktiviteter som kan komma att genomföras 

måste givetvis ta hänsyn till detta. När det gäller jaktliga aktiviteter vill sektionen lämna sitt 

bidrag till det som FRKs huvudstyrelse uppmärksammat, nämligen att antalet flatcoats som 

startar på jaktprov har sjunkit under ett antal år. Flatten är, och ska enligt RAS vara, en 

apporterande fågelhund. Jaktproven fyller därför en viktig funktion för uppfödare att hitta det 

rätta avelsmaterialet. Inom FRK Norr kan vi vara stolta över en hög andel flattar på vårt B-

prov och att så många av dem visar goda jaktliga egenskaper.  



Dock nöjer vi oss inte med detta, utan vill fortsätta arbetet med att locka fler av våra 

medlemmar att våga starta på jaktprov. Målet är ett fortsatt högt, gärna ännu högre, antal 

startande i nybörjarklass men också att de som 2020 fick ett första pris i nkl (hela nio stycken 

i Norrbotten!) tränar vidare och startar i öppen klass 2021.  

Därför finns planer på gemensamma träningar under våren och sommaren med målet att  

starta på B-prov. Några tillfällen kommer att genomföras i Sundom men vi ser gärna att 

initiativ till gemensamma träningar tas på andra platser. Tanken är att mer erfarna deltagare 

kan lägga upp träningen och att alla deltagare hjälps åt att vara funktionärer. Sektionen har för 

avsikt att köpa in så mycket vilt som det går att få tag i, så att det vid dessa träningstillfällen 

blir möjligt att träna alla ingående moment i nkl respektive ökl med vilt. Dessa 

träningstillfällen kommer att annonseras på sektionens facebooksida och på hemsidan. 

Deltagarna kommer att få betala en överkomlig avgift, främst för att täcka kostnaderna för det 

inköpta viltet.  

 

Jaktprov 

Sektionen har som målsättning att genomföra ett jaktprov även i höst, preliminärt 18-19 

september. Provdatum måste bestämmas i samråd med SSRK Norrbotten och beroende på 

tillgängliga domare. September 

Jaktprovet är preliminärt inbokat 5-6 september. Plats och domare ännu ej bestämt. 

 

Verksamhetsplan utbildningsansvarig 

Under 2021 planerar FRK Norr att tillsammans med Goldenklubben och SSRK Norrbotten 

men även Studiefrämjandet Norrbotten att genomföra utbildningar av funktionärer som kan 

tjänstgöra vid funktionsbeskrivningar FBR. För att få funktionsbeskrivningarna ekonomiskt 

hållbara måste vi utbilda egna funktionärer i Norrbotten. 

 

Under året kommer en digital utbildning av bas instruktörer att bedrivas och FRK Norr avser 

att skicka minst 1 person  på instruktörsutbildning 

 

Rallylydnadskurs 

 

Valpkurs 

 

Unghundskurs 

 

Utställningsträning 

 

Medlemsmöte 

 

Uppfödarträff 

 

Flatshow 


