
Verksamhetsberättelse för åren  2019 och 2020 

Styrelsen för Chesapeake Bay Retrieverklubben vill här presentera sin verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 2019-01-01—2019-12-31 samt 2020-01-01—2020-12-31 

Chesapeake Bay Retrieverklubben är rasklubben som representerar de hundägare som valt 
Chesapeaken som sin ras. Klubben, som vanligtvis benämns Chesapeakeklubben, ingår som 
medlemsorganisation i specialklubben SSRK (Svenska Spaniel och Retrieverklubben).  

Klubben är öppen för svenska och utländska medlemmar. 

Styrelsesammansättning 

Styrelsen har under de gångna verksamhetsåren sett ut på följande sätt:  

Ordförande: Rebecca Lundholm Krig, Åkersberga,  

Jaktansvarig avelsansvarig och vice ordförande: Christine Chiacchiaretta, Österhaninge, 

Kassör, informationsansvarig sociala medier: Monica Sandström, Haninge  

Sekreterare Karin Abrahamsson Öhlin, Täby 

Utställningsansvarig Sonja Almström, Umeå 

Informationsansvarig, hemsida: Kristina Bäck, Vendelsö 

Styrelsen har haft 7 stycken protokollförda styrelsemöten under 2019 samt 6 stycken under 
2020. 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi har under 2019 påverkats av inställd Club Show. 2020 tillkom även 
situationen med Covid-19 som satte stopp för intäkter via utställningar och 
jaktprovsevenemang. Fokus har därför varit att hålla ekonomin i balans, genom att minska på 
de utgifter som går. En stor utgift var tidigare klubbens hemsida, som minskades hösten 2019 
med ca 1/4. Även deltagande med rasmonter på SKK:s utställning Stora Stockholm har ställts 
in för att spara på klubbens saldo. 
Detta har gjort en budget i balans med +400 kr. 
Saldo på klubbens konto 201231 var 18474, 23 kr. 
Antal medlemmar per 201231 var 20 st 

Information  

Följarantalet på vår Instagramsida @chesapeakesweden ökar stadigt och ligger idag på runt 
393 st. Även intresset för Facebooksidan Chesapeake Bay retrieverklubben ökar och båda 



dessa sociala medier är en enkel och uppskattad form för att nå ut med information som kan 
bidra till att rasen uppmärksammas. Vårt viktigaste informationsredskap är däremot klubbens 
hemsida, där vi publicerar och informerar om bl.a planerade aktiviteter för våra medlemmar. 
Styrelsen anser det viktigt att kunna erbjuda information via en hemsida, då inte alla använder 
sig av sociala medier. Arbetet fortgår därför med att göra den attraktiv och därigenom skapa 
ett mervärde för medlemmarna.  

Internettrafiken riktas via våra sociala medier till hemsidan, samt från hemsidan till de sociala 
medierna. Välkomstbrev skickas till nya ägare av rasen samt till våra nya medlemmar. I 
möjligaste mån görs detta via e-mail, vilket är att föredra, både ur miljösynpunkt men även 
för att minska på klubbens utgifter.  

Aktiviteter 

2019 har Chesapeakeklubben tyvärr inte haft möjlighet att delta med rasmonter på Stora 
Sthlm. Efterlysning gick ut till klubbens medlemmar, efter kreativa, intresserade 
rasmonterbyggare, men svar uteblev. Detta var förstås tråkigt, då vi under många år kunnat 
delta med en både uppskattad och välbesökt rasmonter. Under 2020 gav inte denna möjlighet 
med hänsyn till det epidemiologiska läget och pandemin. 

Vi har haft ett utannonserat träningstillfälle under 2019. 

Förslag till RAS har utarbetats och skickats in till SSRK under 2020. 

Avel och uppfödning  

21 registreringar under 2019 varav tre importer, en hane och två tikar, samtliga födda 2018. 
Det registrerades 2 kullar och fördelningen bland dessa har varit: hanar (11), tikar (7). 
Inavelsgraden på den ena kullen beräknas till 3,1% och den för den andra kullen till 0,4% 
vilket är en förbättring jämfört med tidigare år, även om den ena kullen ligger över önskat 
värde då vi i vårt RAS  satt 2,5% som övre gräns. 

2020 föddes det 15 tikar och 15 hanar fördelat på 4 kullar, där tre av dem hade en inavelsgrad 
på 2,4% eller lägre men i den fjärde kullen låg inavelsgraden på 11,3% 



  
 

Funktion och mentalitet 

Under 2019 och 2020 har tyvärr ingen Chesapeake blivit mentalbeskriven eller genomfört 
BPH. 

Jakt  

Tre starter på jaktprov, fördelade på två hundar, varav en 0:a i kkl på A prov, en 0: a och ett 
3:e pris i ökl B-prov under 2019. 2020 så har två hundar gjort sammanlagt fyra starter i Nkl, 
där utslaget blivit tre nollor och ett 3:e pris. 

Sex hundar av vår ras startade på viltspårprov under 2019 fördelade på 9 starter, vilket 
resulterade i 3 som blev godkända i anlagsklass, fyra 1:a pris och ett 3:a pris i öppenklass och 
en 0:a 
2020 har åtta Chesapeakes gjort sammanlagt 21 starter viltspårprov, samtliga har gått till pris 
och två har tilldelats HP. 

Då det råder fortsatt förbud för arrangemang och bedömning av WD utanför Nordamerika är 
detta således ingen provform som vi numera prövar hundarna i, varvid ett ökat antal hundar 
till start på jaktprov vore önskvärt. 

Utställningar 2019 

Under 2019 har rasen deltagit vid 37 utställningar fördelat på 53 anmälda hanar och 70 
anmälda tikar, totalt 153 anmälda hundar. De kvalitétspriser som utdelats var 112 st Excellent, 
10 st Very good och 1 st KEP.  

Så här har antalet hundar fördelat sig vid 2019 års utställningar. 



SKK Göteborg 2019-01-05

Hanar Tikar Totalt

4 5 9

SKK Göteborg 2019-01-06

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 0 1 1

Unghund 3 1 4

Öppen 0 1 1

Champion 0 1 1

Veteran 1 0 1

Totalt 4 4 8

SSRK Moheda 2019-03-03

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 0 1 1

Totalt 0 1 1

SKK Malmö 2019-03-30

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 1 0 1

Öppen 1 0 1

Veteran 1 0 1

Totalt 3 0 3

SSRK Kungsbacka 2019-04-07



Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 1 0 1

Unghund 0 1 1

Öppen 1 1 2

Veteran 1 0 1

Totalt 3 2 5

SSRK Forshaga 2019-04-13

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 0 1 1

Totalt 0 1 1

SKK Sundsvall 2019-04-20

Klass Hanar Tikar Totalt

Champion 0 1 1

Totalt 0 1 1

SKK Västerås 2019-04-28

Klass Hanar Tikar Totalt

Unghund 0 1 1

Öppen 1 0 1

Champion 0 1 1

Totalt 1 2 3

SSRK Stockholm 
2019-05-11



Utställning 2020 

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 0 1 1

Unghund 0 1 1

Champion 0 1 1

Totalt 0 3 3

SKK Lidköping 2019-05-12

Klass Hanar Tikar Totalt

Öppen 1 0 1

Champion 0 1 1

Totalt 1 1 2

SKK Gimo 2019-05-25

Klass Hanar Tikar Totalt

Unghund 0 1 1

Champion 0 1 1

Totalt 0 2 2

SSRK Bjuv 2019-05-25

Klass Hanar Tikar Totalt

Unghund 0 1 1

Öppen 0 1 1

Totalt 0 2 2



Under 2020 deltog rasen vid 3 st utställningar. Totalt antal anmälda hundar fördelade sig på 6 
st hanar, 11 st tikar dvs totalt 17 hundar. De kvalitetspriser som delades ut var: 12 Excellent, 4 
st Very good och 1 st KEP. 

SKK Göteborg 
2020-01-03

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 0 1 1

Unghund 2 1 2

Öppen 0 2 2

Champion 1  3

Totalt 3 4 7

Exc VG

6 st 1 st

SKK Göteborg 
2020-01-04

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 0 1 1

Unghund 1 1 2

Öppen 0 2 2

Champion 1 2 3

Veteran 1 0 1

Totalt 3 6 9

Exc VG KEP

6 st 2 st 1 st

SSRK Mjölby 2020-02-02



Slutord 
De aktiviteter som beskrivs ovan i verksamhetsberättelsen ligger alla i linje med 
klubbens strategier för rasens bevarande (beskrivna i RAS-dokumentet) och 
klubbens långtids- och verksamhetsplan. Styrelsen har som uppgift att tillsätta 
resurser till klubbens insatser vad gäller information, utbildning, anordnande av 
tävlingar etc, men sedan sker den konkreta verksamheten med medlemmarnas 
egen vilja och arbetsinsatser. 
Under åren har behållarperspektivet när de gäller medlemmar och hur vi attraherar 
flera varit viktiga inslag. Styrelsen har arbetat på en plan för att nå ut till så många 
som möjligt, en del av denna har handlat om att stället för att ha en stadigvarande 
plats för träff och årsmöte ha en ambulerande verksamhet. Under 2020 har många 
övat på digitala verktyg och vi tror att tiden är mogen för digitala årsmöten vilket 
skulle passa väl för en liten klubb ur både ett ekonomiskt perspektiv och för att 
skapa delaktighet. Vi tror också att vi på sådant sätt kan få flera att både engagera 
sig, att vilja lösa medlemskap och för att vara en klubb som når ut till alla.  
Demokrati och delaktighet tror vi är nödvändigt för att klubben skall möta de 
förväntningar som både nuvarande och presumtiva medlemmar kan tänkas ha. 
Styrelsen vill här tacka alla medlemmar och andra som bidragit till två positiva år 
för Chesapeake Bay retrieverklubben!  

Rebecca Lundholm Krig                          Christine Chiacchiaretta 

Sonja Almström                                      Karin Abrahamsson Öhlin 

Kristina Bäck                                         Monica Sandström 

Klass Hanar Tikar Totalt

Junior 0 1 1

Totalt 0 1 1

VG 1 st


