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Om Cockerspanielklubbens Stockholmsavdelning 
Stockholmsavdelningen är en lokalavdelning inom Cockerspanielklubben för medlemmar som bor i 
Stockholmsområdet.  Vi anordnar en mängd spännande aktiviteter för våra medlemmar som till 
exempel kurser, tävlingar, utställningar, föreläsningar och cockerpromenader.  
 
 

Planerade aktiviteter, kurser och tävlingar under året 2021 
OBS! Genomförandet av våra planerade aktiviteter är helt beroende på den pågående Corona 
pandemins utveckling och på FHM (Folkhälsomyndighetens) riktlinjer samt SKK:s rekommendationer, 
vilka vi följer. 
 
Cockerpromenader  
En gång i månaden, oftast en söndag runt månadsskiften, med uppehåll under sommarmånaderna. 
Plats meddelas på hemsidan, tid är alltid klockan 12.00. 
 
Medlemskväll med Årsmöte  
Årsmöte kommer inte att kunna hållas 2021 pga pågående Corona pandemin.  
Svenska Kennelklubben (SKK) har, givit klubbar som haft sina årsmöten 2020 en generell dispens att 
skjuta på årsmötet 2021 och istället genomföra det 2022. Dispensen gäller om revisorerna inte 
anmärkt på styrelsens förvaltning av klubben. Ett beslut att skjuta upp årsmötet innebär att alla 
mandattider i klubben förlängs med ett år.  
Med anledning härav har styrelsen i Cockerspanielklubben Stockholmsavdelningen beslutat att skjuta 
upp årsmötet 2021 till 2022. Styrelse, revisor och valberedningen kommer under 2021 vara desamma 
som under 2020.  
 
Kurs i pälsvård och grundläggande trimning  
Kursinstruktör: Gunilla Schuber 
För dig som vill lära dig att trimma din Cocker. Varje moment demonstreras av Gunilla, därefter tränar 
deltagarna själva på sin egen hund. 
Beroende på hur pandemin utvecklas så kanske kurs kommer att kunna hållas till hösten. 
 
Uppföljningskväll i trimning med inriktning utställningstrimning 
Kursinstruktör: Gunilla Schuber 
En kväll för dig som tidigare deltagit i kurs. Pälsvård och grundläggande trimning.  
 
Utställningstrimning 
En kväll för dig som vill få till den sista putsen inför vår cockershow. 
 
Utställningshandling  
Kurs på tre gånger inför vår Cockershow i oktober. 
Instruktör: Helene Berggren 
 
Träningsgruppen i jakt 
Träningsgruppen i jakt kommer att fortsätta.  
Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna.  
Tuula Karlsson från Cockerklubben Stockholmsavdelnings styrelse kommer att  
tillsammans med Bodil Lignell hålla i träningsgruppen. 
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Viltspår 
Anlagskurs, för nybörjare. Två helger under våren, 20-21 mars och 27-28 mars.  
Instruktör: Lena Lundin, Viltspårarna, 12 platser (uppdelat i två grupper) 
Anlagsprov ingår. 
Kurs kommer troligen att anordnas även i höst.   
Kurs öppenklass, fortsättning med inriktning på championat.  
Två helger under våren 20-21 mars samt 27-28 mars 
Instruktör: Lena Lundin, Viltspårarna, 6 platser. 
Kurs kommer troligen att anordnas även i höst.  
 
Rallylydnadskurs  
Instruktör Marie Sjöborg 
 
Lydnadskurs  
Till hösen, fem tillfällen, i Studiefrämjandets lokal i Finntorp, Nacka. 
 
Nose work 
Vi fortsätter med den populära hundsporten Nose Work där hunden får använda ett av sina främsta 
sinnen, luktsinnet. 
Då vi fått nya medlemmar med unghundar, och det visat sig finnas intresse för sporten,  kommer vi 
under våren att satsa på en grundkurs. Under hösten fortsätter vi med de populära träningskvällarna, 
som innehåller såväl teori som praktik och där hundarna får jobba i olika miljöer. Om inte 
coronarestrektionerna lättar kommer det att bli sökområden utomhus och fordonssök, i annat fall både 
inom- och utomhussök. 
 
Föreläsning 
Föreläsning för våra medlemmar i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Vandring 
Heldagsvandring med hund i Tyresta Nationalpark / naturreservat eller något annat ställe i 
Stockhlmsområdet. 
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Planerade tävlingar / mästerskap 
 

Stockholms Rallylydnadscocker  
Inoff tävling.  
 
Stockholms Nose Work Cocker 
Inoff tävling. 
Vi kommer för femte året i rad att ha den inofficiella tävlingen Årets Nose Work Cocker i Stockholm, 
som snabbt har blivit mycket populär. Där tävlar hundarna i de fyra moment som ingår i Nose work. 
 
Stockholms Viltspårscocker 
Tävling i öppetspår den 8 maj, max 15 ekipage, om FHM riktlinjer tillåter detta. 
 
 
 
Planerad utställning 
 

Cockershow: 
Inoff. utställning söndagen den 3 oktober  
Plats: Rosengårds ridhus i Viksberg, Salem/Rönninge.  
Domare: Joel Lantz 
 
 
 
Varmt välkommen på våra aktiviteter! 
 
 
 
 
Med reservation för eventuella ändringar. 


