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Dagordning 
 

§ 1  Årsmötets öppnande. 

§ 2  Justering av röstlängd och godkännande av dagordning. 

§ 3  Val av ordförande till mötet. 

§ 4  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

§ 5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 6  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

§ 7  Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst. 

§ 8  Styrelsens årsredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, balans- och resultatredovisning,  

       samt revisorernas berättelse. 

§ 9  Fastställande av balans- och resultaträkning. 

§ 10  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit styrelsen 

§ 11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 12  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

§ 13  Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

§ 14  Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

§ 15 Val av styrelse 

Ordförande 1 år 

Ordinarie ledamöter 2 st att välja på 2 år  

Suppleanter 2 st att välja på 1 år samt suppleanters tjänstgöringsordning. 

§ 16 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter om vardera 1 år. 

§ 17 Val av valberedning. 

§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

§ 19 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 januari anmälts 

       till styrelsen. 

§ 20  Övriga frågor      

§ 21 Prisutdelning 

       Årets jack russell terrier 

      Agria stipendium 

§ 22 Mötet avslutas 
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Styrelse, förtroendeuppdrag & andra funktioner 2017 
 

Ordförande Mari Hultberg Nylander c.a 2 månader 

Vice ordförande Ulrika Andersson 

Kassör Lena Lövdahl Fast 

Sekreterare Alexandra Kesselmark 

Ledamot Marie Jansson ca. 1/2 mandatperioden 

Suppleant 1 Eva Lindström c.a 4 månader 

Suppleant 2 Jessica Franzén 

Revisorer  Henrik Saltzman & Susan Lothian c.a 2 månader 

Revisorsuppleanter Anders Lamkén & Lotta Berglund 

Webmaster Christina Björklund & Alexandra Kesselmark 

Redaktör Russell Nytt och TP Ulrika Andersson 

Valberedningen Anna Wilsson (sammankallande), Maritha Laine & Agneta Näslund 

 

Under 2017 har klubben haft 234 medlemmar varav 13 familj och 5 utländska. 

Klubbens årsmöte avhölls den 20 februari 2017 i Jönköping 

Styrelsen har haft 9 st protokollförda möten samt telefon och e-mail kontakt. 

Jack Russell Klubbens styrelse tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret 

 

 

___________________________________       _______________________________________ 

Tillförordnad Ordförande Ulrika Andersson  Kassör Lena Lövdahl Fast  

 

 

 

___________________________________        _____________________________________ 

Sekreterare Alexandra Kesselmark  Ledamot Jessica Franzèn 
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Verksamhetsberättelse 

För Svenska Jack Russell Klubben (JRK) verksamhetsår 

2017 
 

o Trimkurs i Sala 

 

o Rasspecial   

Tångahed, inomhus 16-17 september 

domare: Jessie Borregaard Madsen 

Klubbmästare Utställning 2017 

Ell-Ell’s Kingdom Hearts 

Ägare: Lena & Martin Lövdahl Fast & Lena Lamkén 

  

o Klubbens första KM i Agility  

Tångahed i samband med specialen 

Klubbmästare Agility 2017 

Stjärnlidens Jack Othello med Kerstin Svensson 

ägare: Kerstin Svensson & Lena Lamkén 

 

o Klubbens första egna KM i Rallylydnad  

Tångahed i samband med rasspecialen 

Klubbmästare Rallylydnad 2017 

Vitsuddens Petronella & Agnes Edlund 

ägare: Ulrika Andersson 

 

o Anordnat klubbmästerskap viltspår på 3 olika platser i landet  

under 1 vecka i början av augusti och domarkonferens via telefon för prislista 

Klubbmästare Viltspår 2017 

Elisheba Cinco Stevie Nicks & Roger Göstas  

 

o Deltagit på svenska terrierklubbens viltspårs-SM 

Surahammar 2 september 

Grattis till Elisheba Cinco Stevie Nicks & Roger för en fin 3:e placering. 

 

o Deltagit med monter på Skånska jakt och fiskemässan 

Bosjökloster 26-27 augusti 

 

o Deltagit på Sunne Jaktmässa 

Värmland 4-5 augusti 

 

o Gett ut Russell Nytt i 2 dubbelnummer totalt 96 sidor 

 

o Skickat ut ett medlemsbrev med kallelse till årsmötet 
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o Skickat ut brev till nya jack russellägare med information om vår klubb 

 

o Skrivet en rasspecial till Terrier Posten  

där vi annonserat alla kennlar som valt att kennellänk 

 

o Uppfödarkonferens om genetik,  

där även andra intresserade medlemmar var inbjudna i samband med årsmötet 

Föreläsare Nicolette ”Nikki” Hillbertz, en namnkunnig genetiker som engagerar 

 

o Deltagit på terrierfullmäktige 

 

o Aktivitetsdag i Norr, 

Ytterviken 7 maj, gratis för medlemmar 

 

o Viltspår intro i Väster  

Hökensås 4 november klubben sponsrar medlemmar med 100 kr 

Uppföljningskurs planerad våren 2018 där klubben sponsrar med 200 kr 

 

o Bjudit in till Nosework kurs i Söder  

13 januari Örkelljunga Klubben sponsrar med 200 kr per deltagare Genomfört 

 

o Nosework kurs i Norr  

Bureaå 29-30 september Klubben sponsrar medlemmar med 200 kr 

 

o Bjudit in till Rallylydnad i Norr  

Efter initiativ från medlem Tyvärr inställt på grund av få anmälningar 

 

o JR promenader runtom i landet via våra lokalombud  

 

o Mingel Terrierklubbens utställning 

 Sollentuna rackethall 4 mars 

 

o Räknat 10 tio-i-topplistor och uppdatera kvartalsvis på vår hemsida 

 

o De vinnande hundarna av Årets jack russell terrier 2017 

 

Agility: Kawamos Jack My Cygnus & Monica Heim-Högström 

 

Hopp: Kawamos Jack My Cygnus & Monica Heim-Högström 

 

Bruks: Chrisun´s Edvin & Ewa Rangwe 

 

Freestyle: Sveduddens Yrsa & Christina Björklund 

 

 HTM: Sveduddens Yrsa & Christina Björklund 

 

 Gryt: Vitsuddens Celia & Marita Laine 
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 Lydnad: Chrisun's Edvin & Ewa Rangwe 

 

 Rallylydnad: Chrisun´s Edvin & Ewa Rangwe 

 

 Viltspår: Jackiedogs Icona & Carin Östh 

 

Utställning: MerryMac Conqueror ägare Thomas & Gertrud Hagström 

 

 

o Hälsoenkät finns online att fylla i för varje hund 

uppföljning planeras 2018 

 

o Gjort en specialfolder att dela ut i vinterns montrar  

med alla kennlar som har uppfödarlänk 

 

o Monter på Terrierderbyt 

Malmö 26 november 

 

o Monter på Stockholms hundmässa  

där vi blev utsedda till andra bästa monter 

extra kul där det var en familj i hundköpartankar som var stor del i juryn  

 

o Medverkat med monter på My Dog 2018  

där vi utsågs till 3:e bästa monter med motiveringen 

” För en väl genomtänkt monter, som på ett tydligt och roligt sätt presenterar rasen” 
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Verksamhetsberättelse från våra kommittéer 
Avelskommittén 

 
Avelskommittén har svarat på många förfrågningar från enskilda medlemmar, icke medlemmar i 

valpköpartankar och uppfödare under året. Frågorna har ökat markant under 2017. Härligt när vanliga 

valpköpare hör av sig med frågor och man kan hänvisa till fördelen med att köpa valp från uppfödare som följer 

klubbens krav på hälsokontroller och finns med på vår uppfödarlista. Vi rekommenderar inte enskilda kullar 

men påpekar vid förfrågan på enskild kull om de inte följer våra rekommendationer om hälsokontroller. 

Mycket förfrågningar om vad man kan se på SKK hund- respektive avelsdata och hur man hittar informationen.  

Avelskommittén har också gått igenom alla födda kullar under året och ser många same-same, parningar som 

görs om flera gånger och med inte tillför till avelsbasen. I flera fall icke hälsokontrollerade föräldrar och låg 

eller ingen utvärdering av avkommorna. Totalt sett en ökning av antalet ögonlysta och patella kontrollerade 

föräldradjur och det är positivt.  

Vi har bjudit in till en föreläsning i genetik med Nicolette ”Nikki” Hillbertz en namnkunnig genetiker som inte 

bara är en erkänd forskare utan också en välrenommerad föreläsare i ämnet. 

Vårt deltagande på avelskonferensen 2016 ”Hjälp! Vår ras har drabbats av… Vad ska vi göra? – 

Navigeringshjälp för avelsfunktionärer”, inte trodde vi att det skulle komma så väl till pass redan 2017. Vi har 

under året fått till oss fler fall av levershunt, men det är en ovanlig diagnos om än ovanligt otrevlig. Kommittén 

har samlat fakta om de fall vi kan. Vi har frågat om hur det upptäckts, när det upptäckts, och vid vilken ålder. Vi 

har också ställt frågor om de med facit i hand ser andra tidigare indikationer. Vi har haft löpande kontakt med 

avelskommittén på SKK och inom terrierklubben. Vi har tittat på hur andra rasklubbar hanterat frågan och 

deras erfarenhet av problematiken. Vi har samlat fakta från veterinärvetenskapen och haft kontakter med de 

labb som undersöker det prov som kan göras för att eventuellt påvisa en leverfunktionsnedsättning, 

gallsyrebelastning. Vi har i vår tidning Russell Nytt informerat om sjukdomen och den information vi fått. 

Förhoppningen är att vi kan diskutera detta på ett uppfödarrmöte inom en snar framtid.  

Mentalkommittén 

 
Kommittén har under året haft en löpande diskussion med terrierklubbens ansvariga i mentalfrågor Ken 

Lundahl om hur vi kan lyfta mentalitet inom avelsarbetet. 

 

Det har anordnats BPH i klubbens regi i Väster, Bjuv och Norrtälje. Klubben har också sponsrat medlemmar 

som deltagit på dessa med 200 kronor från Agrias aktivitetsstöd. Lågt intresse men vi har totalt sett ett ökat 

antal hundar som mentalbeskrivits under året.  

Jaktkommittén 

 
Vikarierande Ulrika A har under året arrangerat ett klubbmästerskap i Viltspår. Vi Bjöd in till tre platser i 

landet för att flera skulle ha möjlighet att deltaga. Vi spred också ut KM till en vecka där deltagarna själva 

bokade en tid med domaren som passade dem. Tanken var ett domarkollegium som utsåg en prislista via 

telefonmöte.  

 

Vinnare av året KM i viltspår blev Elisheba Cinco Stevie Nicks, ägare & uppfödare Roger Göstas. på andra 

plats placerade sig Roger Göstas andra hund Crazy Crys I'm Koko. 
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Vinnaren och tvåan från vårt KM i viltspår fick sedan representera klubben på Terrier-SM. Förra årets vinnare 

True Fairytale's Good-As-Gold och Ulrika Andersson fick ett wildcard så det var tre jack russell terrier till 

start 2017 

 

Resultatet blev åter igen en jack på prispallen Elisheba Cinco Stevie Nicks, ägare & uppfödare Roger Göstas 

placerade sig som nummer tre, grattis.  

 

Vi har arrangerat en dag med viltspår och kommer följa upp med en kurs i vår. Mål att alla hundar ska ta sitt 

anlagsprov.  

 

Vi har annonserat de jaktaktiviteter som grythundsklubbar och terrierklubben haft under året men inte 

arrangerat någon egen aktivitet 

 

Aktivitetskommittén 
 

Monica Heim Högström fick uppdraget att ordna rasens första KM i agility. Tånga hallen hyrdes hela helgen 15-

17 september och söndagen var hundsporternas dag. Monica hade ordnat en blåbärsklass för noviser men även 

en del rutinerade passade på att pröva sina lånehundar inför kommande klubbmästerskap.  Mästerskapet gick i 

en hopp och en agilityklass där resultaten räknades samman för att kora en vinnare. Ett gäng medhjälpare som 

byggde om banor och tog tid. Monica själv tog på sig rollen som domare och lade tävlingsplanerna på hyllan. En 

tävling som gav mersmak. 

 

Klubbmästare Agility 2017 

Stjärnlidens Jack Othello och Kerstin Svensson 

2. SeAGCh RLDN Kawamos Jack My Cygnus och Sara Heim Högström 

3. HM-Bojs Coco Chanell och  Kerstin Svensson 

4. Stjärnlidens Open Heart Ozanna och Linda Aeverdeen 

På söndagen ordnades också klubben första egna KM-rallylydnad. Vi korade förra året en vinnare i samband 

med terrierklubbens arrangemang. Titti Benjaminsson var inbjuden som domare och undertecknad fick damma 

av sina gamla kunskaper som skrivare.  

Klubbmästare Rallylydnad 2017 

SE UCH NO UCH Vitsuddens Petronella och Agnes Andersson 

2. SE UCH True Fairytale's Darling Bud of May och Agnes Andersson 

3. SE UCH Kjennekrokens Hopes And Some More och Sara Heim Högström 

4. SeAGCh RLDN Kawamos Jack My Cygnus och Monica Heim Högström 

     Ulrika Andersson 
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Utställningskommittén 

 
2017 hade vi vår årliga ras special på Tånga Hed, utställnings/aktivitetshelgen började med att  

på fredagen möttes vi upp för gemensamt mingel med lite mat och dryck. 

Det förbereddes för morgondagens rasspecial långt in på småtimmarna. 

 

Lördagen startade tidigt med att många folk var i rörelse och hundar skällde från olika håll. Dags för frukost 

och sedan att göra sig klar för dagens utställning. Officiell utställning med CERT och 69 anmälda blir en 

spännande dag. Anmälda från Danmark och Italien var också på plats. Innan bedömningen var det lite 

ringträning för nybörjare eller de som kände sig lite ringrostiga, detta hölls av Eva Lejdbrandt. Ett fantastiskt 

prisbord dukades upp och nu var det dags… 

 

Domare  Jessie Borregaard Madsen, Danmark fann sin BIS vinnare i  

DK UCH DK V-16 FI UCH SE UCH SE V-16 NORD UCH Ell-Ell's Kingdom Hearts  

detta var andra gången han blev BIS / Klubbmästare något som ingen lyckats med innan. 

 

 

 

BIS / KLUBBMÄSTARE 

1. DK UCH DK V-16 FI UCH SE UCH SE V-16 NORD UCH 

Ell-Ell's Kingdom Hearts Ägare Lena & Martin Lövdahl Fast & Lena Lamkén 

2. DK JV-14 NORD UCH Knötteliten's Hypatia Ågare Ricky Lied  

3. Relieds Dance To The Reggae Ågare Yvonne Lundgren & Ricky Lied  

4. Hvilebakkens Dressed For Success Ägare Pernille Lassen 

 

BIS valp 

Stjärnlidens Uptown Judy Ägare Anders & Lena Lamkén 

BIS junior 

Relieds Dance To The Reggae Ägare Yvonne Lundgren & Ricky Lied  

BIS unghund 

Hvilebakkens Dressed For Success Ägare Pernille Lassen 

BIS veteran 

Brösing's Touch And Go  Ägare  Lundqvist Ingrid, 

 

Efter utställningen var det lite vila och fixande sedan var det dags för mingel, terrierrace och middag allt under 

glada skratt och mycket prat. Det blev en fantastiskt rolig kväll med tävling, musik och många skratt. Söndagen 

var skulle bjuda på agility tävlingar mm vilket finns att läsa om på annan plats. Ett härligt gäng JR vänner och 

hundar har återigen gjort ras special helgen till ett minne. 

  

     Lena Lövdahl Fast 
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Verksamhetsberättelse från våra lokalombud 
 

Östra  
har under 2017 bestått av Annica Sahlin och Christina Björklund 

Vi har ordnat mingel vid ringside på terrierklubbens utställning i Sollentuna.  

Vi har under gjort en prisbelönt monter på Hund 2017 

Södra  
har under 2016 bestått av Sandra Kesselmark och Fredrik Tengstam. 

 

Vi har haft monter på Skånska jakt- och fiskemässan, Bosjökloster.  

Vi har arrangerat en heldagskurs med nosework.  

Norra  
har under 2017 bestått av Eva Lindström och Lovisa Påhlsson 

Aktivitetsdag gratis för våra medlemmar 

2-dagars kurs i nosework 

 

Västra  
har under 2016 bestått av Ulrika Andersson 

Under året har en pröva-på-dag med viltspår arrangerats på Hökensås, uppföljning planerad 

 

 

 

 

Vi har en ny fodersponsor som vill ha ett långsiktigt samarbete, Four Friends och vi kommer arbeta för ett 

fortsatt samarbete med Boerhinger. Agria ligger kvar som vår huvudsponsor, vi har ett nytt 2 års avtal. Pengar 

att använda tillbaka till aktiviteter för medlemmar, det gör det möjligt med ekonomiskt bidrag till mycket. 

 

Sist men inte minst ett stort tack till alla utanför styrelsen som bidragit, utan er hade denna verksamhetsplan 

aldrig gått iland. Ni har hjälpt till med bidrag till tidningen, bilder, texter, listor och korrekturläsning. Ni har 

ordnat montrar, varit representanter på kurser och mässor. Ni har hjälpt till med logistik på specialen och 

arrangerat agility KM. Ni har fixat priser och sponsorer. Tack till alla ingen nämnd och ingen glömd. En klubb är 

inte mer än sina medlemmar och detta år har många hjälpts åt för att vi ska kunna göra mycket. Förhoppningen 

är ett 2018 med minst lika mycket aktiviteter och med ett ökat antal medlemmar finns det ju förutsättningar. 

Är vi många som hjälps åt blir det mindre på var och en. 

 

 

Vi får även gratulera en svensk världsvinnare 2017 

WW-17 C.I.B.  NORD V-15  NORD&FI UCH  SE V-17  VDH CH  MerryMac Conqueror 

Grattis till ägare, uppfödare och handler  Thomas, Gertrud och Richard Hagström 
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Stipendium i samarbete med  Agria 
 

Jack Russellklubbens och Agrias stipendie tilldelas någon som på ett föredömligt sätt gjort en insats för 

rasen under året som gått. 

Någon som arbetat aktivt för rasens bästa, visat på rasens mångsidighet eller satt rasen på kartan inom ett 

område.  

Klubben delar ut två stipendier på 1000 krvarav ett är ett ungdomsstipendie till en person under 25 år 

 

Torsten Wiltflod med följande motivering. 

Torsten är en ambassadör för rasen vart han än är världen över. Han är berest och gör god reklam för 

vår ras på caféer, restauranger och ute bland folkmassorna.  

Han följs ständigt av sina hussar René och Jonas som tränar honom i allt från att hämta morgon tidning till 

att hjälpa till att hänga tvätt. Torsten är ett lysande exempel på att en liten jack går att lära vad som helst. 

Alla Torstens upptåg, resor, arbete mm finns att se på både film och foton på hans alldeles egen Facebook 

sida som han lyckades skapa innan han ens flyttat från sina uppfödare. Han har många egna vänner på sin 

FB och vi är nog en och annan som undrat vad vi gör när vi gillar eller skriver med en hund 😃.  

Torsten har med sina hussar skapat en hundgrupp där dom träffas alla hundägare i gamla stan. Han har 

setts som reklam på olika FB sidor. Vi har alla kunnat läsa några av hans berättelser i vår ras tidning 

Russell Nytt. Nyligen vann han en porträtt målning på FB. En värdig vardags vinnare 

 

Hanna Andersson &  Yax med följande motivering. 

Hanna har med sin hund Yax visat på att det inte är hunden utan mattes intressen som sätter gränserna. 

De har visat framfötterna så väl på utställning som på tävlingsbanorna. Det har tränats rallylydnad, lydnad 

och bruks. Senaste grenarna om testats är Nosework och agility. 

Yax har tränats och startat på viltspår De har varit med på varit med på grytläger för att testa på rasens 

jaktform och ursprungliga användningsområden. 

Tillsammans har de hittat nya aktiviteter och visat på rasens mångsidighet 
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Verksamhetsplan 2018 
o Att medverka på My Dog 2018 genomfört 

 

o Att genomföra Rasspecial  

Tångahed inomhus 22 september 

Domare Cindy Petterson 

 

o Ordna en hundsporthelg med workshops & pröva på aktiviteter 

 

o KM i rallylydnad i samband med hundsporthelgen 

 

o KM i agility i samband med hundsporthelgen 

 

o Arrangera 3 BPH i klubbens regi 

Sponsring från klubben eller via terrierklubben 

20 maj  Almunge 

 

o Ordna föreläsning om mentalitet och BPH i samband med BPH 

 

o Arrangera KM i viltspår på 3 olika platser under en vecka månadsskiftet juli -augusti  

 

o Deltaga med 2 ekipage på terrier-SM i viltspår 

 

o Viltspårkurs i Väster uppföljning till pröva på 2017 

klubben sponsrar med 200 kr 

 

o Deltaga på mässor med montrar 

 

o Ge ut tidningen Russell Nytt, Online eller tryckt 

 

o Skicka nyhetsbrev digitalt eller med post 

 

o Synas i Terrier Posten 

 

o Att vara våra lokala ombud behjälpliga Erbjuda ekonomisk hjälp att bjuda in till aktiviteter 

 

o Uppfödarkonferens med utgångspunkt från hälsoenkäten 

 

o Mentalkonferens med bidrag från SKK 

  

o Monter på Stockholms hundmässa 

 

o Monter på My Dog 2019 

 

o ”After show” mingel på ett antal utställningar i landet  

 

o Handlerkurs 

 


