
AKTIVITETSGRUPPER
Allt du behöver veta om welsh springer spanielklubbens

Vad är aktivitetsgrupper?
Flera gånger förut har det konstaterats att Sverige är långt 
med alldeles för många mil mellan våra medlemmar. Det 
här innebär svårigheter för oss som klubb då vi såklart vill 
ordna aktiviteter som kommer alla till godo, oavsett i vilken 
landsända man bor i. 
För att lösa detta problem har vi inom WSSK 
aktivitetsgrupper, vars eldiga 
welshsjälar ser till att det 
händer något ute i landet.  
Aktivitetsgrupperna är lokala 
och styrs av ett gäng 
ideella kontaktpersoner 
som känner till de bästa 
promenadstråken, vilka 
instruktörer som är bra och 
vad medlemmarna i just 
den regionen vill syssla 
vmed. 

Vad är och vad gör en 
kontaktperson?
En kontaktperson kan vara i princip 
vem som helst som är medlem 
i WSSK. Du kan ha din första eller 
femte welsh; du kan vara intresserad 
av soffhäng eller fjällvandring; din hund 
kan vara vältrimmad eller en lurvtuss. Det 
enda vi kräver är att våra kontaktpersoner 
ska vilja att umgås med andra welshar och deras 
människor. 

För det är ju umgänget som är hela poängen. 
Det våra kontaktpersoner gör är drar ihop till promenader, 
träningsträffar, föreläsningar eller kurser där deltagarna 
har dessa rödvita hundar gemensamt. De flesta tycker 
att det är skönt att under några timmar kunna jämföra 
krigshistorier om egensinniga unghundar eller skryta 
över sina smarta seniorer med någon som förstår hur 
fantastiska våra welshar är. 

Vi förväntar oss inte att våra kontaktpersoner ska lägga ner 
all sin fritid på att ordna aktiviteter. Det räcker gott med att 
man känner till en bra promenadsträcka som man vill dela 
med sig av, ofta är det just welshpromenaderna som är 
mest uppskattade. 

Vissa aktivitetsgrupper är vilande, vad innebär 
det?
Vilande är grupperna när det inte finns någon 
kontaktperson i den regionen - lätt åtgärdat alltså! 

Hur blir man en kontaktperson? 
Vi kan aldrig ha för många kontaktpersoner, så om du 
har tid och energi som du vill dela med dig av hör av 
dig! Antingen till de kontaktpersoner som redan finns i 
området, eller om det är en vilande grupp så hör av dig till 
aktivitetsgruppsansvarige (kontaktuppgifter finns under Ute 
I Landet). 

Hur ordnar man en aktivitet?
När en av våra kontaktpersoner kommit på en fantastisk 
sysselsättning som hen vill utföra tillsammans med 
andra lokala medlemmar så bör den annonseras 
via klubbens hemsida och gärna i Welsh Nytt. För att 
göra det så är det enklast att skicka ett mail till den 
aktivitetsgruppsansvarige (kontaktinfo finns under Ute I 
Landet) och be denne vidarebefordra detaljerna till webb- 
och tidningsmänniskorna. 

Om den här aktiviteten kostar pengar så är det okej att 
söka sponsring hos vår kassör. WSSK har en budget på 
2000 kr per år och aktivitetsgrupp som kan användas till att 
betala en instruktör eller köpa grillkorv. När pengar blandas 
in så ställs vissa krav från klubbens sida, bland annat så 
måste aktiviteten utannonseras och sedan redovisas i 
form av en liten artikel i Welsh Nytt. Resterande regler finns 
strukturerat och fint i dokumentet som heter Utbetalningar 
till aktivitetsgrupper. 

När aktiviteten sedan är avklarad och alla har haft det riktigt 
trevligt så vill vi gärna att kontaktpersonen ser till att lite text 
och några bilder skickas in till Welsh Nytt. Detta är såklart för 
att göra alla andra aktivitetsgrupper ute i landet avundsjuka 
så att ännu fler roliga träffar anordnas. Det behöver inte 
alls vara mycket, men en medlemstidning utan bidrag från 
medlemmarna blir är inte jätterolig att läsa.



Hur ska en kurs annonseras?
Något att tänka på när det gäller just kurser med 
utomstående instruktörer är att det är WSSK som 
annordnar kursen och detta bör vara tydligt. Till exempel 
så bör inte länkar till instruktörens hemsida finnas med 
i annonsen och ej heller företagsnamn då detta kan 
uppfattas som reklam. Om kursen kostar pengar så bör 
inbetalningarna gå till WSSK som betalar instruktören via 
faktura. 

Detta kan verka vara små detaljer, men är viktigt när det 
gäller försäkringar och vid en eventuell utredning av ansvar. 
För att inte tala om att pengar inom en förening alltid 
måste redovisas för att våra revisorer ska bli glada i sina 
själar. 

En kursannons kan alltså se ut ungefär såhär:

Fundera också på vad det är som skiljer denna aktiviteten 
från en vanlig kommersiell kurs, varför ska medlemmarna 
välja att gå via WSSK? Går det att förhandla ett lägre pris 
hos instruktören för att WSSK tar hand om annonseringen? 
Går det att rikta innehållet så att det passar vår ras extra 
bra? 

Vilka aktiviteter är bra? 
Kort sagt: alla! Använd din fantasi, om det är något du 
tycker om att göra med din hund, så kommer säkert andra 
uppskatta det också. Men här följer några förslag som kan 
få igång fantasin: 

Promenad - allt som behövs är en trevlig sträcka i naturen 
och lite matsäck för att det ska bli en kul eftermiddag.

Föreläsningar - tex första hjälpen för hund (många 
veterinärkliniker gör detta gratis), hundspråk, den åldrande 
hunden, etologi - och så vidare i all oändlighet.

Ringträning - fråga om någon av de lokala 
utställningsrävarna kan visa lite hur det går till på en 
utställning! Man kan också gå igenom gamla kritiklappar 
och visa vad som menas med otillräckliga vinklar, stupande 
kors med mera.

Klippträff - det är ju skönt att kunna frisera sin hund själv 
och alltid finns det någon duktig som kan visa hur man 
undviker kala fläckar och bästa sättet att få till en snygg 
svans.

Kurs - om du känner en duktig instruktör och själv vill gå 
en kurs i jaktlydnad/agility/kantarellsök/vad som helst, dra 
ihop ett gäng welshar och kör! Om du inte känner någon 
instruktör men gärna skulle vilja arrangera en kurs, hör av 
dig till aktivitetsgruppsansvarige så ska vi se om vi kan hitta 
någon nära dig. Det finns många duktiga SSRK instruktörer 
ute i landet som har massor att lära ut. 

Träningsträff - man behöver inte alltid boka in en 
instruktör, om det är någon som tränat mycket rallylydnad 
så kan hen säkert få till ett trevligt nybörjartillfälle. Eller så 
kanske man bara vill träna fotgående med andra hundar 
som störning.

Måste man följa lagen också? 
Som alla andra hundägare måste vi tänka på att följa 

rådande regler och lagar kring hur vi håller våra 
hundar. Det är till vexempel extra viktigt att 

hålla uppsikt på sin hund mellan den 1 
mars och 20 augusti så att den inte 

kan springa lös i marker där det kan 
finnas vilt. I praktiken betyder det 

att hunden får vara max några 
meter ifrån sin ägare och vara 
så vältränad att en inkallning är 
absolut (och inte “jag ska bara” 
som det kan vara med welshar 
ibland). Under resten av året 
gäller att ägaren måste ha 
sådan kontroll på sin hund att 
den inte kan förfölja vilt. 

Tänk också på att inte alla 
platser är öppna för hundar! 
Vissa nationalparker har 
koppeltvång medan vissa 

naturreservat och stränder har 
totalt hundförbud.

Välkommen på viltspårskurs!

Om det är något våra hundar är bra på så är det ju att använda 
nosen och därför bjuder WSSK in sina medlemmar till en 
kurs i viltspår. Instruktör är Anna Svensson som har mångårig 
erfarenhet av spårarbete och dessutom är viltspårsdomare

Tid och datum: 11:00 - 14:00 den lördagen den 14 september

Kostnad: 100 kr/ekipage som betalas in till WSSK pg-nr 0000-
00 märk med Spårkurs Göteborg och namn

Anmälan: karl.johansson@mail.com eller telefon 070-658 04 
44  

Det finns plats för 10 ekipage så först till kvarn! 


