
Motion 3-6 
 
 
 
Motion 3: Barbro Collin  se bilaga 1 
Motion 4: Anne-Marie Eklund se bilaga 2 
Motion 5:  Peter Olsson se bilaga 3 
Motion 6: Ywette Persson se bilaga 4 
 
 
 
Bakgrund: Springerklubbens huvudstyrelse har under våren 2006 sett 

över de statuter som gäller för Springerklubbens 
Vandringspriser. Huvudstyrelsen beslutade att ändra 
statuterna för Årets Uppfödare. Pris från jaktprov skulle 
fr.o.m år 2007 inte längre vara obligatoriskt för att få ansöka 
om vandringspriset. Skälet till denna ändring var att 
huvudstyrelsen anser att det föreligger stor orättvisa med att 
komma till start på jaktprov, beroende på var i landet man 
bor. I ändringen av statuterna angavs också att så snart det 
s.k Grundprovet för spaniels trätt i kraft, skall åter pris från 
jaktprov vara obligatorisk för ansökan om Årets Uppfödare.  
  

 
Motivering: De 4 inkomna motionerna (se bilagor) innehåller alla förslag 

om att statuterna för Springerklubbens vandringspris Årets 
Uppfödare, skall ändras tillbaka till det som gällt före 
ändringen. Dvs att pris på jaktprov skall vara obligatoriskt för 
att ansöka om Årets Uppfödare. 
 
 

Förslag: Huvudstyrelsen föreslår Fullmäktige att bifalla motionerna.  
 

Huvudstyrelsen menar att de tidigare statuterna bättre 
speglar intentionerna i förslaget till Uppfödarstrategi.  

 
 
 



Motion 3  Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 
Motion till Springerklubbens årsmöte 24/3 2007 
 
 
 
Angående ändring av statuterna till "Årets uppfödare" 
 
Eftersom ESS är en jakthund, tycker jag att den allra viktigaste meriten för att få titulera sig  
Årets uppfödare, är att det finns avkommor som gått till pris på jaktprov. I mina ögon ligger 
också ändringen till att ta bort den obligatoriska jaktmeriten helt fel, då man i springerklubben 
vill jobba för att bevara jaktanlagen. Att det finns för få prov är ingen "ursäkt". Jag yrkar på 
att statuterna omgående ändras tillbaka till den lydelse de hade innan ändringen, dvs. att pris 
på jaktprov ska vara obligatoriskt. 
 
Jag vill också påpeka att om springern ska visas upp för sin allsidighet, så borde också de 
olika bruks grenarna ( spår, sök och rapport ) tas med i poängräkningen till Årets uppfödare. 
 
2006-12-27 
Barbro Collin Rambergsvägen 14 82042 Korskrogen 0651 614 40 
 



Motion 4 Bilaga 2 
 
 

 
 
 
Nävekvarn 27 december 2006 

 

 

 
Till 
Springerklubbens styrelse 
 
 
Jag anser att det är helt orimligt att ändra statuterna för vandringspriset, årets uppfödare, så att 
det inte behövs någon jaktmerit för denna utmärkelse. ' 
Springern är trots allt en jakthund och att någon ska kunna titulera sig årets uppfödare utan att 
en enda avkomma gått till pris på jaktprov är, enligt min åsikt, helt åt helskotta fel. . 
Anne-Marie Eklund 
Skonertvägen l 
610 54 Nävekvarn 
Tel 0155-504 58 
e-post 
ring.eklund@tele2.se 
 
 
 



MOTION 5 Bilaga 3 
 
 
 
MOTION till Springerklubbens fullmäktige 2007 
 
 
 
 
 
Jag hemställer att statuterna for vandringspriset, Årets uppfödare, omgående 
ändras tillbaka till den lydelse de hade innan ändringen fr.o.m.  1/1 2007 då 
engelsk springer spaniel är en jakthundsras och det är orimligt att någon ska 
kunna titulera sig årets uppfödare utan att en enda avkomma gått till pris på 
jaktprov. 
 
 
 
 
 
Almunge 2006-12-28 
Peter Olsson 
Kvarnhill 
740 10Almunge 
 
 
 



Motion 6 Bilaga 4 
 
 
 
Ywette Persson 
N Åbyggebyvägen 10 
Springerklubben 
Fullmäktige 
805 98 GÄVLE 

 
 
 
Motion 
Med anledning av ändringar i statuterna för vandringspriset "Arets uppfödare" önskar jag påtala 

följande. 

 
 
Detta i egenskap av medlem i Springerklubben samt Springer Spaniel ägare sedan 1988. Min första 
hund, LP Rowntree Legal Alliance lyckades jag som novis meritera inom utställning, lydnad, bruks, 
viltspår samt jakt. Jag var vid denna tidpunkt helt oerfaren av hundar, stadsbo och hade dessutom 
fågelfobi. De få provtillfällen som bjöds kom samtidigt att vara våra träningstillfällen, men trots detta 
lyckades vi gå till pris. 
Jag har även ägt en hund som "bara" haft framgångar i utställningsringen, NORDV-97 DECHSU(u) 
NUCH Rowntree Digest Edition. Som ägare till ännu en hund som gått till pris på jaktprov, 
Rowntree Elegant Emission måste jag påtala att antalet provtillfällen i min subjektiva värld 
inte förändrats över tid. Därmed inte sagt att det är enkelt att komma med på flera prov per 
säsong. Varför det självklara torde vara att vår klubb verkade för att utbilda fler 
jaktprovsdomare samt fler jaktprovstillfällen. 
Utifrån undertecknads erfarenheter, vilket grundar sig på ovanstående individer samt de 
lydnadskurser jag ansvarat för i Springerklubbens regi är det stor skillnad på mentaliteten hos 
en Springer Spaniel som det är möjligt att framföra på ett jaktprov och på de individer som 
saknar dessa egenskaper avseende brukbarhet inom samtliga grenar. Jag befarar på sikt en 
försämrad följsamhet och dresserbarhet. Det skulle i sin tur även påverka popularitet hos 
Springer Spanieln som "sportigfamiljehund" 
. 
Jagutgår ifrån att Springerklubben, dess nuvarande medlemmar samt kommande medlemmar 
unisont önskar ställa fortsatt höga krav på våra uppfödare varför statuterna för 
"ÅretsUppfödare" bör vara i enighet med den lydelse de hade innan ändringen 1/1 2007. 
 
 
 
Ywette Persson 
 
Gävle den 30 december 2006 


