Till dig som deltagit eller närvarat på prov,
utställning eller annan aktivitet inom SSRK
och känner att det inte blev rätt

Inom SSRK pågår ständigt ett arbete med det självklara målet att hela tiden bli bättre och skapa
bra och trevliga aktiviteter för våra medlemmar och andra deltagare.
Många som känt sig felaktigt bemötta, behandlade eller upplevt att prövningen av deras hund
inte gått rätt till har, kanske i brist på andra kanaler, uttryckt sin besvikelse i något av de sociala
medier som finns inom hundvärlden.
Nu öppnar vi en ny kanal som ger dig möjlighet att få svar på dina frågor, samtidigt som du
deltar i SSRKs förbättringsarbete.
Med formuläret på sid 2 kontaktar du den kommitté inom SSRK som hanterar aktuell aktivitet.
Här kommer dina uppgifter att prövas så att du kan få ett svar på varför det blev som det blev.
Har det begåtts fel så ska dessa rättas till och information gå ut så att vi förhindrar att liknande
upprepas. Allt för att alla ska bli rätt bemötta och hundarna prövade på bästa sätt.
Vi vill att du fyller i uppgifterna nedan och avslutar med en berättelse om vad som hände och
vad du anser var fel och är anledningen till att du hör av dig.
Sänd din skrivelse till info@ssrk.se

Formuläret är ifyllbart i din dator
Mejla det till info@ssrk.se
SKRIV UT
SPARA KOPIA
RENSA ALLT

Jag har deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet
inom SSRK och känner att det inte blev rätt
Arrangerande avdelning/rasklubb

Datum

Plats

Prov/utställning/annan aktivitet
Retrieverjaktprov
Funktionsbeskrivning

Spanieljaktprov
Retriever
(FB-R)

Tollingjaktprov

Working
Test

Spaniel
(FB-S)

Annan
aktivitet

Utställning

Kursaktivitet

Ange vad:

Beskrivning av händelsen, din berättelse

Ditt namn

Telefon

Önskar du vara anonym i hanteringen?
Ja, jag önskar vara anonym
SSRKs kansli

Postadress
Ekbacksvägen 28
168 69 BROMMA

E-post

Kontaktuppgifterna används i det fall vi behöver
kompletterande information eller förtydliganden.
Telefon

E-post

SSRKs noteringar

076-180 23 33

info@ssrk.se

Ankom kansliet

