VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Sida 1 av 33

INNEHÅLL
FÖRORD ......................................................................................................................................................... 3  
HUVUDSTYRELSE,  REVISORER  OCH  VALBEREDNING ....................................................................................... 4  
FÖRE  FULLMÄKTIGE  2013................................................................................................................................... 4  
EFTER  FULLMÄKTIGE  2013 ................................................................................................................................. 5  
KOMMITTÉER................................................................................................................................................. 6  
FÖRE  FULLMÄKTIGE  2013................................................................................................................................... 6  
EFTER  FULLMÄKTIGE  2013 ................................................................................................................................. 7  
MEDLEMMAR................................................................................................................................................. 8  
AVDELNINGARNAS  MEDLEMSUTVECKLING  2003  –  2013 ................................................................................... 8  
MEDLEMSUTVECKLING  I  RASKLUBBARNA  2003  –  2013 ..................................................................................... 8  
MEDLEMSUTVECKLING  SSRK-‐ORGANISATIONEN  2003  -‐  2013 ........................................................................... 9  
ALLMÄNT ....................................................................................................................................................... 9  
SAMMANTRÄDEN .......................................................................................................................................... 9  
KANSLI ........................................................................................................................................................... 9  
AUKTORISATIONER ...................................................................................................................................... 10  
JAKTPROVSDOMARE ........................................................................................................................................ 10  
VILTSPÅRDOMARE ........................................................................................................................................... 10  
AVEL............................................................................................................................................................. 10  
EXTERIÖR ..................................................................................................................................................... 11  
INFORMATION ............................................................................................................................................. 13  
JÄGARNAS  VP............................................................................................................................................... 14  
JAKTPROVSDOMARSTIPENDIUM .................................................................................................................. 14  
JAKTPROVSVERKSAMHET  RETRIEVER ........................................................................................................... 15  
JAKTPROVSVERKSAMHET  SPANIEL ............................................................................................................... 17  
JAKTPROVSVERKSAMHET  TOLLING............................................................................................................... 19  
WORKING  DOG ............................................................................................................................................ 20  
UTBILDNING................................................................................................................................................. 21  
VILTSPÅR...................................................................................................................................................... 23  
UNGDOM ..................................................................................................................................................... 25  
KFM  (KOMMITTÉN  FÖR  FUNKTION  &  MENTALITET)  /  FUNKTIONSBESKRIVNING  RETRIEVER,  FB-‐R................ 27  
NORDISKT  MÖTE  OCH  FRAMTIDA  SAMARBETE ............................................................................................ 28  
EKONOMISK  REDOVISNING .......................................................................................................................... 30  
BALANSRÄKNING ............................................................................................................................................. 30  
RESULTATRÄKNING .......................................................................................................................................... 31  

Sida 2 av 33

FÖRORD
SSRKs främsta uppgifter finns beskrivet i klubbens stadgar, som finns att läsa
på klubbens hemsida, www.ssrk.se .
Kort kan SSRKs mål och syften sammanfattas enligt nedan:
SSRK har som uppgift
• Att väcka intresse för, utveckla och värna om rasernas specifika egenskaper
• Att följa upp och skapa underlag för avelsarbetet
• Att utbilda hundägare och hundar
• Att verka för att hund och hundägare har en god relation till samhället
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande intresse för SSRKs
medlemmar.
Ovanstående verkställs genom en omfattande provverksamhet, informationsinsatser och
utbildningar som genomförs årligen exempelvis genom funktionärsträffar och konferenser,
där avdelningars och rasklubbars funktionärer inbjuds. Mer precist är de rasspecifika
aktiviteterna utställningar, retriever och spanieljaktprov, kompletterat med funktionsbeskrivningar.
SSRK arbetar centralt med att skapa förutsättningar för de rasspecifika verktyg som behövs
för de olika aktiviteter som sedan bedrivs i avdelningar och rasklubbar. Centrala insatser görs
genom utbildning av domare, funktionsbeskrivare och andra funktionärer, samt arbete med de
olika regelverk som ska styra verksamheten.
SSRK har också en omfattande arbetsuppgift när det gäller exteriöra frågor, där de olika
rasklubbarnas uppfattningar spelar in.
Arbetet med avelsfrågor är ett annat tungt och omfattande område, där det också sker ett
samarbete med rasklubbarna och SKK. RAS-dokumenten framställs av rasklubbarna, ska
godkännas av huvudstyrelsen för att senare fastställas av SKK.
Hälsoprogrammen för de olika raserna hanteras i huvudsak på samma sätt.
Viltspårsverksamheten, som egentligen inte hör till den rasspecifika kärnverksamheten i
avelsutvärderingen, men eftersom en betydande del av medlemskåren ägnar sig åt den, får den
därför betraktas som en aktivitet av allmänt intresse. Det som också ger legitimitet åt den
omfattande verksamheten är samhällnyttans roll.
Under året har huvudstyrelsen arbetat med att bygga upp information- och marknadsföring
och aktivt arbetat för att vända den negativa medlemsutvecklingen i SSRK-organisationen.
Detta har medfört att vi bland annat har satsat på en utveckling av vår medlemstidning
Apportören.
Huvudstyrelsen har också prioriterat åtgärder för att åstadkomma en hållbar ekonomisk
utveckling. Ett arbete för att i första hand öka organisationens intäkter. Naturligtvis har också
ett arbete med att sänka våra kostnader prioriterats genom bland annat byta leverantör av
medlemsregister och förändra hanteringen av www.ssrk.se.
En annan fråga som har engagerat huvudstyrelsen under 2013 är den framtida organisationen
av vår jaktprovsdomarutbildning.
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HUVUDSTYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING
FÖRE FULLMÄKTIGE 2013
Huvudstyrelse
Ledamöter:
Ulf Göranzon, SSRKs ordförande, ledamot i verkställande utskottet
Torbjörn Augustinsson, SSRKs vice ordförande och spanieljaktansvarig, ledamot i
verkställande utskottet
Tommy Winberg, styrelsesekreterare och kassör, ledamot i verkställande utskottet
Lena Rollmar, exteriöransvarig, ledamot i verkställande utskottet
Bitte Sjöblom, utbildningsansvarig
Bengt-Göran Landin, retrieverjaktansvarig
Carl-Henrik Wigert, viltspårsansvarig
Maria Köhlström, avelsansvarig
Ralf Falkeland, informationsansvarig
Suppleanter:
Sara Runesdotter, biträdande retrieverjaktansvarig till och med 2012-06-23
Sverker Haraldsson, tollingjaktansvarig, mentalitet- och funktionsansvarig
Christina Drottsgård, biträdande exteriöransvarig
Anna Hallgren, ungdomsansvarig
Firmatecknare:
Ulf Göranzon och Tommy Winberg
Ansvarig utgivare Apportören:
Ulf Göranzon
Adjungerade:
Ann Ekberg, kanslichef, SSRKs kansli
Cecilia Lindh, SSRKs kansli
Anette Edqvist, redaktör Apportören, t o m 2013-01-31
Lars-Gunnar Lindén, webmaster
Revisorer
Ordinarie:
Carina Häggqvist, PwC
Anna-Lisa Isaksson, förtroendevald
Suppleanter:
Johan Lindström, PwC
Agneta Hammarstedt, förtroendevald
Valberedning
Marita Björling, sammankallande
Willy Gustafsson
Sofia Bremer
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EFTER FULLMÄKTIGE 2013
Huvudstyrelse
Ledamöter:
Ulf Göranzon, SSRKs ordförande, ledamot i verkställande utskottet
Lena Rollmar, SSRKs vice ordförande och exteriöransvarig, ledamot i verkställande utskottet
Torbjörn Augustinsson, spanieljaktansvarig, ledamot i verkställande utskottet
Tommy Winberg, styrelsesekreterare och kassör, ledamot i verkställande utskottet
Bitte Sjöblom, utbildningsansvarig
Bengt-Göran Landin, retrieverjaktansvarig
Carl-Henrik Wigert, viltspårsansvarig
Maria Köhlström, avelsansvarig
Karin Friberg, informationsansvarig
Suppleanter:
Sverker Haraldsson, tollingjaktansvarig, mentalitet- och funktionsansvarig
Sven Ludvigsson, biträdande retrieverjaktansvarig
Susanna Hultman, biträdande utbildningsansvarig
Malin Wehinger, ungdomsansvarig
Firmatecknare:
Ulf Göranzon och Tommy Winberg
Ansvarig utgivare Apportören:
Ulf Göranzon
Adjungerade:
Ann Ekberg, kanslichef, SSRKs kansli
Cecilia Lindh, SSRKs kansli
Jessica Björling Brännlund, redaktör Apportören
Lars-Gunnar Lindén, webmaster t o m 2013-06-30
Revisorer
Ordinarie:
Carina Häggqvist, PwC
Karin Svensson Nygren, förtroendevald
Suppleanter:
Johan Lindström, PwC
Agneta Hammarstedt, förtroendevald
Valberedning
Kjell Bräster, sammankallande
Willy Gustafsson
Björn Bjuggren
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KOMMITTÉER
FÖRE FULLMÄKTIGE 2013
Avelskommittén
Maria Köhlström, ordförande, Annika Thunfors till och med 2012-09-02, Lotta Olsson, Lena
Hägglund, Tord Lundborg, Karin Simonsson och Gunilla Lefwerth.
Exteriörkommittén
Lena Rollmar, ordförande, Anna Lindh, Christina Drottsgård, Bertil Lundgren
Spanieljaktkommittén
Torbjörn Augustinsson, ordförande, Rolf Näslund, Jörgen Andersson, Hans Sundberg, Annika
Olsson och Petra Johansson.
Retrieverjaktkommitté A
Bengt-Göran Landin, ordförande, Tommy Borg, Sören Åmand Hansen, Lars Johnsson, Willy
Gustafsson, Mats Närling och Reine Hansson.
Retrieverjaktkommitté B och C
Bengt-Göran Landin, ordförande, Sven Ludvigsson, Anita Norrblom, Ingela Funck och Mats
Närlig.
Domarutbildningskommittén (DUK), Jaktprovsdomarkommittén (JDK)
efter 2012-07-28 kommittén upphörde 2013-01-13
Torbjörn Augustinsson, ordförande, Jan Wiberg, Åke Liedgren och som adjungerad mentor
Hans Forsell.
Viltspårkommittén
Carl-HenrikWigert, ordförande, Eva-Lisa Hoel, Stefan Lyshed Jakobsson och Berth Nilsson,
adjungerad.
Tollingjaktkommittén
Sverker Haraldsson, ordförande, Anders Wahlberg, Fredrik Sköldh, Karin Juninger och
Jörgen Elgstrand.
Utbildningskommittén
Bitte Sjöblom, ordförande, Helena Närling, Inger Johansson och Susanna Hultman.
Informationskommittén
Ralf Falkeland, ordförande, Lena Sunnås Lundgren, Christina Drottsgård, Lars-Gunnar
Lindén t o m 2013-06-30.
Ungdomskommittén
Anna Hallgren, ordförande, Jenny Widebeck, Matilda Hedin och Niclas Svensson.
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EFTER FULLMÄKTIGE 2013
Avelskommittén
Maria Köhlström, ordförande, Lotta Olsson, Lena Hägglund, Tord Lundborg t.o.m.
2013-06-30, Karin Simonsson, t.o.m. 2013-06-30 och Gunilla Lefwerth
Exteriörkommittén
Lena Rollmar, ordförande, Christina Drottsgård, Anna Lindh, Bertil Lundgren, t.o.m.
2013-06-29 och Madeleine Ivarsson fr.o.m. 2013-09-01
Spanieljaktkommittén
Torbjörn Augustinsson, ordförande, Rolf Näslund, Jörgen Andersson, Hans Sundberg, Annika
Olsson och Petra Johansson
Retrieverjaktkommitté A
Bengt-Göran Landin, ordförande, Tommy Borg, Sören Åmand Hansen, Mats Närling,
Lars Johnsson, Willy Gustafsson, Reine Hansson och Sven Ludvigsson
Retrieverjaktkommitté B och C
Bengt-Göran Landin, ordförande, Sven Ludvigsson, Anita Norrblom, Ingela Funck t.o.m.
2013-06-30 och Mats Närling
Viltspårkommittén
Carl-Henrik Wigert, ordförande, Ewa-Lisa Hoel, Stefan Lyshed och Berth Nilsson
(adjungerad)
Tollingjaktkommittén
Sverker Haraldsson, ordförande, Anders Wahlberg, Fredrik Sköldh, Jörgen Elgstrand och
Karin Juninger
Kommittén för funktion och mentalitet
Sverker Haraldsson, ordförande, Cilla Hamfelt, Marina Johnsson, Janet Johansson, Lena
Karlsson, Ib Ahlén, Eva Masthagen, Annika Berndtsson, Gunilla Lefwerh och Anna Bergwall
Utbildningskommittén
Bitte Sjöblom, ordförande, Helena Närling, Inger Johansson, Susanna Hultman och Catharina
Lundberg fr.o.m. 2013-11-03
Informationskommittén
Karin Friberg, ordförande, Jessica Björling Brännlund, Marita Björling, Lotta Luciani, Marita
Schmidt, Mathilda Luckner och Kent Lindström.
Ungdomskommittén
Malin Wehinger, Anna Hallgren, t.o.m. 2013-11-03, Jenny Widebeck, Matilda Hedin, t.o.m.
2013-11-03, Niclas Svensson, t.o.m. 2013-06-29 och Anna Gyllhamn fr.o.m 2013-08-31.
Arbetsgruppen för Working Dog
Sverker Haraldsson sammankallande, Rebecca Krig, Kaj Lindström och Andreas Lundholm.
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MEDLEMMAR
SSRKs avdelningar och rasklubbar hade vid utgången av 2013 24.433 medlemmar, vilket är
en minskning med 421 jämfört med året innan.
Avdelningarna har minskat med 191 medlemmar och rasklubbarna med 230 medlemmar.
Avtalsklubben Jaktspaniels i Sverige, JIS, redovisade ett medlemsantal på140 medlemmar per
2013-12-31
AVDELNINGARNAS MEDLEMSUTVECKLING 2003 – 2013

MEDLEMSUTVECKLING I RASKLUBBARNA 2003 – 2013
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MEDLEMSUTVECKLING SSRK-ORGANISATIONEN 2003 - 2013
ÅR

ANTAL

2003

29 520

2004

30 397

2005

31 067

2006

31 427

2007

30 621

2008

29 411

2009

27 674

2010

26 848

2011

25 558

2012

24 973*)

2013

24 573*)

*)

inkl JIS, 140 medlemmar

ALLMÄNT
Styrelsens kommittéer arbetar efter tydliga delegeringsordningar där dessas uppgifter är att
bereda ärenden, som huvudstyrelsen sedan har att besluta om. Detta skapar gemensamma
värderingar inom organisationen.
Ett av SSRKs viktigaste instrument för att samordna och utveckla verksamheten i klubben är
den årliga funktionärsträffen som avhölls 13 – 14 april 2013 med stort deltagande från
avdelningar och rasklubbar. Mer om detta återfinns under respektive rubrik.

SAMMANTRÄDEN
Huvudstyrelsen har under 2013 haft nio sammanträden. Protokollen omfattar 467 paragrafer.
Huvudstyrelsens verkställande utskott har sammanträtt per capsulam vid 28 tillfällen.
Ordinarie sammanträde med SSRKs fullmäktige avhölls 2013-05-25 – 26.

KANSLI
Kansliets arbete under 2013 har till största delen bestått av service till styrelsen, avdelningar
och rasklubbar. Nytillkomna arbetsuppgifter är uppdatering av hemsidan samt framtagande av
informationsmaterial. En ny folder producerades under hösten i samarbete med
informationsansvarig. Den nya foldern är utformad för att leva under en längre period som ett
mervärde för nya medlemmar och delades för första gången ut i samband med Stockholm
Hundmässa 2013.
Kansliet har administrerat två konferenser under året; funktionärsträffen i april och
fullmäktige i maj. Dessutom arbetade kansliets personal med genomförandet av SSRKs
monter på Stockholm Hundmässa 2013.
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Under våren beslutades omförhandling av klubbens leverantör av medlemsregister. Detta
resulterade i att samarbetet med Membit avslutades per 2013-12-31 och att klubbens nya
leverantör blev Föreningssupport. Under hösten har Kansliet investerat mycket tid i bytet av
medlemsregister, för att förbereda och säkerställa en så smidig övergång som möjligt.

AUKTORISATIONER
Huvudstyrelsen har utfärdat följande domarauktorisationer:
JAKTPROVSDOMARE
Curt Lundström, tolling, kategori B
Mats Närling, retriever, kategori A
Sören Swärdh, retriever, kategori A
Per-Anders Norling, retriever, kategori B
VILTSPÅRDOMARE
Susanne Johansson, viltspår
Karin Björk, viltspår

AVEL
Avelskommittén
Avelskommittén har haft tre protokollförda telefonmöten.
Kommittén har haft ambitionen att uppmärksamma att avelsarbete innebär fokus på såväl
hälsoaspekter som jaktlig funktion, mentalitet, avelsstruktur och exteriör.
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Endast en liten del av raspopulationerna ställs ut eller startas på jaktprov. Därför har
kommittén fortsatt att engagera sig i arbetet med funktionsbeskrivning. AK är representerad i
Kommittén för funktion och mentalitet av Gunilla Lefwerth.
Artiklar har publicerats i Apportören och på SSRKs hemsida av AK. Där har vi framför allt
informerat om aktuella frågor rörande avel, uppfödning och aktuella SKK nyheter inom dessa
områden.
Funktionärsträff
Avelsfunktionärerna i rasklubbarna har bjudits in till funktionärsträffen i Upplands Väsby den
13 - 14 april 2013. Detta var en mycket givande helg och utbytet mellan rasklubbarna var
stort. Inbjuden föreläsare var ögonspecialist Berit Wallin-Håkansson.
Rasklubbar
AK har engagerat sig i rasklubbarnas arbete och har fungerat som stöd för dessa i avelsfrågor.
AK har även deltagit på ett flertal RAS/avelskonferenser anordnade av rasklubbar.
Dispenser
Endast ett fåtal dispensärende har hanterats av avelskommittén under året.
Ett flertal förfrågningar via telefon och mail har dock inkommit från personer med hundar
som är registrerade i Svenskt Jakthundsregister och som vill registrera in sin hund i SKK.
Detta är nu möjligt att göra direkt, efter det att avelskommittén har fått igenom sitt önskemål i
SKK. Detta gör att AK slipper utgöra dispensinstans i dessa ärenden, utan dessa hundar kan
nu registreras in direkt i SKK.
Arbetet med Rasspecifika avelsstrategier (RAS)
Under året har arbetet med rasklubbarna revidering av RAS fortsatt. AK har agerat bollplank
för flertalet rasklubbar. I nästan samtliga rasklubbar pågår revideringen och ett flertal är
nästan klara med denna. För Sussex spaniel har SSRK huvudansvaret.

EXTERIÖR
Exteriörkommittén
Exteriörkommittén har haft 4 st protokollförda telefonmöten under 2013. Kommittén har hanterat
utställnings- och exteriörärenden och berett denna kategori ärenden för beslut i huvudstyrelsen.
Den har hanterat respektive förberett remissärenden från och till SSRK inom området.
Funktionärsträffen
Under funktionärsträffen i april, hade exteriör seminarium för utställnings-/exteriöransvariga i
avdelningar och rasklubbar. I september hölls ett planeringsmöte inför kommande
exteriördomarkonferenser, en dag med rasklubbar för spaniels och en dag för retriever.
SSRK har genomfört 34 st officiella utställningar under året med totalt 9.561
anmälningar.
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SSRKs utställningar 2013 - Antal anmälda hundar
Antal
anm
Månad
januari
januari
februari
februari
mars
mars
mars
apr
apr
apr
apr
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juli
juli
aug
aug
aug
aug
aug
sept
sept
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov

Dag Datum Plats
lö
26
Kumla
sö
27
Kumla
lö
9
Mjölby
sö
10
Mjölby
lö
2
Piteå
sö
3
Moheda
sö
17
Sandviken
lö
6
Kungsbacka
sö
7
Kungsbacka
Forshaga
lö
20
Ängevi
Forshaga
sö
21
Ängevi
to
9
Gnosjö
fre
10
Visby
lö
11
Visby
lö
11
Göteborg
lö
18
Skellefteå
lö
18
Ulriksdal
sö
19
Östersund
sö
19
Stockholm
sö
19
Hässleholm
lö
25
Hasslarp
sö
26
Hasslarp
lö
8
Örnsköldsvik
sö
9
Härnösand
sö
16
Sandviken
sö
16
Gränna
lö
6
Sunne
sö
13
Boden
lö
3
Tångahed
lö
3
Ånnaboda
sö
3
Ästad Bondgård
lö
24
Uddevalla
lö
31
Västerås
sö
1
Vännäs
sö
22
Smedjebacken
19
Västerås
lö
26
Boden
lö
26
Mjölby
sö
27
Mjölby
lö
9
Åstorp
lö
23
Åre
sö
24
Åre

Avd/Rasklubb
Bergslagen
Bergslagen
Östergötland
Östergötland
Norrbotten
Småland
Gävleborg
Västra
Västra

Spaniel
Retriever
Spaniel
Retriever
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret

Värmland

Retr

153

Värmland
Flatklubben
Gotland
Gotland
Göteborg/Bohuslän
Västerbotten
Östra
Jämtland/Härjedalen
Labradorklubben
Amr cocker cirkeln
Södra
Södra
Västernorrland
Västernorrland
Gävleborg
Småland
Värmland
Inställd
Curlyklubben
Springerklubben
Halland/Chesaklubben
Västra
Bergslagen
Västerbotten
Dalarna
Cockerklubben
Norrbotten
Östergötland
Östergötland
Södra
Jämtland/Härjedalen
Jämtland/Härjedalen

Spaniel
Flat
Spa + Ret
Spa + Ret
Golden
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Labrador
Amr cocker
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Inställd
Curly
Springer
Chesapeake
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Retr
Cocker
Spa + Ret
Spaniel
Retriever
Spa + Ret
Spa + Ret
Spa + Ret

95
114
160
155
141
209
349
138
145
30
285
243
228
213
369
409
318

Totalt:

hundar
198
270
197
470
194
379
414
422
440

24
123
44
302
288
182
330
120
159
222
363
381
247
236
9561
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Antalet har sjunkit med 1191 anmälningar sen 2012. Vi fortsätter tyvärr att se en dalande
trend gällande antal anmälningar av våra raser på utställningar, både SSRKs och
länsklubbsutställningarna.
2013

9561

2012

10752

2011

11089

INFORMATION
Verksamhetsberättelse information
Från och med fullmäktige i maj har klubben en ny verksamhetsansvarig. Nu har det rangordnats i de åtgärder som måste eller borde genomföras och tid har åsatts att sätta sig in i
frågorna som tillhör verksamhetsområdet.
Informationskommitté
Med en ny verksamhetsansvarig har en ny informationskommitté har tagit form under 2013
med nya och gamla medlemmar. Kommittén har även fått en ansvarig för annonsering på
både web och i Apportören samt en sponsoransvarig.
Apportören
Apportören har utkommit med 4 nummer under perioden. Redaktionsgruppen har fått med
SSRKs verksamhet på ett representativt sätt där både spaniel- och retriever-, utställnings-,
viltspårs- och jaktverksamhet speglats genom reportage och artiklar.
Hemsida
Hemsidans underhåll har förändrats under året då man pga ekonomiska skäl lagt över den
dagliga skötseln av hemsidan på kansliet. Naturligtvis har det inneburit en klar förändring i
uppdateringsfrekvens.

Utställningar, Mässor och Game Fair
SSRK representerades vid My Dog, Elmia och Stockholms Hundmässa med hjälp av
medlemmar från Västra, Småland och Östra avdelningarna.
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Till Stockholms Hundmässa kompletterades mässmaterialet som bestod av roll-ups, av en
bardisk och ett nytt marknadsföringsmaterial som fungerar som presentationsmaterial på
mässor samt förpackningsmaterial till ”nya medlemmar-paket”. För att locka nya medlemmar
har vi haft ett specialerbjudande vid speciella tillfällen med reducerad medlemsavgift första
året. Vår huvudsponsor Royal Canin har också ställt upp och sponsrat framtagandet av
”mässbroschyren” och introduktionserbjudandet.
Sponsring
I december tillsattes en ny sponsoransvarig. Kent Lindgren från avd. Dalarna, som ska ta fram
sponsorer som passar in i vår verksamhet och som stödjer våra policys o målsättningar. Vi
önskar Kent varmt välkommen.
Annonsering
I december tillsattes även en annonsansvarig. Mathilda Lückner ska vara totalansvarig för all
annonsering i både tidning och på web. Att ha en totalansvarig för annonseringen tror vi ger
större möjligheter att arbeta på bred front. Mathilda kommer från avd. Västra och vi önskar
även henne varmt välkommen samtidigt som vi vill rikta ett stort o varmt tack till Marita
Björling som haft hand om annonseringen i Apportören under hela verksamhetsåret.
Grafisk profil / Logotyp
Med det ekonomiska läge som rått under 2013 har det inte varit aktuellt att ta tag i frågan om
ny logotyp. Hoppas få återkomma till detta när vi återigen känner att vi har en mer ekonomisk
stabilitet i klubben.
Nya medlemmar
Under året har informationskommmitténs största fokus varit att ta fram material och idéer för
att stoppa tappet av medlemmar och förhoppningsvis börja öka medlemsantalet igen.
Materialet och idéerna är nu framtagna och klara att börja användas.
Fototävling
Med hjälp av vår huvudsponsor Royal Canin genomförde vi en mycket uppskattad
fototävling. Vinnaren i tävlingen fick gratis foder i ett helt år och klubben fick också in en
massa nya fina bilder som speglar alla våra verksamhetsområden. Allt ifrån FB-R till avel.
Juryn bestod av Karin Friberg från informationskommittén, 2 medarbetare från Royal Canin
och vår personal på kansliet. Tack alla som bidrog med era fina bilder som vi nu kan använda
till Apportören och hemsidan och grattis till Karin Rankloo som vann.

JÄGARNAS VP
Huvudstyrelsen tilldelade Jörgen Sandberg Jägarnas vandringspris 2013. Priset ges till någon
som på ett betydande sätt främjat användningen av spaniels och retrievers som jakthundar.

JAKTPROVSDOMARSTIPENDIUM
2013 års jaktprovsdomarstipendium tilldelades Jörgen Andersson.
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JAKTPROVSVERKSAMHET RETRIEVER

A-Prov Retriever
RJK A har haft nio protokollförda möten under året. I RJKA har ingått Tommy Borg, Sören
Åmand Hansen, Mats Närling, Lars Johnsson, Willy Gustafsson, Reine Hansson, Sven
Ludvigsson och Bengt-Göran Landin som ordförande.
Under 2013 arrangerades 18 stycken prov i Elitklass med sammanlagt 238 starter, vilket
innebär att antalet starter har ökat med 15 % från i fjol. Under 2012 genomfördes 15 elitprov
med 207 startande.
Antalet hundar som gick till 1:a pris 2013 var 46 stycken, vilket motsvarar 19%, jämfört med
15% under 2012. Certifikat/CK delades ut på 15 av 17 prov.
Av naturliga skäl är A-proven ojämnt fördelade i landet beroende på tillgång till jakter.
Förutom avdelningarna har även Flatcoated-, Labrador- och Goldenklubben arrangerat Aprov under 2013.
KKL
I KKL har 96 starter gjorts och 55 hundar har godkänts, vilket motsvarar 57 % godkända
hundar. Som jämförelse genomfördes 82 starter i KKL under 2012 varav 48 med resultatet
godkänd, vilket motsvarar 58% även det året. Även antalet tillfällen till KKL-prov är något
ojämnt fördelade över landet.
Retrievermästerskapet
Retrievermästerskapet genomfördes 26-27 oktober med kvalificeringsomgång under lördagen
och final på söndagen. Lena Bratsberg Karlsson var provledare och Keld Jörgensen, Boye
Rasmussen, Anita Norrblom och Mats Närling dömde tävlingen. 24 hundar bereddes plats av
36 anmälda varav 20 hundar från Sverige, två från Finland, en från Danmark och två från
Norge. Raserna representerades av en Golden Retriever och 23 Labrador Retriever. I år
krävdes det lägst meriten 1:a pris Ekl A-prov för att komma med vid lottningen men efter
strykning kom även någon hund med lägre meriter med.
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Till finaldagen hade nio hundar kvalificerat sig och vinnare av Retrievermästerskapet med 1:a
pris och Cert blev Searover Kit´s Dog med Trond Gjötterud från Norge.
Övriga hundar med 1:a pris var: 1:a pris och Ck Streamlight´s Danas Jackie med Karin
Thunander, 1:a pris och Ck Searover Kit´s Primus med Leif Norin, 1:a pris och Ck Happy
Birdhunter´s John Deere med Jens Palmqvist samt förra årets retrievermästare med 1:a pris
Blackthorn Bion med Tomi Sarkkinen.
HS vill framföra sitt tack till alla inblandade som tillsammans genomförde årets RM på ett
mycket förtjänstfull sätt.
B-prov Retriever
RJK B har haft nio protokollförda möten under året. I RJK B har ingått Anita Norrblom, Mats
Närling, Sven Ludvigsson och Bengt-Göran Landin som ordförande.
Under 2013 har rasklubbar och avdelningar genomfört 2799 starter på B-prov, fördelade på
1133 i Nkl, 983 i Ökl och 703 i Ekl. Under våren genomfördes 363 starter medan det
genomfördes 2436 starter under hösten. Antalet starter 2012 var 3045 fördelat på 638
vårstarter och 2407 höststarter. Det är väldigt tydligt att det är intresset för vårproven som
sviktar, vilket delvis kan förklaras av den sena våren 2013.
Provtrycket är fortsatt ojämnt fördelat både tidsmässigt och geografiskt. Störst efterfrågan på
provplatser är det rent generellt på de sena höstproven medan vårproven inte har ett lika stort
tryck. Man kan också konstatera att vissa prov genom åren generellt har väldigt många
anmälningar. Många av vårproven har lediga platser medan i stort sett har inga höstprov några
lediga platser.
I vissa avdelningar kan det finnas möjlighet att förlänga provsäsongen något under
förutsättning att det finns domare, funktionärer och provmark att tillgå.
2013 var första året alla anmälningar av retrieverjaktprov skedde genom SSRK Prov. Från
och med 130701 används så kallad prioriterad lottning, vilket innebär att hundar med lägre
antal startar prioriteras före hundar med fler starter. Detta har medfört att en mer rättvis
fördelning av provtillfällena uppnåtts. Syftet med jaktproven är att bedöma våra retriever till
ledning för avelsarbetet och ur ett avelsperspektiv är det fördelaktigt att fler individer kan
bedömas.
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Praktiskt jaktprov
Intresset för praktiskt jaktprov är fortfarande relativ stort och 44 hundar har anmält sig, viket
är något lägre än förra årets 56 anmälda hundar. Några hundarna har varit skadade under
säsongen och därför varit tvungna att tacka nej. 33 hundar har genomfört sitt praktiska prov
vid sammanlagt 16 tillfällen och av dem har 23 blivit godkända, 9 ej godkända och en
tilldelats KEP p.g.a skada. Alla anmälda har erbjudits minst ett tillfälle till praktiskt jaktprov.
Andelen godkända hundar har under säsongen varit 70%, 2012 var motsvarande siffra 61%.
C-prov
Arbetsgruppen för C-prov har bestått av Anna-Lena Wendt, Ingela Karlsson samt Peter Flinck
och är organiserad direkt under RJK A.
C-provsverksamheten i avdelningar och rasklubbar är fortsatt god. Flera arrangörer har valt
att använda SSRK Prov för anmälan och administration av WT, vilket gör att tävlingarna blir
mer tillgängliga.
Riktlinjer för WT samt Råd och Anvisningar för WT, som är fastställda av HS, finns att tillgå
via hemsidan för alla arrangörer.
  

JAKTPROVSVERKSAMHET SPANIEL

Spanieljaktkommittén
Spanieljaktkommittén har haft två protokollförda möten under 2013. Däremellan har kontakt
hållits via e-post och telefon.
Vattenprov
SSRKs avdelningar och rasklubbar arrangerade under året 17 vattenprov. Totalt var det 137
starter, vilket är en minskning med 43 starter jämfört med vattenproven år 2012.
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Fältprov
Under året arrangerades förutom SM och Derby 18 stycken fältprov. Totalt var det 210
starter, vilket var en ökning med 1 start jämfört med 2012. Av dessa var 132 starter i
segrarklass.
Unghundsderby
Den 9 november arrangerades Unghundsderbyt på Lovisedals Gård utanför Norrtälje. Derbyt
dömdes av Mike Williams. 10 unghundar kom till start. Vinnare blev Cockerspaniel
Smedmästarens Hela. Ägare Camilla Paradis. Ett stort tack till dem som på ett utmärkt sätt
arrangerade Derbyt. Huvudstyrelsen hade huvudansvar för arrangemanget.

Spanielmästerskap
I år genomfördes spanielmästerskapen den 16-17 november i Södermanland. Domare var
Aiden Patterson och William Megaughin från Irland.
Den 16 november genomfördes AV mästerskapet på Broo Gård utanför Nyköping. Vinnare
tillika total spanielmästare blev Fågeljägarens Gold Finch med Bengt Rödseth.
Dagen efter avgjordes cockermästerskapet utanför Mariefred. Vinnare blev Marcus Sjöborg
med Buisey Lizzy.
Ett stort tack till dem som på ett utmärkt sätt arrangerade mästerskapen. Huvudstyrelsen hade
huvudansvar för arrangemanget där JIS tog ett stort ansvar som organisatörer.
Nybörjarprov
Det har genomförts 15 Nybörjarprov. Dessa prov stambokförs och ersätter såväl de
inofficiella grundproven som fältprovens tidigare nybörjarklass. Antalet starter var 113. En
minskning med 9 starter sedan 2012. Av dessa utgjorde Nybörjarprov A 34 starter.
Jaktprovssekreterarträff
Den 13-14 april träffades spanieljaktansvariga från avdelningar och rasklubbar. Planering av
provsäsongen gjordes och erfarenheter från den gångna säsongen diskuterades.
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JAKTPROVSVERKSAMHET TOLLING

Tollingjaktkommittén
Kommittén har haft fyra telefonmöten, samt löpande kontakter via e-post och telefon.
Tollingjaktprov
SSRKs avdelningar arrangerade under året sammanlagt 17 tollingjaktprov (varav ett antal
dubbelprov och ett tvådagarsprov) fördelat på 9 avdelningar. 2012 arrangerades 12 st prov.
Gotland och Småland arrangerade sina första tollingjaktprov – därmed kvarstår Bergslagen,
Jämtland och Västernorrland som ännu ej arrangerat tollingjaktprov.
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben arrangerade ett omfattande tvådagars tollingprov
vid sin rasspecial, Tollarspecialen, i Skåne.
Totalt gjordes 336 starter av 159 st olika hundar. (2012 gjordes totalt 238 starter av 124 hundar). 63 st av dessa hundar gjorde under året sin första start.
Av de totalt 336 starterna gjordes 149 i Nkl, 129 i Ökl och 58 i Ekl.
Andelen hundar till pris var 56% (jämfört med 49% 2012) och andelen hundar till 1:a pris var
18% (jämfört med 16% 2012). I Nkl och i Ökl är andelen hundar till pris och till 1:a pris
likartade, medan vi i Ekl hade 76% av de startande hundarna till pris.
Hela 112 av starterna gjordes på Tollarspecialen. 41 av de där startande hundarna kom från
andra länder (Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Holland, Belgien och Storbrittanien).
Tyska, norska och danska hundar har även startat på av avdelningarna arrangerade prov.
Under året har ytterligare 9 hundar kvalificerat sig till elitklass. Sammanlagt var vid årets
utgång 31 hundar kvalificerade för start i Ekl.
Under året genomfördes de första prövningarna av hundar vid praktiskt tollingjaktprov och
vid båda tillfällena godkändes hundarna, som därmed erhöll utmärkelsen Svensk Tollingjaktchampion (tre st 1:a pris i Ekl samt godkänt tollingjaktprov). Agrosofens Calypso med Mariette Näslund blev den historiska första tollingjaktchampionen, och följdes under hösten av
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Agrosofens Fiinslip med Liselott Johansson. De praktiska prövningarna gjordes av Leif
Gustafsson och Gunnar Petterson.
Följande hundar har under 2013 erhållit 1:a pris i Ekl - Agrosofens Fiinslip (Liselott Johansson), Nova Bella vom Lech-Toller Nest (Thomas Hoffman) och River Fox Ganti Quebec af
Gine (Sverker Haraldsson) vid två provtillfällen; samt Agrosofens Calypso (Mariette Näslund) och Duck Dog´s Honker (Cecilia Bergling). Därutöver har Riverbreeze Tickling Pearl
(Marie Kinder) erhållit 1:a pris i Ekl på danskt tollingjaktprov.
2:a pris Ekl har tilldelats Agrosofens Fiina i Kråksången (Annika Bergquist) Agrosofens Marsipankonfekt (Jan Alenfall), Agrosofen Menuetta (Susanna Hallgren), Hunters Moonlight
Caylee LechTollerNest (Ute Nagl), Kanadickens John Dory of Mafli (Catarina Strand), Lönnlövets Nässla (Marie-Louise Huldt) och Sävikens Bumblebee af Nema (Chatrin Molin).
3:e pris Ekl har tilldelats Agrosofens Bingo-Lotta (Susanne Stier), Hummelviksgårdens Gin
and Tonic (Lena Fjellstedt), Kanadickens Dolphin of Mafli (Anette Björgell), Lönnlövets
Kalori (Annika Sandin), Springer Novas Luna Tvindelstrup (Hanne Sølvkjær), Tollarbos
Ducke Molleson (Ulf Mattsson), samt Tollarbos Kuta Lira Banjo (Karin Juninger).
Utbildning av domare
Under året har 9 domare tjänstgjort vid tollingjaktprov – Erik Björne, Bo Ferm, Leif
Gustafsson, Sverker Haraldsson, Johnny Henriksen (DK), Kurt Lundström, Bent Møller
(DK), Gunnar Petersson, samt Anders Wahlberg. En svensk domare har tjänstgjort i
Danmark.
Antalet domare behöver öka.
Kommittéarbete
Kommittén har under året bl.a. följt upp utvecklingen inom den nya elitklassen, samt arbetat
för att stärka kunskapen om bedömning av olika tollingarbetet. Intresset för tollingjaktproven
är stort från flera andra länders rasklubbar, och det internationella utbytet förväntas öka.

WORKING DOG
Cheasepeake Bay Retrievern har precis som Nova Scotia Duck Tolling Retrievern en annan
jaktlig bakgrund än de engelska retrieverraserna, och på samma sätt som hos tollarna skulle
möjligheterna att kunna jaktligt pröva sin hund i ett jaktprov, som utformats efter hundens
jaktliga bakgrund och förutsättningar, gynna den jaktliga utvecklingen inom rasen. I rasens
hemland USA prövas hundarna i s.k. Working Dog Tests och i det internationella samarbetet
som är avgörande för en liten population är likvärdiga provformer av godo.
Rasklubben hade inför SSRK:s Fullmäktige 2012 motionerat om att SSRK skulle ta initiativ
till att utforma ett förslag till Working Dog Tests anpassat till svenska jaktliga regelverk och
jaktprovsformer. Motionen bifölls och under hösten 2012 utarbetades förslag till
jaktprovsbestämmelser och RoA.
Dessa tillställdes SSRKs Fullmäktige 2013, som tillstyrkte förslagen med vissa redaktionella
och dispositionsmässiga korrigeringar. FM beslutade också att ge SSRK Hs i uppdrag att göra
dessa förändringar, och mandat att insända dessa till SKK JhK utan nytt beslut av FM 2015.
Under hösten tog arbetsgruppen fram ett reviderat förslag, som godkänts av SSRK Hs, och
kommer att tillställas SKK JhK.
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UTBILDNING
Utbildningskommittén
Bitte Sjöblom, ordförande, Helena Närling, Inger Johansson, Susanna Hultman och Catharina
Lundberg
Utbildningskommittén har haft ett antal telefon- och fysiska möten.
Vissa möten har engagerat delar av kommittén, UK-AR (Gruppen för domarutbildning) och
vissa möten de som är engagerade i Instruktörsutbildningen och övrig utbildning. Bitte
Sjöblom deltog också i det Nordiska mötet utanför Oslo den 9-10 februari.
Utbildningskommittén har haft 5 möten under året, varav 2 telefonmöten. Därtill kommer ett
antal arbetsmöten, mestadels per telefon men också några fysiska möten, där direkt berörda
funktionärer deltagit. Inbjudan till utbildningar i olika föreningstekniska delar har skickats ut i
organisationen via kansliet. Under året har kommittén utökats med utbildningsansvarig för
JIS, för att komplettera på spanielsidan.
Provledarutbildningar
Den certifierade provledarutbildningen med bidrag, som initierades 2012 och fortlöpte under
2013 ledde till en intensifiering av provledarutbildningar under perioden. Cirka 160
provledare har utbildats i landet. Från och med 2014 ska provledare på retrieverprov B vara
certifierade, dvs ha genomgått en provledarutbildning. Mer information finns på SSRKs
hemsida. Under 2013 certifierades 131 nya provledare.
Funktionärsträff
Den årliga funktionärsträffen i april behandlade frågor om utbildning i organisationen,
initiativ till en working test konferens under 2014 och övrigt informationsutbyte mellan
deltagare och Hs funktionärer. Under en särskild punkt informerade Sverker Haraldsson om
SSRKs Funktionsbeskrivning för Retriever, FBR, som ska träda i kraft och registreras fr.om.
2014. Utbildningskommitten deltog också en kortare stund i retrieverrummet, för att
informera och svara på frågor gällande provledarutbildningen.
Instruktörsutbildningar
Diplomering
Från diplomeringsutbildningen 2011-2012 med 14 deltagare har totalt 11 SSRK instruktörer
diplomerats.
Under året har utbildningen i Västernorrland, som startade hösten 2012, slutförts. Av totalt 19
deltagare har tre ännu inte genomgått en av utbildningshelgerna och 4 personer har ännu inte
genomfört skrivning och slutprov. Hittills är 12 personer diplomerade SSRK instruktörer,
övriga examineras under 2014.
En utbildning med 9 deltagare har genomförts i Norrbotten. De examineras i februari 2014.

Sida 21 av 33

Under året har 3 nya kurshandledare utbildats för diplomeringsutbildningen. Handledarna ska
användas av klubbar inom SSRK- organisationen eftersom utbildningen i första hand har
tillkommit för att tillgodose hundägareutbildning inom SSRK.
Certifiering
Under 2013 startade en utbildning till Certifierad SSRK instruktör. Utbildningen innehåller
tre obligatoriska kurshelger, retrieverjakt, spanieljakt och problemlösning. Dessutom kan
deltagarna utöka med en frivillig fjärde kurshelg, eftersök och viltspår. 11 personer går för
närvarande certifieringsutbildningen, som kommer att avslutas under våren 2014.

Domarutbildningar
Utbildningskommitténs arbetsgrupp för domarutbildning (UK-AR) har bestått av Bitte
Sjöblom, Sören Swärdh, Åke Liedgren, Carina Asp och Roger Westerman.
Styrelsen har arbetat en längre tid med förändringar av delegeringsordningar och sedan
september ligger utbildningen av jaktprovsdomare helt i delegeringsordningen för utbildning,
medan hela rekryteringsprocessen ligger hos respektive jaktkommitté. Ett första
uppdateringsmöte hölls den 11 maj i Linköping, där man också planerade preparandkursen 89 juni. Gruppen hade därutöver tre telefonmöten och ett fysiskt möte under året.
Under året har genomförts en preparandkurs med tre deltagare. Senare under året har två
personer kallats till aspiranttjänstgöring/vidareutbildning till retrieverdomare kategori B och
tre personer till utbildning/vidareutbildning till retrieverdomare kategori A. De ansökningar
som inkommit till SSRK/HS beträffande nya domare för utbildning, handläggs enligt ovan, av
respektive jaktkommittéer.
En mocktrial och en stewardutbildning genomfördes i maj, där också två av dem som sökt till
A-provs domarutbildning deltog för att träna tillsammans med två engelska domare.
Domarkonferenser
Inga av de planerade domarkonferenserna har ägt rum, främst av det skäl att inget uppdrag
lagts på Utbildningskommittén eller UK-AR. Det var oklart vems ansvarsområde uppgiften
låg på fram till september 2013, då delegeringsordningarna slutligen fastställdes. De regionala
konferenser som planerats enligt verksamhetsplanen på retrieversidan kom att skjutas fram
och kommer förhoppningsvis äga rum under våren 2015.
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VILTSPÅR

Viltspårkommittén har haft 4 protokollförda möten under året.
Provplaneringen blev på de rörliga proven likadant som under 2012 medan de ordinarie proven
ligger på ungefär samma nivå som 2012.
Under årets tre första månader var det en mycket begränsad provverksamhet. Först under april
månad kom provverksamheten igång.
Som nya auktoriserade Viltspårdomare har vi under 2013 glädjen att välkomna Susanne
Johansson, SSRK Västerbotten och Karin Björck, SSRK Värmland.
SSRKs viltspårshemsida har förnyats under året.
En verksamhetsplan för viltspårverksamheten har utarbetats under 2013 i samarbete mellan
huvudstyrelsen och viltspårkommittén.
Funktionärsträffen för viltspår genomfördes under 13-14 april och är nu fastslagen som årligt
återkommande för viltspår. Till vår stora glädje uppskattades arrangemanget mycket av deltagarna
vilket syntes i utvärderingen.
Provverksamheten ökade under året och 1 422 startade Viltspårprov kunde till slut noteras för
2013 vilket är en glädjande uppgång med 26% jämfört med 2012.
I hela landet har viltspårverksamheten varit aktiv och tack vare våra duktiga domare, funktionärer,
instruktörer och frivilliga har SSRK hållit en livaktig viltspårverksamhet.
HÖJDPUNKTER
SSRKs Viltspårsmästerskap 3-4 augusti 2013
Genomfördes framgångsrikt första helgen i augusti av SSRK Småland. Stort tack till Elena Jans
med sitt team av funktionärer och Viltspårdomare som ordnade en bra tävling och ett trevligt
arrangemang.
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Topptrion blev:
1:a SSRK Östra, Quiet Runners Fly Etta, S57898/2008, flat
Anders Ahlqvist, Sittesta 52 Enebacken, 14891 Ösmo
2:a SSRK Dalarna, Mirax Fourth Dimension, S61015/2007, flat
Sven -Olof Backström, Malmsjöv. 10, 77192 Ludvika
3:a SSRK Östergötland, Goldflames Qymic Czwizgy, S55895/2005, eng spring span
Åsa Malm, Torpareg 53, 58332 Linköping

  

Nordiskt mästerskap i viltspår 10-11 augusti 2013

2013 års NVM gick av stapeln i Sorö i Danmark. Sverige ställde upp med ett starkt 5 ekipage
lag för att utmana de övriga länderna.
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Här är hela det stolta Svenska laget från vänster:
Roger Svensson med Flyingtollers Jasmine
Lars Andersson med Huntley’s Amazing Anya
Anders Henningsson med True Dice Cute Clarissa
Åsa Malm med Goldflame’s Qymric Czwizgy
Gunilla Erlandsson med Flatterhaft Gibson Les Paul
Team Leader – Calle Wigert
Enligt fina Danska traditioner så inramades hela tävlingen av vackert spelandes hornblåsare
och så fortsatte vi ut på en snustorr mark under täta danska lövkronor späckade med
välmående hjortar – överallt. Många nya dofter för våra hundar att brottas med så en god 3:e
plats var en bra prestation.
Fantastiskt många fina insatser av våra ekipage under året och många nya Viltspårchampions
har tillkommit under året som kommer att gå vidare genom cuper, SM och NVM.
Avslutningsvis ett stort tack till alla engagerade viltspårstävlande hundägare, funktionärer och
viltspårdomare som bygger upp vår verksamhet.

UNGDOM
Ungdomskommittén
Ungdomskommittén har haft tre protokollförda möten under året.
Aktiviteter
Under år 2013 arrangerade SSRK Ungdom fem aktiviteter, C-provskurs, övningsjaktprov,
ungdomsläger, ungdoms SM och studiebesök på retrievermästerskapet.
•

C-provskursen genomfördes 23 mars vid Säby gård, Stockholm, Säby gård. Peter
Flink var instruktör på kursen som hade två deltagare.

•

Övningsjaktprovet dömdes av Ulf Göranzon den 11 maj i Sala. Sju ekipage deltog och
både retriever och spaniel fanns på startlistan.

•

20-21 april genomfördes årets ungdomsläger vid Gryts gård. Tolv ekipage, både
spaniel och retriever, deltog. Håkan och Karina Sellén var instruktörer tillsammans
med Margareta W.

•

Ungdoms SM genomfördes 18 augusti på Lilla Träskaten. Totalt startade 18 ekipage,
1 ekl, 4 ökl och 13 nkl. Årets vinnare blev Anna Jafner Kjelleström. Tyvärr fanns inga
spanielekipage i startlistan trots att vi ansträngt oss för att spanielanpassa tävlingen.
Leo Alatalo var provledare och dömde gjorde Jens Palmqvist, Sofia Larsson, Torbjörn
Augustinson och Paul Andersson.

•

Träningsträffen och studiebesöket genomfördes 26-27oktober i Eskilstuna och
Strängnäs, med Camilla Ährlund som instruktör på träningsträffen och Ulf Göranzon
som mentor på RM. Vi blev 16 deltagare på träningsträffen den 26/10 och 15
deltagare på studiebesöket på RM den 27/10.
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SSRKs Ungdomsstipendium
Av de 4 sökande (Jonna Nyman, Malin Krantz, Anna Gyllhamn och Jenny Widebeck) valdes
Anna Gyllhamn till 2013 års ungdomsstipendiat med motiveringen:
Anna har under ett antal år visat sig vara engagerad och aktiv på flera av SSRK Ungdoms
aktiviteter. Vi tror att Anna kan vara en SSRK-ungdom för framtiden då hon framförallt har
en önskan av att engagera sig i klubben, vill utveckla sig själv som hundförare och dessutom,
med sina 17 år på nacken har många år kvar i SSRK Ungdom. Anna vill använda stipendiet
till en förberedande kurs inför praktiskt jakt samt deltagande på övningsjakt med fokus på att
utvecklas som hundförare. Anna beskriver även i sin ansökan att hon regelbundet går på
kurser och träningar av erkänt skickliga personer inom SSRK, vilket ungdomskommittén
tolkar som att Anna har goda förutsättningar för att lyckas med sina mål.
Övrigt
•

SSRK Ungdom användes som föredömligt exempel på ungdomsverksamhet inom en
specialklubb på SKKs specialklubbskonferens 2013

•

SSRK Ungdoms facebookgrupp har vid årsslutet 136 medlemmar
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KFM (KOMMITTÉN FÖR FUNKTION & MENTALITET) /
FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER, FB-R

Kommittén för funktion & mentalitet / FB-R
KFM / FB-R har haft två protokollförda möten under året.
Under många år har en utmaning i avelsarbetet för våra jakthundsraser varit den alltför låga
andelen av den samlade populationen, som prövats i de officiella jaktprovsformerna som
retrieverjaktprov, spanieljaktprov och tollingjaktprov. Fullmäktige uppdrog därför 2007 åt
den då valda Huvudstyrelsen att lyfta frågan om en gemensam funktionsbeskrivning, där
många fler hundar vid en ung ålder skulle kunna prövas och beskrivas i olika arbetsmoment
och egenskaper som kännetecknar en apporterande hund.
Arbetet med Funktionsbeskrivning retriever (FB-R) tog ny fart under 2012. Inför sommaren
färdigställdes ett skarpt uppdaterat förslag till regelpaket för FB-R med bestämmelser, RoA
och beskrivningsnyckel. Detta förslag fastställdes av SKK:s Jakthundskommitté och SKK:s
Kommitté för Hundars Mentalitet med vissa revideringar i december. Under en prövoperiod
på två år från den 1/1 2014 till 31/12 2015 stamboksförs resultaten av beskrivningarna hos
SKK.
Under 2013 har arbetet med FB-R varit intensivt, och framförallt inriktat på att utbilda
beskrivare och testledare; att hantera administrativa, praktiska och ekonomiska frågor; och på
det av SKK beslutade webbaserade inrapporterings- och resultatsystemet.
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KFM
Under sommaren och hösten formaliserades även arbetet, som ditintills hade skett i en arbetsgrupp, till en formell kommitté med delegeringsordning och egen del av den samlade budgeten.
KFM (Kommittén för Funktion & Mentalitet) har under 2013 bestått av Sverker Haraldsson
ordförande, Cilla Hamfelt, Anna Bergwall, Ib Ahlén, Gunilla Lefwerth, Annika Berntsson,
Marina Johnsson, Eva Masthagen, Lena Karlsson (fram till 1/12) och Janet Johansson (fram
till 1/11). Kommittén har arbetat med två mindre arbetsgrupper, där den ena främst arbetar
med utbildning och material och den andra ska hantera kontakten med och informationen till
de större rasklubbarna. Kommittén har haft sex telefonmöten, samt löpande kontakter via epost och telefon.
Utbildning av beskrivare, testledare och funktionärer
Fem st utbildningshelger gjordes under året, och vid årets slut hade sammanlagt 28 st
beskrivare och testledare utbildats och auktoriserats av SSRK Hs.
Utbildningsbehovet kommer att vara stort under de kommande åren, både av beskrivare,
testledare och funktionärer. Behovet av fler utbildare är också mycket stort – i dagsläget vilar
detta ansvar helt på Cilla Hamfelt och Hanna Pettersson.
För en positiv utveckling kommer ett gott samarbete och en nära samverkan mellan
rasklubbarna och KFM/SSRK Hs att vara helt avgörande.

NORDISKT MÖTE OCH FRAMTIDA SAMARBETE
Norsk Retrieverklubb bjöd in till ett möte den 8-10 februari 2013 enigt den överenskommelse
som gjordes vid det inledande mötet på Häringe slott utanför Stockholm 2012. Mötet ägde
rum inte långt från Oslo/Gardemoen.
Representanter från Finland, Danmark, Island och Sverige (Skandinavien)hade alla
hörsammat inbjudan och infunnit sig. Ursprungligen var också alla spanielklubbar inbjudna,
men eftersom bara Sverige har spanielraserna och retrieverraserna i samma klubb, beslöt man
att i framtiden koncentrera sig på ett Skandinaviskt samarbete på retrieversidan. Från Sverige
deltog BG Landin som retrieveransvarig i SSRK/Hs och Bitte Sjöblom som
utbildningsansvarig i SSRK/Hs. Samarbetet kommer att handla en hel del om regelverk och
gemensamma utbildningar, främst på domarsidan, men även på funktionärssidan.
2013 års möte användes till stor del för att belysa de olika strukturer (av skillnader och
likheter) i prov, regelrevideringar och utbildningar som finns i de olika länderna. Ambitionen
är att över tid se om vi kan finna gemensamma grunder för just utbildningar, regler och prov.
I de övriga deltagande länderna finns inte samma fullmäktigesystem som vi har i Sverige,
vilket gör det svenska systemet jämförelsevis långsamt och tungrott. Den svenska traditionen
och ambitionen är att förankra och söka consensus. De andra Skandinaviska klubbarna har
t.ex. inte låsningsperioder för regelrevideringar och ett överlag mer toppstyrt system.
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En av nyheterna i år var att Norge inför 2014 planerar att göra Working Test
officiellt/stambokfört. Det kommer i huvudsak att dömas av B-domare. I Finland använder
man Working Testerna som en väg för utbildning till A-provsdomare, varför svenska Bprovsdomare inte längre kan döma Finska Working Test.
Från 2014 är Sverige det enda land i Skandinavien , där Working Test inte stambokförs/ är
officiellt.
Mötet bestämde också, att man bjuder in varandra till respektive lands domarkonferenser,
utbildningar och att nästa möte för Nordiskt(Skandinaviskt) samarbete skulle ske i Danmark.
Det har naturligtvis ett stort värde om vi i de Skandinaviska länderna kan samverka när det
gäller våra verksamheter och ha ett bra utbyte mellan våra länder.
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EKONOMISK REDOVISNING
BALANSRÄKNING
2013

2012

Likvida medel

595 155

1 040 531

Fordringar

224 063

185 313

0

2

20

0

250 000

250 000

1 069 238

1 475 846

2013

2012

Leverantörsskulder

221 725

321 593

Skuld Avdelningarna

182 900

188 640

0

4 968

5 613

9 215

40

0

0

22

SUMMA SKULDER

410 278

524 438

EGET KAPITAL

951 409

1 210 344

-292 447

-258 936

658 961

951 409

1 069 239

1 475 846

TILLGÅNGAR

(Raskl, Avd och övriga)

Löneskatt
Övrigt
Likviditetsinvest -99 **

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER

Felbetalning
Funktionärsskulder
Skatteskuld
Övrigt

ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET
KAPITAL
SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL

** värde 31/12 2013: 352 911,65 SEK
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RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
BUDGET
Medlemsavgifter

2013

2013

2012

2011

2 766 631

2 800 000

2 733 696

2 709 639

Rasklubbsavgifter

158 050

150 000

96 554

98 778

Annonsintäkter Apportören

136 610

250 000

137 806

149 100

Annonsintäkter Hemsidan

18 940
500 000

520 120

457 629

3 439

1 652

534

424

757

388

Stamboken In

544 005

MH Beskrivning
Räntor
Instruktörsutbildning

188 544

210 000

216 769

Retrievermästerskapet

19 256

20 000

19 194

Domarutbildning A-domare

9 120

7 000

Landslaget
Praktiska jaktprov

26 274

15 000

23 000

18 400

Derby/Spanielmästerskapet

34 221

44 000

21 527

56 745

Rasdata In

23 845

25 000

24 695

25 731

Protokoll

18 241

18 467

11 578

Ungdom

16 314

21 550

13 200

44 500

Avelskonferens

18 800

Seminarium

600

SKK-bidrag
Sponsorer

100 000

15 000

75 000

70 647

200 000

101 000

50 000

20 000

8 833

16 501

4 293 500

4 047 020

3 678 869

Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

4 063 914

KOSTNADER

Administration
Medlemsregistret
Personalkostnader
Protokoll/regler
Uppvaktningar
Revisor
Övrig ersättning
Valberedning
Stamboken Ut
Stamboken MH
Korrigeringar
Övrigt
Utbildning

2013
289 755
298 353
918 531
11 820
8 054
15 338
37 460
16 468
457 155
2 560

237 235

1 595 778

BUDGET
2013
286 200
280 000
915 700
8 500
24 000
37 000
438 000

264 000

2012
287 206
291 701
686 608
54 687
3 480
21 625
36 899

1 382 206

2011
973 384
291 984
379
9 103
16 525

432 685
630
6 643
4 455

371 810

273 537

213 700

11 381
3 952
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Domarutbildning
Utbildning FB-R
Exteriör
Avel
Ungdom
FB-R

35 637
44 053
50 816
20 925
28 705
9 150

77 000
20 000
87 600
7 500
54 000
15 000

40 447
22 134
59 485
24 714

16 818
17 644
19 913

Information
Apportören
Hemsida/ Rasdata
Mässor
Marknadsföring

52 303
529 776
123 810
29 117
3 801

35 000
575 400
104 000
30 000
100 000

14 832
498 334
156 574
18 045
29 620

16 049
530 962
59 901
10 000

Jaktprov, retriever
Praktiska jaktprov
Retrievermästerskapet
Landslaget
Domarkonferens

47 548
14 913
30 514

75 000
6 000
20 000
15 000

110 894
16 047
80 997
43 495
150 027

81 777

Jaktprov, spaniel
Derby/Spanielmästerskap

45 832
54 599

37 500
59 000

15 261
66 644

25 694
75 766

Tolling

3 609

12 000

4 700

12 688

Viltspår

44 344

60 000

47 550

39 079

SSRK Prov

48 038

Fullmäktigeuppdrag
Bidrag Avd/Raskl
Huvudstyrelsen
Fullmäktige
Möten
Organisation
SUMMA KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT

14 750
9 517
308 781
76 132
60 825
3 980 222

40 000

13 057

445 739

15 000
10 000
315 000

3 983 400

83 692

12 551
295 177
62 167
36 569
3 919 476

2 802
272 416
86 894
123 887
14 010
3 338 518

127 544

340 352

393 913

UTBET AVDELN.

-376 140

388 000

-386 480

-392 500

ÅRETS RESULTAT

-292 448

-77 900

-258 936

-52 148
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