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MEDLEMMAR 
SSRK:s avdelningar och rasklubbar hade 22 636 medlemmar vid utgången av 2018, vilket är en 
minskning med 399 jämfört med året innan. Avdelningarna har minskat med 156 medlemmar 
och rasklubbarna har minskat med 243 medlemmar. 
 
 
    AVDELNINGARNAS MEDLEMSUTVECKLING 2004–2018 

              År             Antal 

 

Antal medlemmar i avdelningarna           

2004 11285 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2005 11469 

 

Norrbotten 455 440 413 402 398 431 391 

2006 11664 

 

Västerbotten 349 338 319 317 332 320 302 

2007 11405 

 

Västernorrland 471 445 429 436 377 388 373 

2008 10949 

 

J/H 216 222 191 201 193 197 193 

2009 10370 

 

Gävleborg 341 352 349 340 340 339 314 

2010 9957 

 

Dalarna 475 442 429 431 428 416 409 

2011 9095 

 

Värmland 376 369 364 355 361 363 350 

2012 8959 

 

Bergslagen 463 442 452 449 479 489 467 

2013 8768 

 

Östra 2030 1982 2002 1994 2014 2043 2049 

2014 8637 

 

Östergötland 444 461 457 467 457 435 444 

2015 8629 

 

Västra 1453 1446 1453 1481 1455 1458 1423 

2016 8557 

 

Småland 649 635 633 596 552 547 557 

2017 8601 

 

Södra 976 941 905 911 937 940 936 

2018 8445 

 

Gotland 126 132 126 132 127 120 136 

   

Utland 135 121 115 117 107 115 101 

   

Summa 8959 8768 8637 8629 8557 8601 8445 
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    MEDLEMSUTVECKLING I RASKLUBBARNA 2004–2018 

              År             Antal 

 

Antal medlemmar i rasklubbarna        

2004 19112 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2005 19598 

 

IVS 14 2 8 Upphört - - - 

2006 19763 

 

ACC 213 211 190 195 197 188 181 

2007 19216 

 

Chesapeake 53 42 36 40 31 36 20 

2008 18462 

 

Cockerkluben 926 885 826 791 763 739 754 

2009 17304 

 

Clumberklubben 128 112 101 89 100 110 85 

2010 16814 

 

Curlyklubben 175 175 127 134 141 113 128 

2011 16463 

 

Fieldklubben 116 111 127 110 71 54 49 

2012 15895 

 

Flatklubben 2390 2337 2162 2105 2167 1984 1908 

2013 15665 

 

Goldenklubben 4622 4416 4303 4220 4237 4136 4081 

2014 14958 

 

Labradorklubben 4023 4058 3769 3758 3689 3690 3643 

2015 14781 

 

Springerklubben 1066 1127 1129 1124 1165 1141 1050 

2016 14813 

 

Tollarklubben 1342 1369 1342 1358 1391 1350 1331 

2017 14434 

 

Welshklubben 827 820 838 857 861 893 961 

2018 14191 

 

Summa 15895 15665 14958 14781 14813 14434 14191 

 
 
MEDLEMSUTVECKLING SSRK-ORGANISATIONEN 2004–2018 
 

          År        Antal 

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 24 854 

2013 24 433 

2014 23 595 

2015 23 410 

2016 23 370 

2017 23 035 

2018 22 636 
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HUVUDSTYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 2018 
 
Huvudstyrelse  
 
Ledamöter 
Lars Ramberg, SSRK:s ordförande, ledamot i verkställande utskottet 
Sören Swärdh, SSRK:s vice ordförande och retrieverjaktansvarig, ledamot i verkställande 
utskottet 
Torbjörn Håkansson, kassör, ledamot i verkställande utskottet 
Elsebeth Bergqvist Stoltz, spanieljaktansvarig 
Maria Köhlström, utställnings- och exteriöransvarig 
Marie Ahlqvist, informationsansvarig 
Eva von Celsing, avelsansvarig, ungdomsansvarig (fr.o.m. 2017-09-02) 
Caroline Hagström, viltspårsansvarig 
Mats Lindmark, utbildningsansvarig 
 
Suppleanter 
Berth Nilsson, biträdande retrieverjaktansvarig 
Sverker Haraldsson, tollingjaktansvarig, mångfaldsansvarig (fr.o.m. 2017-09-02) 
Gunilla Lefwerth, funktionsansvarig 
Margareta Hägglund, styrelsesekreterare (t.o.m. 2017-11-01)  
 
Firmatecknare 
Lars Ramberg och Torbjörn Håkansson  
 
Ansvarig utgivare Apportören 
Lars Ramberg  
 
Adjungerade 
Ann Ekberg, SSRK:s kansli  
Lars-Gunnar Lindén, webbmaster  
Barbro Zetterberg, mötessekreterare 
 
Revisorer  
Ordinarie 
Carina Häggqvist, PwC (t.o.m. november 2017) ersattes av suppleant Johan Lindström (fr.o.m. 
november 2017) 
Karin Svensson Nygren, förtroendevald  
 
Suppleanter 
Johan Lindström, PwC (bytt firma under året till Revecon Revision AB) 
Agneta Hammarstedt, förtroendevald 
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KOMMITTÉER 2018 
Avelskommittén 
Eva von Celsing (ordförande), Anita Norrblom, Annika Åkerman och Lena Widebeck. 
 
Exteriörkommittén 
Maria Köhlström (ordförande), Karin Friberg, Lena Hägglund, Lena Rollmar och 
ungdomsledamot Stina Frankesjö. 
 
Spanieljaktkommittén 
Elsebeth Bergqvist (ordförande), Petra Johansson (fr.o.m. 2018-02-10), Rolf Näslund (t.o.m. 
2018-11-13), Morgan Hallgren och Bartek Brejski, Marcus Sjöborg (fr.o.m. 2018-02-10). Birgitta 
Elofsson, adjungerad till kommittén (fr.o.m 2018-02-10). 
 
Referensgrupp Spanieljaktkommittén 
Peter Lanning Springerklubben, Bodil Lignell Cockerklubben, Torbjörn Håkansson 
Welshklubben, Magdalena Karlsson ACC, Marie-Louise Larsson Fieldklubben, Stina Lindström 
Clumberklubben, Maria Köhlström Sussex och IVS. 
 
Retrieverjaktkommittén 
Sören Swärdh (ordförande), Sven Ludvigsson, Per Anders Norling, Berth Nilsson, Roger 
Westerman, Mirjam Axner och ungdomsledamot Wilma Steen. 
 
Referensgrupp till Retrieverjaktkommittén 
Willy Gustafsson, Lars Johnsson, Anders Carlsson och Mikael Rönnbäck. 
 
Regelrevideringskommittén för retriever 
Sören Swärdh (ordförande), Roger Westerman RJK, Per-Anders Norling RJK, Anders Carlsson 
domarkollegiet, Carina Asp domarkollegiet, Tina Engström FRK, Eva Arnell-Ek GRK och Daniel 
Broqvist LRK. 
 
Viltspårkommittén 
Caroline Hagström (ordförande), Ewa-Lisa Hoel, Stefan Lyshed Jakobsson, Karin Björck och 
Elisabet Nilsson, ungdomsledamot Åse Palm (fr.o.m. 2018-06-01). Lars-Inge Kvist (adjungerad). 
 
Tollingjaktkommittén 
Sverker Haraldsson (ordförande), Lars Bengtsson, Torbjörn Holmgren, Anders Wahlberg, Mats 
Gunnarsson, ungdomsledamot Emma Nilbrink och Marie Kinder Nilsson. 
 
Utbildningskommittén 
Mats Lindmark (ordförande), Magnus Lindström, Catharina Lundberg, ungdomsledamot Emilia 

Bengtsdottir (fr.o.m. 2018-02-10). 
 
Ungdomskommittén 
Eva von Celsing och Paulina Sivautt. 
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Informationskommittén 
Marie Ahlqvist (ordförande), Lars-Gunnar Lindén, Ida Nilsson, ungdomsledamot Pernilla 
Lindmark (fr.o.m. 2018-12-01). 
 
Funktionskommitté 
Kommittén för Funktionsbeskrivning – retriever 
Gunilla Lefwerth (ordförande), Cilla Hamfelt, Lotta Wennersten, Robert Bohman, Carin 
Mortensen (t.o.m. 2018-12-01), ungdomsledamot Anna Backe (fr.o.m. 2018-02-10). 
 
Redaktionskommitté 
Marita Björling, Jan-Erik Ek, Eva von Celsing, Lasse Johnsson. Korrekturläsare Barbro Zetterberg. 
 
Arbetsgruppen för Working Test – Retriever (lyder under Retrieverjaktkommittén) 
Anna-Lena Wendt (sammankallande), Hans Westblad, Ingela Karlsson och Mats Närling. 
 
Arbetsgruppen för Domarutbildning, DUG (lyder under Utbildningskommittén) 
Mats Lindmark (sammankallande), Sören Swärdh, Elsebeth Bergqvist och Sverker Haraldsson. 
Adjungerad till arbetsgruppen är Bitte Sjöblom och Roger Westerman. 
 
Arbetsgrupp för framtida domarförsörjning 
Sverker Haraldsson (sammankallande), Elsebeth Bergkvist, Caroline Hagström och Sören 
Swärdh. 
 
Arbetsgrupp Egenskapsprotokoll 
Bitte Sjöblom, Ingrid Tapper och Emmelie Reinsson. 
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ALLMÄNT 
Styrelsens kommittéer arbetar efter tydliga delegeringsordningar. Delegeringsordningen är ett 
stöd i kommittéernas arbete för att bereda ärenden som huvudstyrelsen sedan har att besluta 
om. Detta skapar tydliga riktlinjer inom organisationen. 
 
Ett av SSRK:s viktigaste instrument för att samordna och utveckla verksamheten i klubben är 
den årliga funktionärsträffen som avhölls den 14–15 april 2018 med stort deltagande från 
avdelningar och rasklubbar.  
 
 

SAMMANTRÄDEN 
Huvudstyrelsen har under 2018 haft sex sammanträden och protokollen omfattar 468 
paragrafer. Huvudstyrelsens verkställande utskott har sammanträtt per capsulam vid sju 
tillfällen. 
 
 

EKONOMISKT RESULTAT 
Styrelsen föreslog i verksamhetsberättelsen för 2017 att avsätta medel till domarkonferenser, 
något som inte återspeglar sig i förvaltningsberättelsen och inte heller i bokföringen för 2017. 
Denna avsättning har rent praktiskt förskjutits till 2018 och belastat årets resultat. Trots denna 
merkostnad redovisas ett gott resultat före avsättningar. Det ekonomiska resultatet för 2018 
slutar på 540 811 kr före bokslutsdispositioner. 
 
I enlighet med planerad rambudget från fullmäktige föreslås en avsättning på 100 000 kr till 
kommande domarkonferens inom utställning och 65 000 kr till kommande domarkonferenser 
inom jakt. Vidare föreslås en avsättning på 350 000 kr för utveckling av SSRK-prov: dessa medel 
har sedan 2015 tagits in via stamboksavgifter. 
 
Efter bokslutsdispositioner uppgår resultatet till 25 811 kr, vilket är 6 411 kr bättre än 
rambudgeten som presenterades för fullmäktige 2017. 
 
 

REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2018 
Den 2–3 juni 2018 hölls årets representantskapsmöte i Upplands Väsby. 
 
Vid mötet genomgicks 2017 års verksamhetsberättelse. Det ekonomiska resultatet redovisades 
och deltagarnas frågor besvarades. SSRK:s ekonomi är stabil och det ekonomiska resultatet är 
gott.  
 
 

FUNKTIONÄRSTRÄFF 
Inbjuden gästtalare var en jurist och specialist på GDPR. En genomgång hölls av innehållet i den 
nya dataskyddsförordningen GDPR och hur den påverkar vår verksamhet. 
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GDPR 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR som trädde i kraft den 25 
maj, har mycket arbete lagts ner på SSRK:s hemsida. Inte minst finns det också en hel del 
information att ta del av på Svenska Kennelklubbens hemsida. 
 
 

KANSLI 
Kansliets arbete har i huvudsak bestått av service och administration till styrelsen, avdelningar, 
rasklubbar och medlemmar under 2018. Fördelningen av uppgifterna på kansliet kan fördelas 
enligt följande: allmän HS-administration 55–60 procent, post – in- och utgående skrivelser – 
20–25 procent och medlemsregistret 20 procent.  
 
Kansliet har administrerat två konferenser under året: funktionärsträffen i april och 
representantskapsmötet i juni.  
 
Nya rutiner för arkivering av klubbens handlingar har införts för att minska pappershanteringen 
och för att använda oss av mer webbaserade tjänster samt för att anpassa arbetet till den nya 
dataskyddsförordningen. Kansliet har även skapat e-postgrupper till våra domare under 2018 
för att kommunicera på ett kostnadseffektivt sätt. Även all post till avdelningar och rasklubbar 
skickas via e-post. Kansliet har funnit sig väl tillrätta i de nya lokalerna. I slutet av året 
arkiverades och översändes Huvudstyrelsens handlingar för åren 1998–2016 till Riksarkivet. 
 
 

FÖRTJÄNSTTECKEN 
Brons under 2018 
Jörgen Sandberg, SSRK Södra 
Rita Sandberg, SSRK Södra 
Låtta Bergstrand, SSRK Västra 
Carina Dahlberg, Welshklubben 
 
Inga förtjänsttecken i silver eller guld har delats ut under 2018. 
 
 

AUKTORISATIONER 
Under 2018 har följande personer auktoriserats som jaktprovsdomare: 
 
Spaniel 
Petra Johansson och Marcus Sjöborg har erhållit auktorisation som spanieldomare, kategori A. 
 
Retriever 
Åza Vikström och Per-Anders Norling har erhållit auktorisation som retrieverdomare,  
kategori A. 
 
Tolling 
Lars Bengtsson har erhållit auktorisation som tollingdomare, kategori B. 
 
Huvudstyrelsen har inte utfärdat någon auktorisation till viltspårdomare under 2018. 
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HONNÖRSDOMARE 
Inge E-sonThoor har utsetts till Honnörsdomare under året. 

 
 

JAKTPROVSDOMARSTIPENDIUM 
Bitte Sjöblom erhöll jaktprovsdomarstipendiet för retrieverdomare 2018. 
 
 

AVEL 
Antal möten 
Under året har kommittén haft fyra protokollförda telefonmöten. 
 
Delegationsordning 
Delegationsordningen för avelsansvarig har reviderats och godkänts under året. 
 
Funktionärsträff 14–15 april 
Nästan alla rasklubbar var glädjande nog representerade vid årets Funktionärsträff. 
Rasklubbarna hade haft möjlighet att påverka programmet. Föreläsare var Elisabeth Rhodin 
från SKK/AK, Anne Bucksch SKK, Lotta Olsson SKK samt Tomas Bergström SLU. 
 
Rasklubbar 
Inom SSRK finns sex retrieverraser och åtta spanielraser. Vi har fördelat raserna mellan oss 
inom kommittén när det gäller personlig kontakt med avelsansvariga. För irländsk vattenspaniel 
och sussex spaniel saknas rasklubbar. Rasklubbarnas avelsansvariga finns återkommande 
angivna i Apportören med aktuella kontaktuppgifter. 
 
Dispenser och andra avelsärenden 
Kommittén har avslagit en förfrågan som handlade om att para en tik över sju års ålder som 
aldrig tidigare haft valpar enligt SKK:s grundregler. Dispens har beviljats för fyra svenskägda 
cockerspanieltikar samt en springer spanieltik för att paras med hanhundar utanför Sverige som 
saknar känd HD-status, vilket är i enlighet med en generell dispens som SKK utfärdat. 
 
Arbetet med Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) 
Vart femte år är rasklubbarna ansvariga för revidering av tidigare fastställda RAS. Under året 
har SKK fastställt RAS för golden retriever, sussex spaniel och irländsk vattenspaniel. 
Mentalindex Tollare. 
 
SKK har under året haft en information om index för mentalitet där bland annat nova scotia 
duck tolling retriever ingår. Från Tollarklubben har Marina Jonsson och Ingrid Frej deltagit. 
 
SKK:s utbildning för avelsfunktionärer 
Svenska Kennelklubben har bjudit in alla rasers avelsansvariga att delta i en utbildning som 
arrangerades som distansutbildning och weekendutbildning i SKK:s nya lokaler. Vi har inte 
kännedom om hur många av våra rasklubbars avelsansvariga som deltog i denna utbildning. 
Utbildningen kommer att upprepas 2019. 
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EXTERIÖR 
Kommittén har hanterat utställnings- och exteriörärenden och berett denna kategori av 
ärenden för beslut i huvudstyrelsen. Kommittén har hanterat respektive förberett 
remissärenden från och till SSRK inom området. Under funktionärsträffen i april hade 
exteriörkommittén seminarium för utställnings-/exteriöransvariga i avdelningar och rasklubbar. 
 
Under året har totalt 6 612 hundar startat på SSRK:s utställningar, fördelat på 40 utställningar 
runt om i landet. Det är en liten minskning med 110 starter sedan 2018. 
 
Huvudstyrelsen och exteriörkommittén avhöll SSRK:s Club Show i samarbete med SSRK Östra  
den 19 maj vid Ulriksdals slott. Det var ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang med 
totalt 423 anmälda hundar! Ett STORT tack till SSRK Östra för hjälpen med arrangemanget! 
 

 
 
Supreme Best In Show blev Barecho Play Now Pay Later, engelsk springer spaniel, ägare Helene 
och David Björkman, Årsunda. 
 
Kommittén har slutfört arbetet med anvisningar för SSRK:s utställningsverksamhet för att 
kvalitetssäkra och likställa SSRK:s utställningar runt om i avdelningarna. 
 
SSRK har för närvarande två raser på listan Svenska Rasspecifika Domarregler (SRD) efter att 
flatcoated retriever har avförts från listan under året. De två raser som kvarstår är amerikansk 
cocker spaniel och clumber spaniel. 
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INFORMATION 
Informationskommittén 
Under verksamhetsåret har kommittén haft ett protokollfört telefonmöte och därutöver  
e-postkonversation för att lösa akuta ärenden.  
 
Apportören 
Apportören har kommit ut med fyra nummer och har speglat spaniel- och retrieversidan genom 
artiklar och reportage under 2018. Upplagan är cirka 8 500 per nummer. Redaktör under året 
har varit Jessica Björling Brännlund. Ansvarig utgivare är Lars Ramberg. 
 
Annonsering 
Försäljning av annonser i Apportören har under året skötts av Marita Björling. Annonseringen 
är en viktig del i vår verksamhet och genererar ett gott tillskott i klubbens kassa. Annonser på 
hemsidan har varit en del i erbjudandet för annonser i Apportören. Under föregående 
verksamhetsår togs en ny annonspolicy fram som vi arbetat efter under verksamhetsåret. I 
samarbete med webbmaster sker annonsering på hemsidan med hjälp av klickbara annonser. 
 
Hemsida 
Webbmaster Lars-Gunnar (LG) Lindén ansvarar för uppdatering av hemsidan utifrån 
inkommande information från avdelningar och rasklubbar samt information från SKK. 
Hemsidan ska spegla aktuell information från internationella tävlingar till resultat, program och 
intressanta länkar. Hemsidan är klubbens främsta ansikte utåt och där ska alltid aktuell 
information om vår klubb finnas.  
 
Vi kan se att antalet användare, det vill säga personer som använder hemsidan har ökat med 
7,1 procent jämfört med föregående år. Ökningen av trafiken till hemsidan kommer till stor del 
från det nya arbetssättet med länkning från Facebook till hemsidan. Satsningen på ökad 
information på Facebook har varit gynnsam för hemsidan och inte minst för våra medlemmar 
som nås snabbt av information via de båda kanalerna. 
 

 
Figur 1. 
Källa: Google analytics. 
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Figur 2.  
Källa: Google analytics. 

 
Facebook 
Facebooksidan är klubbens informationskanal för att snabbt få ut information om viktiga och 
större händelser. Syftet med Facebooksidan är också att öka trafiken till hemsidan.  
 
Antal gilla-markeringar 31/12 2018 var 5 885, en ökning med cirka 4 procent från 2017. 
Antal följare 31/12 2018 var 5 833, en ökning med cirka 5 procent från 2017. 
 
Övriga Facebooksidor SSRK 

SSRK Ungdom (grupp) 

SSRK Ungdom har 236 medlemmar.  
Denna grupp har varit mest aktiv under Ungdoms SM-WT för spaniel och retriever. Via annons i 
gruppen fick vi i år ett par yngre funktionärer till montern på Stockholm Hundmässa. 
 

SSRK Sverige – Nordiska Viltspårsmästerskapen 

1 007 gillar denna sida. 
 
SSRK Funktionsbeskrivning retriever (grupp) 
957 medlemmar. I denna grupp läggs aktuella beskrivningar ut. 
 
Utställningar, mässor och Game Fairs 
SSRK har under 2018 representerats vid My Dog, Tullgarn, Ellinga Game Fair, Bosjökloster i 
Skåne och Stockholm Hundmässa med hjälp av medlemmar från Västra, Södra och Östra. Vid 
dessa tillfällen har SSRK HS tagit fram ett specialerbjudande till nya medlemmar med reducerat 
pris på medlemsavgiften. Stockholm Hundmässa hölls samman av HS informationsansvariga 
med mycket god hjälp av medlemmar från Östra samt av våra ungdomar.  
 
Placeringen av SSRK:s monter på Stockholm Hundmässa, tillsammans med våra rasklubbar på 
rasklubbstorget, har varit bra för SSRK och våra rasklubbar. Denna placering ledde till att 
monterpersonalen kunde skicka intresserade valpköpare direkt till rasmontern för att lära 
känna den aktuella rasen än mer och knyta kontakt med rasklubben. Till montern hade vi i år 
förändrat monterns utseende med nya roll-ups och en vepa till bakre väggen.  
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Sponsring 

Royal Canin 

I avtalet med Royal Canin erbjuds alla avdelningar och rasklubbar att söka och få sponsring till 
alla publika event såsom WT och utställningar. Royal Canin sponsrar SSRK i dess helhet genom 
samarbetsavtal med Huvudstyrelsen. 
 

Agria 

Avtalet med Agria löper i treårsintervall och betalas ut årligen. Beroende på hur många hundar 
av verksamhetens ingående raser som försäkras in, betalas ett belopp ut. Vissa delar av 
beloppet är öronmärkt för aktiviteter som bestäms av representanter från huvudstyrelsen och 
för Agria.  
 
Varumärket SSRK 
En ”Grafisk manual” av vårt varumärke SSRK ska vara ett verktyg för att spegla klubbens 
värderingar och det som ligger till grund för vårt agerande utifrån de stadgar som styr SSRK:s 
verksamhet. Varumärket och den grafiska profilen ska knyta an till SSRK:s historia och klubbens 
vision – ”SSRK – ett rikare liv för dig och för din hund” – för att vara en klubb som möter våra 
medlemmar och bidrar till en sund hundhållning. Det är viktigt att vårda och stärka varumärket. 
 
Kommunikationsplan 
En kommunikationsplan för SSRK och vilka kanaler som ska användas för information ut till våra 
medlemmar samt andra intresserade, har färdigställts under 2018 och publicerats i mars 2019. 
Kommunikationsplanen är tänkt att vara ett stöd när vi inom organisationen planerar vad som 
är den bästa kommunikationsinsatsen för SSRK:s målgrupp, både internt och externt. 
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JAKTPROVSVERKSAMHET RETRIEVER 
A-prov retriever 
A-provverksamheten inom SSRK minskar och då främst i elitklassen. Antalet specifika individer 
som kommer till start i kvalificeringsklassen och elitklassen har minskat med 18,6 procent sedan 
2014. 

 
 
 
 
 
 

 
Elitklass (Ekl) 
Vi kan konstatera att antalet A-prov i Ekl har minskat sedan 2014. Totalt genomfördes elva prov 
under 2018. Antalet prov inkluderar RM och de A-prov som rasklubbarna arrangerat. Trenden 
är vikande, varför det finns plats för fler prov. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal prov Ekl 19 16 15 13 11 

Antal starter 
Ekl 

240 189 200 171 168 

Antal 1:a pris  44 (17,7 %) 37 (19,6 %) 38 (19 %) 32 (18,7 %) 24 (14,3 %) 

 
Östra avdelningen ska ha en eloge som fortsatt att göra ett gott arbete med sina A-prov under 
2018. 
 
Kvalificeringsklassen (Kkl) 
Kvalificeringsklassen har minskat antal provtillfällen, men i stort lika många hundar har kommit 
till start. Sett till startande hundar i Ekl kan vi fortfarande ställa oss frågan om alla starter 
verkligen är menade som ”kvalificering”.   

 
  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt antal 
startande hundar i 
Kkl och Ekl 
 

215 231 195 194 175 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal prov Kkl 26 34 29 24 20 

Antal starter Kkl 93 113 90 106 96 

Antal 1: a pris     37 (33,9 %) 39 (40,6 %) 

Antal godkända 53 (57 %) 79 (69 %) 46 (51 %)   
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B-prov retriever 
Under 2018 har rasklubbar och avdelningar genomfört i princip lika många prov med erbjudna 
startplatser på B-prov som under 2017 (se fördelning nedan). 2015 var första året som det var 
tillåtet att arrangera elitklass även under våren. Under 2018 genomfördes fyra elitprov på 
våren. Vi kan fortsatt konstatera att verksamheten inom B-prov verkar ha stabiliserats på en 
nivå runt 2 300 till 2 400 starter. 
 

ÅR 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal starter 
totalt 

2725 2393 2321 2366 2365 

Antal starter i 
Nkl 

1155 1070 1011 1024 1058 

Antal starter i 
Ökl 

936 815 759 763 752 

Antal starter i 
Ekl 

634 508 551 579 555 

Antal individer 
till start 

1339 1283 1284 1280 1337 

Antal praktiska 
starter 

47 27 28 34 35 

Antal 
provdagar 

172 192 174 177 179 

Antal vårprov 31 31 28 33 26 

Antal höstprov 91 86 86 90 108 

Antal Elitprov 
vår 

0 3 4 7 4 

 
1 337 unika individer startade på B-prov, exklusive praktiskt prov under 2018. Med 2 365 
starter ger detta ett genomsnitt på ungefär 1,77 starter per hund, jämfört med 2017 då det var 
1,85 starter per hund. 
 
Provtrycket är fortsatt något ojämnt fördelat både tidsmässigt och geografiskt. Störst 
efterfrågan på provplatser är det rent generellt under augusti och speciellt under september, 
medan vårproven inte har något tryck alls. Vi kan också konstatera att vissa prov genom åren 
generellt har väldigt många anmälningar, även om vi kan se vissa förändringar. Även under 
2018 har ganska många prov inte fyllt alla platser, vilket gäller i alla klasser och både under 
våren och hösten. Med andra ord kan vi säga att det finns en viss överkapacitet vid vissa 
tillfällen, varför det finns anledning att fundera över både tidpunkt och klasser vid 
provplaneringen. 
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Diagrammet ovan visar statistik från våra prov som arrangörer lämnar tillsammans med 
protokoll till SSRK:s kansli. Observera att dessa siffror inte stämmer till 100 procent, men de ger 
ändå en rättvisande bild av dagens situation. Den visar på ett påtagligt sätt att intresset att 
anmäla och starta hund på B-prov är större än utbudet och mycket lika 2017 års utfall. I 
kommande regelrevidering har vi, så långt det är möjligt, tagit hänsyn till den ständiga 
problematiken med bortlottningar och försökt hitta vägar som både ökar antalet startplatser 
och effektiviserar domarnas arbete. 
 

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal 
registrerade 
valpar, 
retriever 

4895 4881 4783 5243 5203 5429 5607 

 
Att försöka koppla statistiken över registrerade valpar med antal starter, ett till tre år senare, 
verkar inte vara någon kraftfull indikator på utvecklingen. Vi kanske måste inse att annan 
verksamhet – inom eller utom SSRK – med åren blivit mer populär. Se nedan om WT. 
 
Utbudet av provtillfällen och den geografiska spridningen är annars i stort sett mycket bra. Den 
korta framförhållningen – som numera är en möjlighet för avdelningar och rasklubbar att 
anmäla till de ordinarie proven – har underlättat för arrangörerna. Det tillsammans med att det 
bara krävs att de särskilda proven anmäls två veckor innan provdatum, skapar flexibilitet i 
provutbudet. Koordinationen mellan olika arrangörers prov fungerar i stort sett bra. 
  

3366 

2346 

466 543 

196 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Antal Anmälda Antal Starter Antal Förhinder Antal Bortlottade Antal lediga platser

2018 Totalt 



Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
802003-1467 

18(47)  

 
I vissa avdelningar kan det finnas möjlighet att förlänga provsäsongen något under 
förutsättning att det finns domare, funktionärer och provmarker att tillgå. Med möjligheten att 
arrangera elitklass under våren har provsäsongen förlängts för denna klass. 
 
Den prioriterade lottningen har medfört att provtillfällen fördelas jämt bland anmälda hundar, 
varför en mer rättvis fördelning av provtillfällena har uppnåtts. Syftet med jaktproven är att 
bedöma våra retrievers till ledning för avelsarbetet och ur ett avelsperspektiv är det 
fördelaktigt att fler individer kan bedömas. 
 
Praktiska jaktprov. 
Antalet anmälda hundar till praktiskt prov har ökat. Det är kanske inte är konstigt då 
championatreglerna för retriever är justerade från och med den 1 januari 2017 där det nu krävs 
godkänt praktiskt prov. Det finns heller inga övergångsregler från den gamla skrivningen. 
Tillgången på praktiska jaktprovstillfällen har varit lite bättre detta år jämfört med föregående 
år. Det är viktigt att jobba med tillgängligheten för tillfällen som kan användas för praktiskt 
jaktprov, så att alla anmälda får åtminstone en chans. Det ligger mycket ideellt arbete bakom 
dessa starter.  
 
35 hundar har genomfört sitt praktiska prov med blandade resultat där de flesta är godkända 
(28 stycken). Andelen godkända hundar har varit 80 procent under säsongen. Under senare år 
har det blivit mer regel än undantag att pröva flera hundar vid varje praktiskt jaktprovstillfälle, 
vilket är mycket positivt och helt enligt reglerna. 
 
En detaljerad statistik per ras och per prov finns på SSRK:s hemsida. 
 
Domare 
Situationen på domarfronten är fortfarande bra för B-prov. Till dags dato har vi 45 domare för  
B-prov. Antalet domare borde mer än väl täcka det behov vi har med cirka 170 domardagar per 
år. Det är dock en sanning med modifikation, då antalet domardagar i själva verket blir högre 
då vi ”bränner” domardagar på prov som inte har fulla startfält. 
 
Tittar vi på ålderspyramiden ser vi att arbetet med nyrekrytering måste intensifieras (se 
diagrammet nedan). En stor del av domarkåren börjar komma upp i åren. Under 2019 kommer 
Retrieverjaktkommittén tillsammans med Utbildningskommittén att genomföra en kampanj för 
att locka fler medlemmar till domarutbildning inom SSRK. 
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Working Test (WT) 
Intresset för WT i avdelningar och rasklubbar är fortsatt stort. Verksamheten fortsätter att 
formalisera sig med likriktning i både provupplägg och bedömning, vilket är positivt för alla. Fler 
arrangörer väljer att använda SSRK Prov för anmälan och administration av WT, vilket gör att 
tävlingarna blir mer tillgängliga. 
 
Under 2018 gjordes cirka 3 000 starter i olika klasser på WT och MT (Mock Trial) som 
arrangerades av SSRK:s avdelningar och rasklubbar, vilket betyder att det fortsatt är SSRK:s 
största enskilda medlemsaktivitet.  
 
För 2019 finns Riktlinjer och Anvisningar för WT samt också Riktlinjer och Anvisningar för Mock 
Trial (MT).  
 
Domarkåren för WT har utökats under 2018. I dag finns det 30 certifierade domare och 23  
diplomerade WT-domare. 
 
Retrievermästerskapet  
År 2018 arrangerades retrievermästerskapet av Östra avdelningen. Vi vill tacka Östra för ett 
mycket bra genomfört mästerskap, speciellt provledningen med Roger Westerman men också 
det stora antalet funktionärer som mangrant ställde upp på allt från parkeringsvakter till picking 
up. Tack alla! 
 
Årets mästerskap vanns av Margareta Westman med Streamlight´s Jackies Daiquiri. Domare på 
årets mästerskap var Mrs. Sara Gadd, Mr. Mike Tallamy från England, Jenny Hamring och 
Anders Carlsson från Sverige. 2019 ser vi fram mot att komma till Västra avdelningen för RM. 
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Retrievermästare 2018 med 1:a pris och Cert: Margareta Westman och Streamlight´s Jackies 
Daiquiri. Tvåa med 1:a pris, Ck och därtill Guns Choice: Helena Lindström och Reedsweeper´s 
Elderberrym. Trea med 1:a pris och Ck: Tommy Jansson och Eagle Owl´s Quirinus. Fyra med 1:a 
pris och Ck: Anna Qvarfort och Searover Bass Q´sam. Längst till vänster: Provledaren Roger 
Westerman. 
 
Internationella arrangemang 
Under 2018 har SSRK sponsrat anmälningsavgiften vid två internationella arrangemang. 
 
ICC, Individual Challenge Cup, gick i Danmark den 12–14 oktober. Deltagande ekipage från 
Sverige och SSRK var Conover’s Prins Valiant med Svante Ekström, Searover Twinkle Lizz med 
Lena Bratsberg Karlsson och Söders Broadwalk med Maria Söder. Tävlingen är ett  
FCI-arrangemang och ersätter numera Europacupen. Insatsen från de svenska ekipagen var 
stabil, men den tur man ofta behöver vid denna typ av tävlingar fanns tyvärr inte på plats. 
 
Nordiska Mästerskapet som gick i Finland den 26–28 oktober 2018 var utlyst som ett 
internationellt A-prov. Svensk Cacit-domare var Lasse Hedman och det svenska laget bestod av 
Maria Björklund med SE(J) CH Searover Bass Q’Diesel, Anna Qvarfort med SEJ CH Searover Bass 
Q’Sam, Anki Andersson med SEJ(A)CH, SEJ CH Searover Pearl Jade och Lena Bratsberg Karlsson 
med SEJ(J) CH Searover Twinkle Lizz. Sverige lyckades inte placera sig utan Danmark vann före 
Norge och Finland. Nästa arrangemang kommer att hållas i Sverige 2020. 
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JAKTPROVSVERKSAMHET SPANIEL 
Spanielkommitténs syfte 
Spanieljaktkommittéens mission är att säkerställa etik och kvalitet på utbildningar, prov och 
andra verksamhetsområden samt att aktivt arbeta för att få fler verksamma medlemmar till 
SSRK. Syftet är dessutom att utföra de uppdrag som huvudstyrelsen har bestämt. 
 
Spanielkommittén har haft nio protokollförda möten. Förutom detta har kommittén haft 
kontinuerlig telefon- samt e-postkontakt med varandra. 
 
Funktionsbeskrivning spaniel 
SSRK: s huvudstyrelse bjöd i april in verksamhetsansvariga inom avdelningar och rasklubbar 
samt JIS till funktionärsträff i Upplands Väsby. På agendan för spaniel stod diskussion kring FB-S 
Funktionsbeskrivning Spaniel. Ett material med förslag till bedömningsnycklar är framtaget av 
Petra Johansson och Elsebeth Bergqvist, och detta har gått ut till rasklubbarna på remiss. Antal 
intresserade att ingå i gruppen är cirka fem personer. 
 
Regelrevidering 
Medlemmar med uppgift att se över Regelrevidering var Birgitta Olofsson, Ulf Westlund samt 
Peter Lanning. Resultatet skickades till avdelningar och rasklubbar (tio svar kom in). 
 
Trello 
Vid Funktionärsträffen diskuterades också behov av planeringsverktyg för SSRK prov och någon 
månad senare beslutades att använda Trello som ett godtagbart planeringsverktyg.  
 
SSRK och JiS 
Arbetsgruppen – bestående av Maria Köhlström (HS), Petra Johansson (JiS ordförande), 
Elsebeth Bergqvist (spanielansvarig i HS), ordförande för Springer klubben (Allan Grimling), 
Cockerklubben (Lennart Ståhle) och så småningom Lars Ramberg (ordf. SSRK) – hade till 
uppdrag att förbättra och förtydliga relationen mellan JiS och SSRK. Arbetsgruppen kom i mål 
med ett fastställt samarbetsavtal som signerats av parterna. Arbetsgruppens uppgift är därmed 
slutförd, och gruppen har därför upplösts. 
 
SM och Derby 
Med hjälp av JiS, både administrativt och praktiskt, har vi genomfört SM på Annelunds Gård 
utanför Helsingborg i södra Skåne med en brittisk domare, Martin Deacon samt en svensk 
domare, Ulf Westlund. Unghundsderbyt arrangerades i samarbete med Östra Avdelningen och 
hölls i Långtora med en svensk domare, Olle Johanesson. Ungdoms-SM arrangerades av 
Spaniel- och Retrieverklubbens ungdomsavdelning och gick av stapeln i augusti i Gesta. 
 
Spanieldomare i framtiden 
Arbetet med att få fler, och helst då fler yngre, till att bli certifierade domare fortgår.  
En domarförsörjningsgrupp bestående av ansvariga för respektive raser i HS har bildats och 
arbetar för att få in fler domare.  
 
Under 2018 har fyra personer antagits till domarutbildning spaniel, varav två har påbörjat sin 
utbildning.  
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Domarenkät 
En domarenkät för spanieldomare har skapats och skickats ut digitalt. Resultatet har använts i 
arbetet med att kvalitetssäkra spanieldomarna och i framtagningen av en 
kalibreringsutbildning. Vidare har resultatet också använts för att aktualisera domarlistan, 
vilken blev klart senhösten 2018. Den nya listan är nu utlagt på SSRK:s hemsida. 
 
Kalibreringskurs spaniel 
Spanieldomarna blev erbjudna att gå en kalibreringskurs på en och en halv dag för att 
uppdatera sin domarkategori vad avser bedömningar på proven. 
 
Utbildningsplan domare 
Ansvariga för respektive raser i HS har reviderat sin del av utbildningsplanen för domare. 
Planen är nu färdigställd och aktiv på SSRK:s hemsida. 
 
Statistik och resultat spanieljaktprov fält 2018 
 
Vattenprov 
Antal prov: 20. 
 
Nybörjarprov B (NBP-B) 
Antal prov: 5. 
 
Nybörjarprov A (NBP-A) 
Antal prov: 7.  
 
Öppenklassprov (Ökl) 
Antal prov: 14.  
 
Seger klass prov (Skl) 
Antal prov: 10. 
 
Working Test (WT) inofficiellt 
Antal prov: 1.  
 
Inställda prov  
Antal prov: 8 (varav 1 Skl, 1 Ökl, 1 NBP-A, 4 NBP-B, 1 Vattenprov). 
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Statistik per ras  

Ras 
Antal 

hundar 
A B ökl skl Tot 

0:or/ 
IG 

3:or 2:or 
1:or/ 

GK 
% pris 

% 
1:or/ 

GK 

Amris 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clumber 

1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 

Cocker  

78 16 14 52 48 130 79 3 8 40 39.2 30.8 

IWS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Springer 

83 23 23 68 65 179 113 2 5 59 36.9 33 

Field 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sussex 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Welsh 

11 3 12 0 0 15 9 0 0 6 40 40 

Totalt 173 45 49 120 113 327 204 5 13 105 37.6 32.1 

Statistik per prov  

Prov, ort 
och datum 

Antal 
starter 

A B ökl skl Tot 
0:or/ 

IG 
3:or 2:or 

1:or/ 
GK 

% pris 
% 

1:or/ 
GK 

Gotland 
19/10  

12 1 0 11 0 12 8 0 1 3 33.3 25 

Gotland 
20/10  

12 0 0 0 12 12 7 0 0 5 41.7 41.7 

Norrtälje 
17/11 

8 0 0 8 0 8 3 0 2 3 62.5 37.5 

Alingsås 
6/10 

12 0 0 12 0 12 11 1 0 0 8.3 0 

Alingsås 
7/10 

12 0 0 0 12 12 10 0 0 2 16.7 16.7 

Annelund 
3/11 

15 0 0 0 15 15 10 0 0 5 33.3 33.3 

Annelund 
4/11 

14 0 0 0 14 14 10 0 0 4 28.6 28.6 

Bettna 
8/9 

7 0 7 0 0 7 4 0 0 3 42.9 42.9 

Bettna 
23/9 

7 7 0 0 0 7 4 0 0 3 42.9 42.9 

Gotland 
1/9 

12 0 0 0 12 12 8 0 0 4 33.3 33.3 

Gotland 
1/9 

6 0 0 6 0 6 0 0 2 4 100 66.7 

Halmstad 14 0 0 14 0 14 8 2 1 3 42.9 21.4 

http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018amr.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018clu.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018coc.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018iws.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018spr.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018fie.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018sus.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/s2018wel.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101904.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18102068.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111727.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18100681.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18100681.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18100775.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18100775.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18110336.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18110336.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18110439.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18110439.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090807.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090807.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18092366.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18092366.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090174.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090174.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090185.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090185.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18102744.htm
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Prov, ort 
och datum 

Antal 
starter 

A B ökl skl Tot 
0:or/ 

IG 
3:or 2:or 

1:or/ 
GK 

% pris 
% 

1:or/ 
GK 

27/10 

Kungälv 
18/11 

12 0 12 0 0 12 7 0 0 5 41.7 41.7 

Köping 
30/9 

18 0 18 0 0 18 12 0 0 6 33.3 33.3 

Luleå 5/10 

4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 

Luleå 6/10 

12 6 0 6 0 12 7 1 0 4 41.7 33.3 

Luleå 7/10 

8 4 0 4 0 8 7 0 0 1 12.5 12.5 

Luleå 
21/10 

6 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 

Norra 
Mellby 
28/10 

7 0 0 0 7 7 4 0 0 3 42.9 42.9 

Norrköpin
g 13/10 

10 0 0 10 0 10 7 0 1 2 30 20 

Norrtälje 
9/11 

17 0 0 17 0 17 9 1 4 3 47.1 17.6 

Norrtälje 
17/11 

10 0 0 0 10 10 8 0 0 2 20 20 

Skurup 
1/9 

12 0 12 0 0 12 2 0 0 10 83.3 83.3 

Strängnäs 
9/9 

13 13 0 0 0 13 6 0 0 7 53.8 53.8 

Strängnäs 
12/10 

11 0 0 0 11 11 7 0 0 4 36.4 36.4 

Strängnäs 
12/10 

7 0 0 7 0 7 5 0 0 2 28.6 28.6 

Trelleborg 
11/11 

11 0 0 11 0 11 10 0 0 1 9.1 9.1 

Varberg 
17/11 

10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 100 100 

Örbyhus 
14/10 

14 0 0 0 14 14 10 0 0 4 28.6 28.6 

Öxnevalla 
29/12 

14 0 0 14 0 14 10 0 2 2 28.6 14.3 

Totalt 327 45 49 120 113 327 204 5 13 105 37.6 32.1 

 
  

http://www.rasdata.nu/ssrk/18102744.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111813.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111813.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18093051.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18093051.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18100510.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18100682.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18100757.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18102162.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18102162.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18102835.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18102835.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18102835.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101377.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101377.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18110905.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18110905.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111726.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111726.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090175.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090175.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090966.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18090966.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101206.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101206.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101207.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101207.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111136.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111136.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111717.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18111717.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101464.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18101464.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18122906.htm
http://www.rasdata.nu/ssrk/18122906.htm
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Resultat Spanielmästerskapet 2018 – Cocker 

 
 
 

Resultat Spanielmästerskapet 2018 – AV 

 
 

 
Resultat Unghundsderby 2018 

 
 
 
  

1:a Anna Lindholm med Wildphoebles Nighthawk “Penny”. 
 
2:a Per Brobäck med Stawaskogens Yoyo, "Yoyo". 
 
3:a Mats Eliasson med Smedsmästarens Mollie, "Mollie". 
 
4:a Jörgen Sandberg med Smedsmästarens Ila, "Ila”.  
 
Guns Choice (skyttarnas pris) gick till Wildphobes Nighthawk "Penny"  
med Anna Lindholm som förare. 

Foto: Lena Gunnarsson 

1:a Morgan Hallgren med Muldegarden Lily Of The Valley. 
2:a Anne Imeland med Rothievale Maple Of Edgegrove. 
 
3:a Anne Imeland med Thoras Ellen. 
 
4:a Christer Jönsson med Joy´s-Lady. 
 
Diplom till Petra Johansson med Jägarfamiljens Elektra. 
 
Guns Choice (skyttarnas pris) gick till Morgan Hallgren.  
med Muldegarden Lily Of The Valley, "Lily". 
 

 Foto: Lena Gunnarsson 

1:a Lena Ekström med Thoras Joyce. 
 
2:a Yvonne Schwermer-Herngren med Slånsnårets Arwen. 
 
3:a Torbjörn Augustinsson med Ah-Tib's Iris Obisidian.  
 
4:a Pia Sjöstam med Centennials Whipe Snake. 
 
Diplom till Reino Unosson med Lykke, Anna-Victoria Ingemarsdotter 
med Slånsnårets Tauriel, Emilia Bengtsdottir med Centennials Boa 
Constrictor. 

Foto: Mia Grödinger 
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JAKTPROVSVERKSAMHET TOLLING 
SSRK:s avdelningar arrangerade under året sammanlagt 31 tollingjaktprov. 2017 arrangerades 
29 prov. Södra arrangerade hela sju prov, medan Västra arrangerade fyra prov och Gävleborg 
tre. De avdelningar som under året inte arrangerade något tollingjaktprov var Västernorrland 
och Jämtland – ingen av dessa avdelningar har för övrigt ännu arrangerat något tollingprov. Vi 
hoppas kunna fylla dessa luckor under 2019. 
 
Intresset för tollingjaktproven fortsätter att växa  
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben arrangerade vid sin rasspecial, Tollarspecialen i 
augusti på Muskö, ett imponerande stort tollingprov under tre dagar med sex provrutor per 
dag. Det kompletterades även med ett Working Test med närmare ett 100-tal startande 
hundar, och som en populär aktivitet för de allra nyaste hundarna och hundförarna ett "Prova-
på-tollingtest". 
 
Totalt gjordes 448 starter av 188 olika hundar (2017 gjordes totalt 477 starter av 197 hundar 
och dessa siffror var de högsta under något år). 59 av dessa hundar gjorde under året sin första 
start. 
 
Av de 448 starterna gjordes 203 i Nkl, 161 i Ökl, 80 i Ekl och 4 på praktiskt tollingjaktprov (för 
2016 var motsvarande antal starter 208 i Nkl, 181 i Ökl, 81 i Ekl och 7 på Praktiskt).  
 
Andelen hundar till pris var 49 procent (2016 och 2017 låg detta på 53 procent). Andelen 
hundar till 1:a pris var 17 procent (samma som både 2016 och 2017). 
 
Hela 118 av starterna gjordes på Tollarspecialen. Cirka 30 av de startande hundarna kom från 
andra länder (Tyskland, Norge, Danmark, Finland och Schweiz). Tyska, norska, danska, finska 
och tjeckiska hundar har även startat på flera av avdelningarnas prov. 
 
Ett 30-tal nybörjarhundar kvalificerade sig under året till Ökl. Av dessa erhöll Winja vom Lech-
Toller Nest & Ronny Lillebakken, Norge, årets enda 1:a pris med HP. 
 
I Öppenklass tog hela 17 hundar steget upp till Ekl genom att ta sin andra etta: Agrosofens Rea-
Lisa; Agrosofens Sockersöta; Arbetsviljans Flinta; Arbetsviljans Risgryn; Arbetsviljans Tigerkaka; 
Bluenosers Coastal Clipper; Fågelsjöns Kirra; Inlicios Hot and Col; Lauvstuas Pinti Touchdown; 
Lauvstuas Tia Winterstar; Lönnlövets Corona; Lönnlövets Lotus; River Fox Frost of Simo; River 
Fox Hollister by Lefi; River Fox Salsa av Fira; Tollarbos Singo Tassar som Arrac samt Tollartrollets 
Molle. 
 
Vid årets utgång var sammanlagt 92 hundar kvalificerade att starta i Ekl. 
 
Nio hundar tog 1:a pris i Elitklass  
Sumo (Ducksisters Will to Please (Sumo) med Anne Kaurin, Norge; Lycka (River Fox Red Blaze 
of Texmo) med Ingela Sandenskog; Mio (River Fox Sirocco av Kolfix) med Gro Vestues, Norge; 

och Mika (Tollartollets Molle) med Håkan Linde tog två st 1:a priser. 
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1:a priser tilldelades även Arbetsviljans Kokoskaka (Lajban) & Ammie Morin; Arbetsviljans 
Björklöv & Elisabeth Løhre, Norge; Lönnlövets Lotus & Emma Gröndal; Tollarbos Uniqa Wilmer 
as Gun (Wilmer) med Guro Nordhagen, Norge samt West Coast Tollers Vackre Frej (Lukas) & 
Petronella Lindholm. 
 
2:a pris Ekl gick till Digby Tollers Daytona & Åsa Roosqvist; Fägrings Salty Moonlight & Therese 
Johansson; Qourageous Quicksilver vom Lech-Toller Nest & Jan Alenfall; River Fox Hollister by 
Lefi & Lis Sparre samt River Fox Tromb av Kolfix & Emma Strömbäck. 
 
3:a pris Ekl gick till Arbetsviljans Tigerkaka & Elisabet Noordqvist Lundberg; Digby Tollers Duck 
Lips & Johan Knutsson; Inlicios Dusk and Dawn & Håkan Linde; Inlicios Hot and Cold & Susanne 
Reinke, Tyskland; Lönnlövets Corona & Petra Scharin; Quatermain vom Lech-Toller Nest & 
Michaela Hoffmann, Tyskland; Riverbreeze Dream Team Kiowa & Jessica Hultén; River Fox Salsa 
av Fira & Lotta Strömberg; samt River Fox Storm av Kolfix & Sverker Haraldsson. 
 
Under 2018 fick vi tre nya tollingjaktchampions (SE J(t)CH): 
 

 Sumo (Ducksisters will to Please) & Anne Kaurin tog sin tredje etta i maj och hade 
godkänt praktiskt prov från 2017.  

 Wilmer (Tollarbos Uniqa Wilmer as Gun) & Guro Nordhagen tog också sin tredje etta vid 
samma prov och hade godkänt praktiskt från 2017. Sumo & Wilmer är våra första 
tollingchampions med norska förare. 

 Lycka (River Fox Red Blaze of Texmo) & Ingela Sandenskog vid Gnesta (domare Titti 
Karlström). 

 
Förutom dessa tre hundar godkändes även River Fox Sirocco of Kolfix och Tollartrollets Molle 
vid praktiskt tollingjaktprov. Den förstnämnda hunden har tre 1:a pris i Ekl men ett av dessa har 
erhållits i Norge och räknas inte in i nuvarande championatsbestämmelser. Därmed har nu 15 
tollare med sina förare blivit svenska tollingjaktchampions (SE J(t)CH). 
 
En svensk hund, Silver (Qourageous Quicksilver vom Lech-Toller Nest & Jan Alenfall), blev under 
året Danmarks första tollingjaktchampion någonsin. 
 
Tollingjaktkommittén 
Kommittén har haft ett arbetsmöte i november i Malmö och en rad telefonmöten. 
 
Utbildning av domare 
Under året har nio domare tjänstgjort vid tollingjaktprov: Titti Karlström, Marie Kinder Nilsson, 
Sverker Haraldsson, Anders Wahlberg, Kurt Lundström, Gunnar Petersson, Bo Ferm, Hanne 
Søndenbroe och Leif Gustafsson. Framför allt är det de egna domarna från tollarleden: Marie 
Kinder, Titti Karlström & Sverker Haraldsson som dömer tollingproven och har flera 
tjänstgöringar. 
 
Lars Bengtsson utbildades under året till tollingjaktdomare B och auktoriserades vid årets sista 
HS-möte. Som ny domarelev vid samma möte antogs Håkan Linde. Antalet domare – från de 
egna leden och med egen erfarenhet av att träna och jaga med tollare – behöver öka. Vi ser 
fram mot fler ansökningar under 2019. 
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Under 2018 fattades beslut om att SSRK kommer att arrangera sin första officiella 
jaktprovsdomarkonferens för tollingjakt i april 2019. Denna konferens kommer att arrangeras i 
Lund med omnejd. 
 
Internationellt samarbete 
Sverige är sedan drygt tio år det ledande landet bland tollarna och inom tollingjakten på vår 
sida av Atlanten. Den svenska populationen är förmodligen störst i Europa och som andra land 
(efter Danmark) införde SSRK 2007 officiella tollingjaktprov. Antalet prov och antalet starter har 
ökat år för år från debutårets fyra prov och 55 starter. Den jaktliga utvecklingen, den jaktliga 
kvalitén och intresset för jakt och tolling inom rasen har utvecklats mycket positivt och flera 
länders klubbar ser oss som ett föregångsland. Vid årets tollarspecial deltog tollare och förare 
från sex olika länder. 
 
Under 2018 blev tollingjaktproven en officiell provform i Norge. Det norska regelverket är i 
stort identiskt med det svenska, och samarbetet mellan länderna är tätt. Vårt grannland är 
därmed det fjärde landet med officiella prov. I Danmark arbetar klubben för ett nytt regelverk 
som blir betydligt mer samstämmigt med det svenska, och i Tyskland arbetas med officiella 
tollingtester i samtliga klasser. I Belgien, Schweiz och Tjeckien arbetar man också för officiella 
prov. 
 
Det internationella samarbetet med andra länders tollarklubbar är av stor vikt för rasen, 
populationen och dess jaktliga utveckling. Kommittén avser därför att i samverkan med 
rasklubben fortsätta samarbetet med andra länders rasklubbar. 
 
 

UTBILDNING 
Utbildningskommittén 
Utbildningskommittén (UK), som arbetar på huvudstyrelsen (HS) uppdrag, bereder och lämnar 
förslag inom sitt verksamhetsområde.  
 
HS har en viktig uppgift att ta hand om och värna om våra ungdomar. 
 
Domarutbildningsgrupp 
2017 beslutades om en domarutbildningsgrupp (DUG). Denna grupp, som är en arbetsgrupp, 
ligger under UK och ska vara ett stöd i utbildningsarbetet och kanske främst när det gäller 
domarutbildningsfrågor. Sammankallande och ordförande vid de tillfällen UK kallar in DUG är 
utbildningsansvarig. Vid dessa tillfällen benämns sammansättningen UK/DUG. Vid mötena 
skrivs protokoll. När DUG har egna möten dokumenteras dessa genom minnesanteckningar. Då 
en hel del av aktiviteterna rör olika typer av domarutbildningar, sker de flesta möten 
gemensamt med DUG. Övriga utbildningsfrågor hanteras av UK. 
 
Möten 
Under 2018 har UK genomfört ett antal möten. Alla utom ett (2018-01-13) har varit 
telefonmöten. Vid några tillfällen har representant för domarutbildningsgruppen (DUG) 
deltagit. Utöver dessa möten har kortare telefonmöten och avstämningar skett, ofta genom  
e-post.  
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Aktiviteter utbildning 
Inom SSRK:s avdelningar och rasklubbar bedrivs en hel del olika typer av aktiviteter. Vi kan inte 
skriva om alla, men nedan lämnas ett antal exempel på aktiviteter under 2018. 
 

Funktionärsträff 

Den 14–15 april anordnades en funktionärsträff på Scandic Hotell i Upplands Väsby. Från UK 
deltog utbildningsansvarig HS Mats Lindmark, Catharina Lundberg samt Magnus Lindström.  
Den första dagen ägnades åt beskrivning av deltagarna och förväntningar på våra två dagar 
tillsammans. Vi avslutade dagen med att besöka spaniel- och viltspårsgruppen.  
 
Den andra dagen talade vi om den WT domarutbildning retriever som SSRK HS bedriver. Vi gick 
också igenom SSRK prov, provledarutbildningen, instruktörsutbildningen och 
spanielfunktionärsutbildningen. Efter ett gemensamt grupparbete om framför allt 
förväntningar framåt, gjorde vi ett besök inne hos retrieverjaktkommittén. 
 

Mentorer  

I verksamhetsberättelsen 2017 kommenterades våra mentorers insatser. Det förtjänar att 
nämnas även i år. Att vara mentor är ett förtroendeuppdrag, ett stort ansvar och ett absolut 
nödvändigt åtagande för att vi ska få fram våra olika jaktprovsdomare för retriever, spaniel och 
tolling. Under 2018 har våra mentorer varit verksamma och/eller stått till förfogande. Vi sätter 
stort värde på detta arbete. Ett varmt tack till er alla för er insats. 
 

Provledarutbildningar B-prov retriever 

Som ett led i kravet på certifierade provledare B-prov retriever och en förnyelsecertifiering 
efter fem år, har det framförts önskemål om en tydlig beskrivning av provledarutbildningen när 
det gäller innehåll, krav på utbildare, deltagare m.m. För att möta detta önskemål har det 
under 2018/2019 lagts ned arbete på att sammanställa tidigare skrivningar kompletterat med 
en del förtydliganden. Det har lett fram till en ny kursplan för provledare B-prov retriever. 
Kursplanen återfinns på SSRK:s hemsida. Ett stort tack till de som deltagit i arbetet och inte 
minst till alla de jaktprovsdomare som på uppmaning kommit in med värdefulla tips att ta med i 
utbildningsplanen.  
 
I slutet av 2018 hade vi 246 certifierade provledare. Av dessa är det drygt 20, vars certifikat 
löper ut innan jaktprovssäsongen 2019 börjar. Under 2018 har vi tvingats inaktivera  
34 certifierade provledare då deras certifiering löpt ut, eller på grund av avslutat  
SSRK-medlemskap. Under 2018 har 116 stycken uppdaterat sig alternativt gått 
grundutbildningen.  
 

Utbildning viltspårsinstruktörer och viltspårsdomare 

Utbildningsverksamheten inom viltspår eftersträvar en stark bas av välutbildade och 
motiverade viltspårsinstruktörer och viltspårdomare.  Viltspårsverksamheten är rikstäckande 
och omfattas av 151 aktiva viltspårdomare i 14 avdelningar. Viltspårkurser genomförs i flera 
avdelningar. Utbildning av viltspårdomare och instruktörer sker i SSRK:s regi och genomförs 
rullande i samarbete mellan avdelningarna, viltspårkommittén, utbildningskommittén och 
huvudstyrelsen.  
 

Viltspårsdomare 

Under 2018 har sju viltspårsdomarelever från olika avdelningar varit under utbildning. Under 
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året har vi inte auktoriserat någon viltspårsdomare. Vi ser ett behov av nya viltspårsdomare och 
ser fram emot fler ansökningar. 
 

Viltspårsinstruktörer 

Flera SSRK-avdelningar har genomfört viltspårskurser under året. Under våren har en utbildning 
ägt rum i Kalix, SSRK Norrbotten där sex personer deltog. 
 
Viltspårsverksamheten beskrivs mer utförligt under viltspårsavsnittet. 
 

Domarförsörjning 

Under 2018/2019 har delar av styrelsen genomfört en hel del aktiviteter. Syftet är att hos våra 
SSRK-medlemmar finna intressenter som uppfyller kraven att påbörja utbildning till 
jaktprovsdomare. Exempel på åtgärder är följande:  
 

1. Genom annonsering och information på SSRK:s hemsida uppmana medlemmar att 
själva anmäla intresse att påbörja jaktprovsdomarutbildning.  

2. Iordningsställande av lättåtkomliga rasspecifika ansökningsblanketter för 
jaktprovsdomarutbildning.  

3. Uppdatering och publicering av utbildningsplanen för jaktprovsdomare.  
4. Förbättrad ersättning till jaktprovsdomarelever och aspiranter. 

 

Domarutbildningar 

Jaktprovsdomare 
Under 2018 har det skett auktorisation av en del jaktprovsdomare. Det har också startats 
jaktprovsdomarutbildningar och preparandutbildningar. Jaktprovsverksamheten beskrivs lite 
mer utförligt under spaniel-, retriever- och tollingavsnitten i denna verksamhetsberättelse. 
 

Utbildning jaktprovsdomare 

Under 2018 har följande personer påbörjat utbildningar till jaktprovsdomare olika kategorier. 
 
Spaniel: Morgan Hallgren, Liv Stoltz, Bartek Brejski. 
Tolling: Håkan Linde. 
 

Diplomerade Working Test domare för retriever 2018 

Under 2018 har ingen utbildning av diplomerade Working Test-domare skett. SSRK har valt att 
avvakta ny utbildning och invänta resultatet av det förslag som inlämnats till kommande 
Fullmäktigemöte om att göra Working Test till en officiell verksamhet. Däremot har 
huvudstyrelsen under året diplomerat tio stycken Working Test-domare efter godkända 
aspiranttjänstgöringar. Totalt finns det nu 23 diplomerade Working Test-domare, retriever. 
 

Kalibrering Working Test av jaktprovsdomare 

Den 23 mars genomfördes en Working Test kalibreringsutbildning av ett antal auktoriserade 
jaktprovsdomare. Syftet var att tillsammans med jaktprovsdomare retriever gå igenom riktlinjer 
och anvisningar för working test. Efter en teoretisk genomgång lades ett prov upp med 
inbjudna testhundar som ”eleverna” fick bedöma utifrån gällande regelverk. Totalt finns nu 30 
certifierade Working Test-domare för retriever. 
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Kombinerad spanielaktivitet 

Helgen den 22–23 september genomfördes – i samarbete mellan SSRK:s spaniel- och 
utbildningskommitté och som en del av SSRK utbildningsplan – två spanielrelaterade 
utbildningar i Enköping/Strängnäsområdet. 
 

 En kalibreringsutbildning för spanieljaktprovdomare av gällande riktlinjer och 
anvisningar för spanieljaktprov. 

 En utbildning för funktionärer som agerar vid spanieljaktprov. 
 
Från den 1 januari 2017 gäller ett nytt regelverk för spanieljaktprov. För att möjliggöra att 
redan auktoriserade domare tolkar och tillämpar regelverket på samma sätt, anordnar SSRK så 
en kallad kalibreringsutbildning. Samtliga godkända spanieljaktprovsdomare inom SSRK inbjöds 
till kalibreringsutbildningen, varav tio deltog. 
  
För att proven ska genomföras på ett bra sätt, behövs funktionärer som känner till hur ett prov 
planeras, genomförs och avslutas. SSRK hade därför bjudit in samtliga SSRK-avdelningar och 
spanielrasklubbar att skicka vardera en representant till en funktionärsutbildning. 
Funktionärsutbildningen genomfördes samma dagar och på samma plats som 
kalibreringsutbildningen för domare. Åtta personer deltog från olika SSRK-avdelningar samt 
från Springerklubben. 
 

 
Deltagare på kombinerad spanielaktivitet 22–23 september. 
 
Slutord 
Det är en stor förmån att få vara en del av alla aktiviteter, att ta del av synpunkter och idéer 
som rör vårt stora gemensamma intresse, hunden. Utifrån rollen som utbildningsansvarig inom 
SSRK:s huvudstyrelse, påminns vi inom utbildningskommittén återkommande om det stora 
frivilliga arbete som våra medlemmar, funktionärer och andra lägger ner. Utan ert fantastiska 
engagemang, era synpunkter och outtröttliga arbete skulle vår härliga hundverksamhet inte 
kunna bedrivas. Tack! 
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VILTSPÅR 
Viltspårkommittén 
Viltspårkommittén har haft fem protokollförda möten och därtill löpande kontakter via e-post 
under året. 
 
Prov 
SSRK har en mycket väl fungerande viltspårsverksamhet som är rikstäckande och omfattas av 
155 aktiva viltspårdomare som varit verksamma i SSRK:s 14 avdelningar under året.  
 
Provverksamheten består av rörliga och ordinarie prov i de officiella provnivåerna anlags- och 
öppenklass. Viltspårmästerskapet och delar av nordiska viltspårmästerskapet baseras idag på 
inofficiella spår som i högre grad än de officiella provnivåerna efterliknar skarpa eftersök. Det 
har även arrangerats inofficiella cuper i flera avdelningar med en högre spårsvårighet. 
 
Det är tråkigt att provverksamheten för verksamhetsåret 2018 minskade jämfört med 2017. Till 
slut kunde 1 436 utförda viltspårprov noteras för 2018. Ställt i relation mot 2017 års startade 
viltspårprov med 1782 starter är det alltså en minskning med 346  spår.  
 

Retriever 
 

  

Starter 

Chesapeake Bay Retriever 

 

8 

Curly Coated Retriever 
 

 

25 

Flatcoated Retriever 
 

 

137 

Golden Retriever 

  

88 

Labrador Retriever 

  

283 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever 
 

129 

    

 

Spaniel 
 

  

Starter 

Amerikansk Cocker Spaniel 

 

2 

Clumber Spaniel 

  

0 

Cocker Spaniel 

  

36 

Engelsk Springer Spaniel 
 

 

117 

Field Spaniel 

  

1 

Welsh Spring Spaniel 

  

34 

    

 

Totalt antal starter hos SSRK 
 

1436 

Retriever och spanielraser 
 

860 

Övriga raser 

  

576 

Tabell: Fördelning av antalet starter i SSRKs regi under 2018. 
 
Av de totalt 1 436 starterna gjordes 473 starter i anlagsklass och 963 i öppenklass. Andelen 
hundar till pris var 87,8 procent (jämfört med 95 procent 2017), varav andelen hundar till 
godkänt anlag var 88 procent (jämfört med 85,5 procent 2017) och 1:a pris var 71 procent 
(jämfört med 74,5 procent 2017). 73 HP delades ut 2018 jämfört med 107 HP 2017. 
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Utbildning av domare 
Utbildning av viltspårdomare och instruktörer sker i SSRK:s regi och genomförs rullande i 
samarbete mellan avdelningarna, viltspårkommittén, utbildningskommittén och 
huvudstyrelsen.  
 
Glädjande nog så har många utbildningsstarter till viltspårdomare skett under året för Anders 
Henningsson SSRK Dalarna, Hjördis Mämmi SSRK Norrbotten, Mats Borg SSRK Dalarna, Ann-
Charlotte Johansson-Fröjd SSRK Västra, Jimmy Björling SSRK Dalarna, Magnus Berg SSRK 
Östergötland och Stefan Blomqvist SSRK Västra. 
 
Antalet viltspårdomare behöver öka inom vissa av SSRK:s avdelningar. Därför ser vi fram mot 
fler ansökningar under 2019. 
 
Utbildning av viltspårinstruktörer 
Under 2018 har viltspårkurser genomförts i flera av SSRK:s avdelningar. För att kunna erbjuda 
medlemmarna fler viltspårkurser har nya SSRK viltspårsinstruktörsutbildningar på 
diplomeringsnivå genomförts under våren 2018. Sex personer deltog på utbildningen som 
leddes av Ewa-Lisa Hoel och hölls i Kalix, SSRK Norrbotten.  
 
Regelverk och anvisningar 
Nuvarande viltspårreglerna gäller 2017–2021. Under hösten 2018 har arbetet med 
regelrevidering påbörjats.  
 
SSRK:s viltspårsmästerskap 4–5 augusti 2018 i Våmhus/Orsa i Dalarna 
Viltspårmästerskapet genomfördes med bravur första helgen i augusti i markerna runt Våmhus 
och med bas på Orsa camping. Tack till funktionärer från SSRK Dalarna och viltspårdomare som 
var med och gjorde mästerskapet genomförbart och till ett trevligt arrangemang.  
 

 
Prispallen: Fr.v 2:an Anders Henningsson, vinnare 2017, 1:an Karin Lundin, SSRK Dalarna och 3:an Ingela 
Granström, SSRK Västra. 



Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
802003-1467 

34(47)  

Segrare 
SSRK Dalarna Karin Lundin med sin labrador retrievertik NORD VCH Lab Magic Fie, född 2011.  
 
2:a  SSRK Dalarna Anders Henningsson (vinnare 2017) med en engelsk springer spanieltik  

SE VCH FI VCH True Dice Cute Clarissa, född 2007.  
3:a  SSRK Västra Ingela Granström med en engelsk springer spanielhane SE VCH NO VCH 

RLDN Desperados Gunpowder, född 2015.  
4:a  SSRK Småland Caroline Karlsson med en labrador retrievertik Amazing Work Doylan, 

född 2016.  
5:a  SSRK Bergslagen Jenny Hedström med en labrador retrievertik SE VCH Thorsvi 

Drumguish, född 2012. 
6:a  SSRK Värmland Eva Hallén med en flatcoated retrievertik SE VCH Hedda, född 2010.  
7:a  SSRK Östra Björn Karlsson med en labrador retrieverhane SE VCH Twigg´s All The Time, 

född 2012.  
8:a  SSRK Västerbotten Ulla Zackrisson med en labrador retrievertik SE VCH Kafati´s Rock 

N´Snow, född 2012. 
9:a  SSRK Västernorrland Mari Berglund med en labrador retrievertik SE VCH Reminds Teals 

Tyra, född 2014. 
10:a  SSRK Södra Charlotte Wachtmeister med en cockerspanieltik Art Waves´s Lemsip, född 

2016.  
11:a  SSRK Östergötland Elin Olausson med en engelsk springer spanielhane SE VCH SE 

U(U)CH Windcraft Fifteen Minutes Of Fame, född 2012.  
12:a  SSRK Gotland Siri Siggelin med en nova scotia duck tolling retriever tik Lifsungstollarens 

Tingeling, född 2014.  
13:e  SSRK Gävleborg Lars Brungs med en flatcoated retrievertik NORD VCH Lustans New 

Style, född 2009.  
 
Grattis till samtliga ekipage för väl genomförda tävlingsdagar på Viltspårmästerskapet 2018. 
 
Nordiskt mästerskapet i viltspår 11–12 augusti 2018 i Selbu (6 mil söder om Trondheim), 
Norge 
I år stod Norge som värd för det nordiska viltspårmästerskapet som firade 10-års jubileum i år. 
Endast en deltagare har varit med under de samtliga tio åren, nämligen norrmannen Henrik 
Jensen med sina tollare.  
 
Sverige ställde upp med ett sammansvetsat starkt 5-mannaekipagelag (4 ordinarie och 1 reserv) 
som var väl förberedda inför NVM:et och för att utmana de övriga länderna. I år räckte det till 
en fjärde placering. Grattis till bra spårarbeten. 
 
På första plats kom Finland, Norge blev tvåa och Danmark kom på tredje plats. 
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Det svenska laget  
Ordinarie deltagare 
Jenny Hedström med SE VCH Thorsvi Drumguish SE44159/2012 labrador retriever, tiken Saga. 
 
Karin Lundin med NORD VCH Lab Magic´s Fie SE59481/2011 labrador retriever, tiken Fie (Fie 
blev skadad några dagar innan så reserven gick upp som ordinarie deltagare). 
 
Karin Björck med NORD VCH Wild´N Beauty´s No problem SE52660/2013 labrador retriever, 
tiken Hilda. 
 
Anders Henningsson med SE VCH FI VCH True Dice Cute Clarissa S25519/2007 engelsk springer 
spaniel, tiken Clara. 
 
Reserv 
Ulrica Lundgren med SE VCH Flatterhaft Mad Max SE29390/2010 flatcoated retriever hanen 
Max (tog en ordinarie plats i laget pga. Fies skada). 
 
Reserv på hemmaplan: Gunilla Erlandsson med NORD VCH Comics Walk The Line SE23909/2014 
flatcoated retriever hanen Enzo (som snabbt kunde ta sig till Norge för att kliva in som reserv i 
laget). 
 
Till sist 
Det har genomförts fantastiskt många fina insatser av våra viltspårekipage under 2018. Många 
nya viltspårchampions har tillkommit under året. Ekipage som förhoppningsvis kommer att gå 
vidare genom cuper, viltspårmästerskap och nordiska viltspårmästerskap och därmed aktivera 
våra hundar samt sträva efter att ta fram bra eftersöksekipage som gör stor samhällsnytta. Vi 
får inte glömma bort vad ändamålet med viltspår är: enligt viltspårreglerna § 1: ”… att 
kvalitetsbedöma deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller 
dött klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden 
för praktiskt eftersök”. Så kämpa på i viltspårskogen 2019! 
 
I hela landet har viltspårverksamheten varit aktiv och tack vare våra duktiga domare, 
funktionärer, instruktörer och frivilliga har SSRK haft en livaktig viltspårverksamhet. Ett stort 
tack till alla engagerade samt viltspårsengagerade hundägare! 
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UNGDOM 
Under året har fyra protokollförda telefonmöten hållits. 
 
Delegationsordning och Rollbeskrivning för Ungdomsansvarig har reviderats under året. 
Ungdoms SM-WT spaniel och retriever avhölls på Gesta gård utanför Strängnäs den 25 augusti. 
Peter Flinck, Tilde Udin, Andrea Stenlund, Victoria Ekenberg och Paulina Sivautt åtog sig 
tävlingsuppdraget med mottagande av anmälningar, anskaffande av domare och övriga 
funktionärer, sponsorer och priser. 27 ekipage kom till start. Innan prisutdelningen höll Petra 
och Tomas Johansson en spanieljaktuppvisning. 
 
Ungdomsmästare WT spaniel blev Amanda Kristiansson med sin cocker spaniel Flushpoint What 
An Illusion. Ungdomsmästare WT retriever blev Therese Hansson med flatcoated retrievern Il 
Sano’s Camaro. Reportage finns i Apportören 4–2018. 
 
Sex ansökningar kom in till Ungdomsstipendiet 2018, alla kvinnor i åldrarna 21–25 år. Flera av 
ungdomarna angav att de var aktiva inom SSRK:s verksamhet och alla visade prov på 
mångsidighet med sina hundar och sitt hundintresse. Konkurrensen var hård. Stipendiet på  
5 000 kr tilldelades Jennifer Botos från Uppsala. En presentation av Jennifer finns i Apportören 
3–2018. 
 
I stipendiet ingår att skriva ett reportage i Apportören. Ungdomsstipendiaten 2016, Debbie 
Hansson, berättar i Apportören 2–2018 om hur hon använt sitt bidrag. 
 
 

FUNKTIONSBESKRIVNING 
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-RK) 
Antalet protokollförda möten under året har uppgått till elva stycken.  
 
I början av året skickades uppdaterad information om FB-R till alla SSRK:s rasklubbar  
Utskicket innehöll bland annat  
 

 FB-RK:s protokollförda möten publiceras på ssrk.se 

 redovisning av statistik för 2017 med uppmaning om publicering även på lokala 

websidor  

 information om 2018 års planerade utbildningar 

 uppmaning att rekrytera lämpliga personer att utbilda  

 information om att FB-RK står till förfogande för att genom lokalt skräddarsydda 
utbildningar få igång FBR-verksamheten i avdelningar och rasklubbar. 
 

Alla rasklubbar fick sig även tillsänt en pdf-fil med en sammanställning av FB-R under 2017 
inklusive raser 2014–2016. Dessutom en excel-fil med resultaten för de hundar i den egna rasen 
som beskrivits under 2017. 
 
Under 2018 beskrevs 286 hundar.  
 
Det är viktigt att FB-R ses som ett seriöst verktyg för avelsutvärdering. För att uppnå detta krävs 
att arbetet med FB-R håller en hög och jämn kvalitet och att beskrivningarna blir så likvärdiga 
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som möjligt. En viktig del i detta är att genomförandet sker på samma sätt runt om i landet. 
Därför genomfördes en kalibreringshelg i januari för landets beskrivare där glädjande nog alla 
kunde närvara. Mycket av helgen ägnades åt diskussion om genomförandet av momenten och 
hur hundarna beskrivs samt hur beskrivare bör uttrycka sig i sammanfattningen efter varje 
hunds FB-R. 
 
FB-RK har dessutom under året skickat tre stycken nyhetsbrev till beskrivare och testledare. Alla 
nyhetsbreven publiceras i den stängda FB-gruppen för beskrivare och testledare så alla kan ta 
del av samma information. Syftet med nyhetsbreven är att de ska förmedla nödvändig och 
viktig information.  
 
Utbildning FB-R under året 
 

 April – Västra, utbildning F/K  

 Maj – Gotland, utbildning/examination tre testledare   

 Maj – Västerbotten, utbildning funktionärer/kastare  

 Maj – Västra, utbildning funktionärer/kastare  

 Oktober – Småland, utbildning F/K 

 Oktober – Östra, examination en ny beskrivare 

 November  – Småland, utbildning/examination en testledare  

 
Under året har utbildning av beskrivare pågått i Småland, vilket är ett prioriterat område. Då 
intresset från hundägare att delta på FB-R under åren har ökat, särskilt i de områden där 
tillgång på beskrivarteam på nära håll inte finns, är behovet av fler utbildade aktiva beskrivare, 
testledare och funktionärer mycket stort.  
 
Drygt tiotalet F/K utbildades. 
 
En reviderad Utbildningsplan för Beskrivare har fastställts av SSRK/HS.  
 
Ett bildspel med information om FB-R togs fram i början av året för att beskrivare, 
testledare/funktionärer skulle kunna använda dessa på möten, vilket också skedde i början av 
året på olika avdelningar- och rasklubbars årsmöten. Information om FB-R har på olika sätt 
funnits i reportage i Apportören. 
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Sammanställning FB-R 2018 
Raser och deltagande hundar 
Antal beskrivna hundar: 286 stycken under 2018 
 

Fördelning raser  

Ras 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Golden retriever  93 134 139 92 138 596 

Nova scotia duck tolling retriever 30 25 46 15 22 138 

Labrador retriever 28 27 80 55 32 222 

Flatcoated retriever 9 64 86 92 93 344 

Curly coated retriever 5 17 20 10 1 53 

Chesapeake bay retriever 1 0 2 0 0 3 

Antal 166 267 373 264 286 1356 

 
Under åren 2014–2018 har 1 356 hundar beskrivits. Värt att notera är att FB-R enbart görs en 
gång under hundens liv med undantaget att om föraren avbryter medges ett 
ombeskrivningstillfälle.  
 
 

MÅNGFALD 
SSRK:s Fullmäktige antog 2013 en Mångfaldspolicy att gälla för SSRK-organisationen och hela 
dess verksamhet. Mångfaldspolicyn syftar till att göra SSRK till en jämlik organisation där alla 
har samma möjligheter och rättigheter, oavsett kön, etnicitet, sexualitet, klass och 
funktionsnedsättning. Samtliga individer ska bemötas med respekt och alla former av 
handlingar och uttalanden från SSRK:s funktionärer som kan upplevas som kränkande och 
diskriminerande är oacceptabla.  
 
Policyn går igenom hur SSRK ska jobba för jämlikhet på olika sätt i föreningen: i styrelsearbetet, 
i prov- och utställningssammanhang samt på möten och inte minst i valberedningen. En 
utvärdering av jämlikhetsarbetet ska genomföras varje år av sittande styrelse och presenteras 
på årsmötet. Under senaste Fullmäktige 2017 påtalades att någon sådan utvärdering inte 
genomförts sedan policyn antogs 2013. 
 
SSRK HS har under 2018 inom sig utsett en mångfaldsansvarig. Ett första steg till att utvärdera 
jämlikhetsarbetet har varit att kartlägga nuläget inom klubben. 
 
I samarbete med informationsansvarig utformades under sensommaren en enkät som planeras 
skickas ut till medlemmarna i början av januari 2019. Det ska även finnas en länk på SSRK:s 
hemsida. Vi ser fram emot resultatet. En utvärdering av nuläget kommer att presenteras på 
Fullmäktige 2019. 
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TACK 
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt, enskilt eller i grupp, medverkat till att i positiv anda 
stödja och bidra till klubbens verksamhet. 
 
Ett särskilt tack riktas till Ann Ekberg på vårt kansli, vår webbmaster Lars-Gunnar Lindén och 
redaktören för Apportören Jessica Björling Brännlund. 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-31–2018-12-31 
Styrelsen i Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) lämnar härmed följande årsredovisning 
(2017 års siffror lämnas som jämförelse). 

 
Föreningen 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) är en ideell förening som ingår som specialklubb i 
Svenska kennelklubben (SKK) och ska som sådan arbeta för SKK:s och 
medlemsorganisationernas gemensamma syften med de i SSRK ingående raserna.  
 
SSRK:s verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits i 
samråd med SSRK. Dessa raser är amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel, 
engelsk springer spaniel, field spaniel, irländsk vattenspaniel, sussex spaniel, welsh springer 
spaniel, chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, 
labrador retriever samt nova scotia duck tolling retriever.  
 
Uppdrag 
SSRK:s främsta uppgifter finns beskrivet i klubbens stadgar, som finns att läsa på klubbens 
hemsida, www.ssrk.se. 
 
Kort kan SSRK:s mål och syften sammanfattas enligt nedan:  
 
SSRK har som uppgift att 
 

 väcka intresse för, utveckla och värna om rasernas specifika egenskaper 

 följa upp och skapa underlag för avelsarbetet 

 utbilda hundägare och hundar 

 verka för att hund och hundägare har en god relation till samhället  

 bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande intresse för SSRK:s medlemmar. 

 
Medlemsantal 
SSRK:s avdelningar och rasklubbar hade 22 636 medlemmar vid utgången av 2018, vilket är en 
minskning med 399 jämfört med året innan. Avdelningarna har minskat med 156 medlemmar 
och rasklubbarna har minskat med 243 medlemmar.  
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Verksamhet 
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 
betraktas som en aktivitet av allmänt intresse. Det som också ger legitimitet åt den omfattande 
verksamheten är samhällsnyttans roll med att ta fram bra eftersökshundar genom 
viltspårsträning 
 
Under året har huvudstyrelsen fortsatt med att bygga upp information- och marknadsföring 
och aktivt arbetat för att vända den negativa medlemsutvecklingen i SSRK-organisationen. 
Detta har medfört att huvudstyrelsen fortsatt satsningen på en utveckling av vår 
medlemstidning Apportören och genom en aktiv bearbetning av annonsmarknaden. 
 
Huvudstyrelsen har fortsatt att prioritera åtgärder för att åstadkomma en hållbar ekonomisk 
utveckling, där ett förtida avslut av hyreskontraktet av våra gamla kanslilokaler kan nämnas.  
 
Huvudstyrelsen har under 2018 haft sex sammanträden, protokollen omfattar 468 paragrafer. 
Huvudstyrelsens verkställande utskott har sammanträtt per capsulam vid sju tillfällen.  
 
Större frågor som det har arbetas med under 2018 är uppdraget att se över möjliga 
organisationer för en framtida spanielklubb respektive retrieverklubb, vilket presenterades vid 
fullmäktige. Styrelsen har under året utrett förutsättningarna för vårt kansli, som förändrades 
när SKK valde att byta kanslilokaler under året, vilket ledde till att vi har nya lokaler sedan 
hösten 2017. 
 
Framtiden 
År 2019 genomförs för första gången en domarkonferens för tollingjaktprov, något som 
möjliggörs med den strategiska planeringen med avsättning av pengar till våra 
domarkonferenser. Vidare har huvudstyrelsen ambitionen att i samverkan med Svenska 
Brukshundklubben, SBK, komma vidare med utvecklingen av SSRK-prov, varför vi har vi avsatt 
medel till det. Vidare ska styrelsen tillsammans med övriga SSRK genomföra Funktionärsträff, 
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Fullmäktige, Retrievermästerskap, Spanielmästerskap, Unghundsderby för spaniel respektive 
retriever, Club Show, Viltspårs-SM, Ungdoms-SM samt närvara på flertalet jaktmässor och 
större SKK-utställningar.  
  
Vidare fortsätter arbetet med att utbilda och utveckla våra funktionärer för våra officiella prov 
och beskrivningar.  
 
Ekonomiskt utfall 
Styrelsen föreslog i verksamhetsberättelsen för 2017 att avsätta medel till domarkonferenser, 
något som inte återspeglar sig i förvaltningsberättelsen och inte heller i bokföringen för 2017. 
Avsättningen har därför rent praktiskt förskjutits till 2018 och belastat årets resultat. Trots 
denna merkostnad redovisas ett gott resultat före avsättningar. Det ekonomiska resultatet för 
2018 slutar på 540 811 kr före bokslutsdispositioner. 
 
Styrelsen anser att det även i år är motiverat att avsätta medel för framtida domarkonferenser 
samt att avsätta delar av de medel till utvecklingen av SSRK-prov som från och med 2015 tagits 
in via stamboksavgiften. Prov och utställningsverksamheten ligger kvar på motsvarande 
ekonomiska nivåer som 2017.  
 
Efter bokslutsdispositioner uppgår resultatet till 25 811 kr, vilket är 6 411 kr bättre än 
rambudgeten som presenterades för Fullmäktige 2017. 

 
Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår, i enlighet med godkänd rambudget, att årets resultat 540 811,37 kr 
disponeras enligt följande: 

 

Avsättning till SSRK:s kommande exteriördomarkonferenser 100 000 kr 

Avsättning till SSRK:s kommande jaktprovdomarkonferenser 65 000 kr 

Avsättning till utvecklingen av SSRK-prov 350 000 kr 

Balanseras i ny räkning 25 811 kr 
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RESULTATRÄKNING     

 Not 2018 

 

 2017 

Medlemsavgifter inkl. rasklubbar 2 2 988 756  3 000 408  
Intäkter från verksamhet och sponsring 3 1 133 071   1 098 158 
Bidrag  0  76 500 
  4 121 827  4 175 066 

     

Föreningens kostnader 
 

    

Kostnader för verksamheten 4 -2 092 591  -2 034 213 
Medlemsavgifter till avdelningar  -370 430  -382 660   
Kansli 
 

5 -217 270  -482 840 
Medlemsregister  -176 650   -174 197 
Övriga externa kostnader  -160 740  -213 860 
Personalkostnader 6 -563 208  -592 340 

Summa rörelsens kostnader 
 

-3 580 888 
 
-3 880 110 

Verksamhetsresultat 
 

-540 938 
 

294 956   

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

   
0 

  
81 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -127  -357 

Summa resultat från finansiella poster 
 

-127 
 

-276 

Resultat efter finansiella poster 
 

-540 811 
 

294 680 

Bokslutsdispositioner 
 

-515 000 
 

- 

Årets vinst 
 

25 811 
 

294 680 
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BALANSRÄKNING 
Not 2018-12-31 

 

2017-12-31 

Tillgångar 
 

Omsättningstillgångar 
  

 

 

Kortfristiga fordringar 
  

 
 

Kundfordringar 
 

137 476  61 060 

Övriga kortfristiga fordringar 
 

175 033  250 450 

  
312 509  311 510 

Kortfristiga placeringar 7 250 000  250 000 

Kassa och bank 
 

3 262 865  2 593 773 

Summa omsättningstillgångar 
 

3 825 374 
 

3 155 282 

Summa tillgångar 
 

3 825 374 
 

3 155 282 

   

 

 Eget kapital och skulder  

 
 

 

Eget kapital  

 
 

Kapitalbehållning vid årets början 

 

2 239 029  1 944 349 

 
 

 
 

 
Årets vinst 

 

25 811  294 680 

Summa eget kapital 

 

2 264 841  2 239 029 

Kortfristiga skulder 

 

 
 

 
Leverantörsskulder 

 

234 074  148 793 

Övriga kortfristiga skulder 

 

23 540  23 540 

Avsättning hyra 8 140 391  220 000 

Avsättning exteriördomarkonferens 8 300 000  100 000 

Avsättning jaktprovsdomarkonferens 8 195 000  65 000 

Avsättning utveckling SSRK-prov  350 000   

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 

317 529 
 

358 920 

Summa kortfristiga skulder 

 

1 560 534  916 253 

Summa eget kapital och skulder 

 

3 825 374   
 

3 155 283   
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Ställda säkerheter  Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 

 

NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

 

Not 2 Medlemsavgifter och rasklubbsavgifter 
 2018  2017 
Medlemsavgifter 2 845 376  2 854 458 
    
Rasklubbsavgifter 143 380   145 950 
    

Totalt 2 988 756  3 000 408 
 

Not 3 Intäkter från verksamhet och sponsring 
 2018  2017 
Gemensamt – ej medlemsavgifter 676 338  643 613 
Avel 21 653  22 219     
Exteriör 0     0    
Funktion & mentalitet 38 795  24 815      
Information (sponsring, annonser, Rasdata) 330 135  309 609 
Jaktprov retriever 19 401  22 746 
Jaktprov spaniel 31 842  45 269 
Jaktprov tolling 2 157  4 683 

Jaktprov WD 0     0    
Ungdom 12 755  4 740 
Utbildning* 0  8 964 
Viltspår 0  11 500    

Totalt 1 133 071  1 098 158 
*En del av planerade intäkter för utbildning utgörs av bidrag och redovisas därför 
delat.    
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Not 4 Kostnader för verksamheten 
 2018  2017 
Gemensamt, inkl. Huvudstyrelsens möten och resor 873 535  890 225 
Avel 62 251  115 797 
Exteriör (domarkonferens m.m.) 136 396   31 970   
Funktion & mentalitet 24 807  27 138 
Information 567 136  511 720 
Jaktprov retriever 119 250  81 072 
Jaktprov spaniel 84 539  113 466 

Jaktprov tolling 25 475  12 287 
Jaktprov WD 0     0    
Ungdom 19 939  17 785 
Utbildning 134 224  196 598 
Viltspår 45 054  36 155 

Totalt -2 092 591  -2 034 213 
 
 

Not 5 Kostnader för kansli    

 2018  2017 
Lokalhyra 128 409  337 403 
Porto 45 257  22 576 
Kopiator 8 220  45 276 
Övriga kostnader 35 384  77 584 

Totalt -217 270  -482 839 

    

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    

 2018  2017 

Medeltal anställda 1  1 

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
 

 
  

 
Löner och andra ersättningar 393 739  421 975   
Sociala kostnader 124 720  133 358 
Pensionskostnader 37 287  37 007 

Totalt 555 746  -592 340 
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Not 7 Kortfristiga placeringar 

 

 
 

 

 2018-12-31 
 

2017-12-31 

Varav noterade aktier och andelar: – 
 

– 

Marknadsvärde av placeringar: 352 279  353 737 

Not 8  Avsatta medel    
Vid bokslutet 2017 redovisades inte avsättningen för dubbelhyra, vilket görs i år. I 
verksamhetsberättelsen 2017 anges förslag att en avsättning till domarkonferenser skulle 
göras, detta genomfördes dock inte under bokföringsåret 2017 utan belastar i stället 2018 års 
resultat. 
 
 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas Fullmäktige 2019-05-18–05-19 för 
fastställelse. 
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Bromma 2019-02-16 
 
 
 

Lars Ramberg 
Ordförande 

Sören Swärd 
Vice ordförande 

Torbjörn Håkansson 
Kassör 

   
   
   
Eva von Celsing 
Ledamot 

Elsebeth Bergqvist Stoltz 
Ledamot 

Maria Köhlström 
Ledamot 

   
   
   
Caroline Hagström 
Ledamot 

Mats Lindmark 
Ledamot 

Marie Ahlqvist 
Ledamot 

   
   
   
Berth Nilsson 
Suppleant 

Sverker Haraldsson 
Suppleant 

Gunilla Lefwerth 
Suppleant 

 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019 ____ ____ 
 
 
 
 
Johan Lindström 
Auktoriserad revisor 
 

 Karin Svensson Nygren 
Av fullmäktige vald revisor 

 










