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INLEDNING 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, är Svenska Kennelklubbens, SKK, näst största 

specialklubb med cirka 22 500 medlemmar. SSRK ansvarar för retrieverraserna och de flesta 

och populäraste spanielraserna i Sverige. Tre av raserna labrador retriever, golden retriever 

och cocker spaniel återkommer årligen i den så kallade 10 i topp listan av registrerade raser, 

som sammanställs av SKK. Under åren 2007-2016 registrerades 79 363 hundar av SSRKs 

raser. Mot denna bakgrund har SSRK ett stort ansvar inom SKK-organisationen att 

kontinuerligt arbeta mot våra mål. 

För SSRK gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt 

skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att väcka 

intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda 

rashundar att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av 

dressyr och praktiskt bruk av dessa raser att informera och sprida kunskap om hundens 

beteende, dess fostran, utbildning och vård att skapa och vidmakthålla goda relationer 

mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet att bevaka och arbeta med frågor som 

har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar. 

OMVÄRLDSFRÅGOR 

Omvärlden är viktig för SSRK i ett samhälle som av och till ifrågasätter vissa verksamheter 

med djur, krävs att vår verksamhet vilar på en god etisk grund med hög kvalitet. En ny 

djurskyddslag antogs 2018 och trädde i kraft den 1 april 2019. SSRK kommer att följa 

implementeringen av den nya lagen. För SSRKs del är det självklart att alla hundar ska kunna 

föda fram sin avkomma på ett naturligt sätt, kunna andas normalt, röra sig obehindrat och 

använda alla sina sinnen. 

Europakonventionen om skydd för sällskapsdjur utgör ett av fundamenten för SKK- 

organisationen. SSRK ska i arbetet för avel med våra raser utgå från konventionens och SKKs 

intentioner. Det innebär bland annat att arbetet med att motarbeta trender, såsom exteriöra 

överdrifter och aggressivt beteende ska prioriteras. 

SSRKs ORGANISATION 

Under många år har SSRKs organisation diskuterats. Det har förelegat motioner om 

organisationen, ett antal utredningar har genomförts under årens lopp och förslag har 

lämnats av sittande huvudstyrelser. Vid fullmäktige 2017 avlade huvudstyrelsens en rapport 

avseende en eventuell framtida spaniel och en eventuell framtida retrieverklubb. Fullmäktige 

lade rapporterna till handlingarna utan vidare åtgärder. 

MÅNGFALD 
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Vi kommer att arbeta vidare med frågorna kring mångfald, med utgångspunkt i den kunskap 

som inhämtades i enkäten 2018-2019. Frågor om bemötande och respekt för varandra 

behöver tas på stort allvar, även när det gäller respekt för varandras raser och intressen inom 

klubbens verksamhet. 

I detta arbete kommer mångfaldsansvarig att behöva hjälp av informationsansvarig och 

övriga styrelsen. Kommunikationen behöver ske både via Apportören, hemsidan och sociala 

medier, och via rasklubbarnas och avdelningarnas kommunikationskanaler. 

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER 

Att stärka dialogen mellan huvudstyrelsen och avdelnings- och rasklubbsstyrelserna  

Att vara aktiv i kontakten med kennelklubbsorganisationen. 

ÖVERGRIPANDE AKTIVITETER 

Huvudstyrelsen ska kontinuerligt ha kontakt med avdelnings- och rasklubbsstyrelser  

Att det år som inte fullmäktige sammanträder genomföra representantskapsmöte 

Att årligen genomföra funktionärskonferens 

Att skapa ett forum för avdelnings- och rasklubbsordföranden 

KÄRNVERKSAMHETEN 

SSRKs främsta uppgifter är uppdrag från Svenska Kennelklubben och formuleras i våra 

stadgar. 

Detta 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. Med jämna mellanrum arrangeras, i samarbete med 

SKK, stora exteriörkonferenser för exteriördomare. Dessa planeras år i förväg. Arbetet med 

avelsfrågor är ett annat tungt och omfattande område, där det också sker ett samarbete med 

rasklubbarna och SKK. RAS-dokumenten (Rasspecifika Avelsstrategier) framställs av 
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rasklubbarna, ska godkännas av huvudstyrelsen för att senare fastställas av SKK. 

Hälsoprogrammen för de olika raserna hanteras i huvudsak på samma sätt. 

Viltspårsverksamheten, som enligt stadgan inte hör till den rasspecifika kärnverksamheten i 

avelsutvärderingen, ägnar sig en betydande del av medlemskåren sig åt och får därför 

betraktas som en aktivitet av allmänt intresse. Det som också ger legitimitet åt den 

omfattande verksamheten är samhällsnyttans roll. Mer detaljerad information om hur 

verksamheten bedrivs och fördelas finns redovisat i den budget som följer 

verksamhetsplanen nedan. 

Mer detaljerad information om hur verksamheten bedrivs och fördelas finns redovisat i den 

budget som följer verksamhetsplanen nedan. 

KANSLIET 

NULÄGE 

På kansliet i Bromma arbetar en medarbetare på heltid. Det huvudsakliga uppdraget är att ge 

service och support till styrelse, avdelningar, rasklubbar och medlemmar. Verksamheten ska 

genomsyras av service och vara under ständig utveckling. 

VISION 2021 

Verksamheten ska fortsätta utvecklas. Syftet med detta är att sträva efter ökad effektivitet 

och kostnadsmedvetenhet genom t.ex. finslipa rutiner samt minska mängden krävande 

pappershantering. Att hela tiden fokusera på att hitta moderna och förbättrade 

kommunikationsvägar inom organisationen. Att medverka till ett ökat medlemsantal. 

MÅL 2019 - 2020 

Att SSRKs avdelningar, rasklubbar, styrelse och medlemmar ska vara nöjda med kansliets 

service och support enligt specificerad målsättning. Målsättningen är att de tillfrågade ska 

vara 75 % nöjda vid genomförd enkätundersökning, se nedan. 

Att ersätta manuell kommunikationshantering med webbaserade lösningar så långt det är 

möjligt. 

Att i all kontakt med icke medlem sträva efter att värva vederbörande till klubben. 

Att under åren 2019-2020 stabilisera medlemsantalet. 

STRATEGI 

Den planerade enkätundersökningen för att mäta intressenternas nöjdhet har tyvärr ännu 
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inte genomförts. En enkät planeras istället under 2019 och baseras på föregående 

verksamhetsår. Enkäten remitteras till avdelningar, rasklubbar och styrelse. 

Att planera kansliets ordinarie arbetsuppgifter så utrymme ges att uppnå utsatta mål. 

Att genom samarbete vid olika SSRK-arrangemang aktivt delta i arbetet mot uppsatta 

huvudmål. 
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AKTIVITETER 2019-2020 

Enkätundersökning 

Samarbete med Informationskommittén inför mässor 

Att kontinuerligt verka för att öka antalet medlemmar 

MEDLEMSUTVECKLING 

SSRKs medlemsutveckling har efter en kontinuerlig ökning fram till 2006 (31 427 

medlemmar). kontinuerligt minskat från och med 2007 för att 2018 uppgå till 22 636. Ser 

man till SKKs registreringsstatistik följer den samma tendens. 

Potentialen är dock stor för rekrytering av nya medlemmar om man ser till 

registreringsstatistiken, årligen registreras 9 – 10 000 hundar av våra raser. 

AKTIVITETER 

Att kansliet och huvudstyrelsen kontinuerligt verkar för att öka antalet medlemmar. 

Att i alla sammanhang som SSRK förekommer ska aktiv medlemsvärvning genomföras, här 

ska mässor och SKK-organisationens utställningsverksamhet prioriteras. 

MÅL 

Att under perioden 2019-2020 stabilisera medlemstalet i SSRKs avdelningar och rasklubbar för 

att under 2021 och framåt öka medlemsantalet årligen med 1 %. 

 

SSRK GEMENSAMT - INTÄKTER  Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Medlemsavgifter 2845376 2810000 3260000 3260000 

Rasklubbsavgifter  143380 150000 150000 150000 

Stamboken 654105 700000 700000 700000 

Återföring avsatta kostnader hyra 
 

140000 
  Upplösning fond för domarkonferens jakt 

  

55000 35000 

Upplösning fond för ssrkprov 
  

200000 150000 

Övrigt  22233 40000 40000 40000 

SUMMA 3665094 3840000 4405000 4335000 

 

SSRK GEMENSAMT - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Externa tjänster (bokföring) 120000 120000 120000 120000 

Externa tjänster (revisor) 17063 25000 25000 25000 

Lokalhyra, städ 128409 130000 135000 140000 
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Tele/Data Kansli -998 0 0 0 

Tele/Data HS & Kansli 16762 25000 25000 25000 

Porto 45257 55000 55000 55000 

Försäkring 427 600 600 600 

Kontorsmaterial 30926 30000 20000 20000 

Kopiator, tryck 8220 15000 15000 15000 

Medlemsregistret 176650 200000 200000 200000 

Jaktprovsprotokoll 5456 15000 15000 15000 

Bank & plusgiro 14372 14000 14000 14000 

Löner 563208 575000 575000 575000 

Möten och konferenser 363195 440000 400000 440000 

Andel av medl.avg till avdelningarna 370430 370000 900000 900000 

Stöd till rasklubbar 23427 20000 20000 20000 

Stamboken 443175 480000 480000 480000 

SSRK-prov 0 100000 200000 150000 

Domarstipendium 0 6000 6000 6000 

Övrigt externt 8878 
 

- - 

Övrigt HS 26977 20000 20000 20000 

Finansiella kostnader 127 
   SUMMA 2361961 2640600 3225600 3220600 

 

AVEL 

NULÄGE 

Konsultativt stöd till rasklubbarnas avelsansvariga och i deras arbete med revideringen av 

RAS. 

Vi försöker uppmärksamma avelsarbete med fokus på såväl hälsoaspekter som jaktlig 

funktion, mentalitet, avelsstruktur och exteriör. 

Främja intresset för våra rasers hälsa och följa utvecklingen på det veterinärmedicinska 

området, tillsammans med rasklubbarna. 

Hålla avelskonferens för rasklubbarnas avelsansvariga. 

Utreda och besvara de dispensärenden som inkommer till avelskommittén. 

VISION 2019 - 2021 

Att SSRK ska utarbeta samarbetsformer tillsammans med rasklubbar rörande det fortsatta 

arbetet med RAS i enlighet med SKKs riktlinjer för specialklubbar. 
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STRATEGI 

Frekvent och personlig kontakt med avelsansvariga i rasklubbarna. 

Försöka etablera en god kontakt med avdelningarna för att skapa ett gott klimat för 

uppfödarna inom avdelningarna. 

MÅL 2019 - 2021 

Att stärka samarbetet inom uppfödarkåren i organisationen 

Att etablera en stark och personlig kontakt med avelsansvariga i rasklubbarna 

Att hålla avelskonferens för rasklubbarnas avelsansvariga. 

Att fortsätta främja intresset för våra rasers hälsa och följa utvecklingen på det 

veterinärmedicinska området, tillsammans med rasklubbarna. 

Att stödja rasklubbarna i omvärldsbevakningen avseende hundavel. 

AKTIVITETER 2019 - 2021 

Avelsträffar för avelsfunktionärer.  

 

AVEL - Intäkter Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Rasdata 21651 65000 65000 65000 

SUMMA 21651 65000 65000 65000 

     AVEL - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avelskommittén 
 

7500 7500 7500 

Rasdata 45700 65000 65000 65000 

Avelskonferenser/Övrigt 16551 20000 20000 20000 

SUMMA 62251 92500 92500 92500 

 

EXTERIÖR 

NULÄGE 

Ca 34 officiella utställningar per år med runt 7000 (Obs siffran innefattar inte valpar) officiellt 

registrerade resultat, arrangerade av avdelningar och rasklubbar.  

Sjunkande antal anmälningar men fortfarande betydligt högre anmälningsantal för våra raser 

hos SSRK än vid länsklubbsutställningarna. 
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Lokalt stora problem att få funktionärer och allmänt problematiskt att hitta och behålla bra 

utställningsplatser, speciellt under vinterhalvåret. Enstaka avdelningar har uttryckt önskemål 

att slippa arrangera utställningar över huvudtaget.  

SSRK är remissinstans för nya exteriördomare och vidareutbildning av redan auktoriserade 

exteriördomare. Det finns ett stort intresse för att utbilda sig inom våra raser. 

Kvalitetssäkring har skett genom gemensamma kriterier har införts när det gäller kraven på 

de som söker som domare på våra raser 

Arrangera SSRKs Club show med huvudstyrelsen som arrangör.  

För närvarande har SSRK två raser i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD). Flera 

raser har försvunnit och fel gällande ögon, vikt, andning, rörelser och mentalitet behandlas 

mer allmänt. Det är Amerikansk cocker spaniel, Clumber spaniel. Flatcoated retriever är 

numera avförd från SRD listan. Uppföljning sker vid samtliga officiella utställningar och 

rasklubbarna får årligen tillgång till resultatet för sammanställning och slutsatser. 

VISION 2021 

En stark och stabil utställningsverksamhet väl utspridd i landet. Ungefär samma antal 

utställningar, men med högre anmälningssiffror. Starka kvalitetssäkrade domarlistor och 

starka arrangemang. 

SSRK ska bidra till exteriört sunda hundar utan exteriöra överdrifter, genom program som 

SRD eller motsvarande. 

De svenska utställningsdomare som dömer våra raser ska vara välutbildade och väl 

uppdaterade. 

STRATEGI 

Hålla god kontakt med exteriör-/utställningsansvariga i rasklubbar och avdelningar och 

fungera som stöd och koordinator för utställnings-/exteriörfrågor. Vara en länk mellan SKK 

och arrangörerna. Bidra till utbildning av exteriördomare. Verka för exteriört sunda hundar 

utan exteriöra överdrifter eller presentationsöverdrifter. 

MÅL 2019-2020 

Att bibehålla eller öka antal anmälningar varje år. 

Att säkerställa kvaliteten på våra utställningar. 

AKTIVITETER 2020-2021 
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Arrangera ett stabilt antal utställningar varje år. 

Uppdatera omarbetade anvisningar, som kompletterar SKKs anvisningar. 

Funktionärsträffar för exteriör-/utställningsansvariga varje år.  

Anordna SSRKs Club show som ett huvudstyrelsearrangemang. 
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EXTERIÖR - INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

SUMMA 0 0 0 0 

     EXTERIÖR - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Exteriörkommittén 0 7500 7500 7500 

ClubShow 25098 30000 30000 30000 

Administration 3049 0 0 0 

Exteriördomarkonferenser 100000 0 0 0 

Funktionärsträff 8249 15000 15000 15000 

Övrigt 0 3000 5000 5000 

SUMMA 136396 55500 57500 57500 

 

FUNKTIONSBESKRIVNING  

Funktionsbeskrivning retriever (FBR) 

NULÄGE 

Under 2017 0ch 2018 har 551 hundar beskrivits. Intresset för FBR har ökat alltsedan det 

sjösattes 2014.  

FBR erbjuds av flera avdelningar och rasklubbar men inte av alla. 

VISION  

På längre sikt ska FBR vara tillgängligt i hela landet. 

Att alla avdelningar och retrieverrasklubbar ska kunna erbjuda FBR. 

Att antalet unga hundar som beskrivs stadigt ska ökar år från år. 

På lång sikt vore det önskvärt om alla unga hundar beskrivs. 

STRATEGI 

Öka antalet FBR där det idag redan pågår beskrivningar. 

Utöka antalet aktiva funktionärer på alla nivåer. 

Att de avdelningar och rasklubbar som i dagsläget inte kan erbjuda FBR i framtiden kan göra 

det genom riktade insatser i utbildning. 

MÅL 

Att öka antalet beskrivningstillfällen med minst 10 per år under perioden. 
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Att i slutet av 2020 är minst 4 nya beskrivare auktoriserade och verksamma.  

Att i slutet av 2020 är minst åtta nya testledare auktoriserade och verksamma. 

Att i slutet av 2020 är mins tjugo nya Funktionärer/Kastare utbildade och verksamma. 

AKTIVITETER 

Beskrivarna spelar en viktig roll då samtliga har befogenhet att lokalt utbilda 

Funktionärer/Kastare, steg 1. 

Några beskrivare har befogenhet att utbilda testledare, steg 2, och SSRK/FB-RK planerar att 

från gruppen F/K kunna genomföra lokala, mera skräddarsydda utbildningar för att få fler 

testledare. Men examination av beskrivare förbehålls ännu några få utbildare.  

Utbildningen under 2020 planeras vara av samma omfattning som 2019. 

FB-RK planerar att ha ett årligt fysiskt möte då vi anser att det åtminstone en gång om året är 

bra att träffas fysiskt.  I övrigt kommer möten månadsvis att hållas via telefonkonferens.   

Då beskrivningarna ska vara så likvärdiga som möjligt så måste FB-R hålla en hög och jämn 

kvalitet. 

FB-RK har beslutat att kalibrering för beskrivarna nu ska ske vartannat år, den senaste var i 

januari 2018. Det är viktigt att träffas för att diskutera momenten, hur intensitetsskalan 

används och också kunna studera hundar så beskrivningen sker på samma sätt runt om i 

landet.   

FB-RK planerar när behov finns av nödvändig och viktig information, särskilt de år när ingen 

kalibreringshelg äger rum, att varje år fortsätta skicka Nyhetsbrev till beskrivare och 

testledare.  

FB-RK har tidigare sammanställer statistik och skickat ut varje år till rasklubbarna tillsammans 

med en Excelfil med resultaten för de hundar i egna rasen som deltagit i FBR. Men nu när 

resultaten från FB-R kommer finnas på Ras Data kan all statistik hämtas därifrån.  

Materialet som används, både vad gäller antal och kvalitetsmässigt, inventeras för att vid 

behov kunna bytas 

Rutinerna för inrapportering av resultat till SKK ses över kontinuerligt. 

Funktionsbeskrivning spaniel (FBS) 

NULÄGE 

En arbetsgrupp har skapats och denna hade sitt första telefonmöte 2019-03-04.  
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Arbetsgruppen består av personer från spanielrasklubbarna, sakkunniga och representanter 

från huvudstyrelsen. 

För tillfället samlar gruppen in statistik och befintligt material som kan komma att ligga till 

grund för arbetet med FB-S. 

Arbetsgruppen planerat ett fysiskt möte 2019-05-11 hos SKK i Stockholm. 

VISION 

Visionen är att skapa en funktionsbeskrivning som lockar den icke jagande spanielägaren.  

På så sätt ska uppfödare och rasklubbar få bättre kunskap om respektive spanielras nedärvda 

jaktliga funktion till hjälp för avelsarbetet. 

STRATEGI  

Gruppen ska ta fram information som ska ligga till grund för rasklubbar så att det kan fatta 

avgöra om FB-S är något som de kan ha nytta av i sitt arbete. 

Gruppen ska hålla ett antal möten och diskutera det bästa tillvägagångsättet att prova en 

spaniels jaktliga naturliga egenskaper. 

Gruppen ska testa ett stort antal hundar för att se att vi har tagit fram det bästa sättet att 

prova den icke jaktavlade spanieln. 

MÅL 

Första målet är att göra en presentation av FB-S som ska hållas till rasklubbarna på SSRKs 

funktionärsträff den 6-7 april 2019, så att rasklubbarna kan diskutera hur gruppen ska gå 

vidare i sitt arbete. 

Gruppen fortsätter sedan sitt arbete med att utveckla ett förslag till FB-S, som gruppen kan 

presentera för uppfödarna och spanielrasklubbarna   

AKTIVITETER 

Vi ska samla statistik och annan historik som kan ligga till grund inför vårt fysiska möte i 
Stockholm den 11 maj. 
 

Vi ska kontakta en erfaren etolog som kan hjälpa oss i diskussionerna om hur vi bäst kan prova 
de nedärvda anlagen. 

Vi ska träffas och testa ett stort antal spaniels på våra idéer så att vi får erfarenhet av hur väl 
våra förslag fungerar praktiskt. 
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FUNKTIONSBESKRIVNING - INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avgifter 38795 39000 35000 37000 

SUMMA 38795 39000 35000 37000 

     FUNKTIONSBESKRIVNING - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

IT 0 5000 
  Kommitté 4039 10000 10000 10000 

Material 0 
 

20000 15000 

Funktionärsträff 0 15000 
  Utbildning 59195 50000 50000 50000 

Utveckling FB-S 
 

20000 20000 20000 

Övrig -38427 15000 5000 5000 

SUMMA 24807 115000 105000 100000 

 

JAKTPROV RETRIEVER 

NULÄGE 

Knappt 180 starter har genomförts på A-prov under 2018, drygt 20 mindre än 2016. 11 

stycken prov i Ekl och 20 provtillfällen i KKL har hållits under året. Intresset för denna 

provform har minskar drastiskt men man kan se en högre kvalitet på de startande ekipagen. 

A-prov kan erbjudas i flera avdelningar men inte alla tar tillvara möjligheterna. 

Under 2018 arrangerades Retrievermästerskapet som ett 2 dagars A-prov med 24 deltagande 

hundar av Östra Avdelningen. Mästerskapet kräver svensk merit för att komma med och 

meritkraven har minskat oroväckande mycket, det krävdes bara 1: a pris eller godkänt KKL på 

A prov i Sverige för att komma med till mästerskapet. Inför 2019 måste vi se över våra regler 

för RM och ge arrangerande avdelningar möjlighet att anpassa arrangemanget till 

efterfrågan. 

B-proven har en fortsatt stabil organisation med strax under 2500 starter per år. Under 2018 

har det hållits totalt XXX prov, ordinarie och särskilda. Dessutom har vi haft 35 starter på 

praktiska prov. 

Domare på A och B prov ser för närvarande tillfredsställande ut, men ålderspyramiden visar 

på minskad kapacitet inom den kommande 10 år perioden. 

Working Test (WT) är ett bra komplement till den stambokförda verksamheten och WT har 

utvecklats mycket positivt de senaste åren där både upplägg och bedömning har blivit mer 

homogen. Sedan Fullmäktige 2015, då Huvudstyrelsen fick i uppdrag av FM att arbeta för ett 

framtida scenario där tävlingsformen WT och Mock Trial (MT) ska kunna stambokföras. 
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Sedan 2015 har domarfrågan i stort sett lösts då det idag finns cirka 55 st. 

certifierade/diplomerade WT domare. Riktlinjer och Anvisningar har också kontinuerligt 

uppdaterats och steget till regelverk är i dagsläget kort. 

VISION 2020-2021 

Att avdelningar, där möjlighet finns, kunna erbjuda fler A-prov, med bra spridning över 

landet, framförallt i elitklass men även ha en täckande verksamhet gällande KKL, samtidigt 

måste SSRK slå vakt om jaktetiken och absolut agera enligt SKK/SSRKs regler och policy. 

En anpassning av B-proven till efterfrågan, samt att antalet unika individer som prövas på B-

proven blir så högt som möjligt, till ledning för avelsarbetet. 

STRATEGI 

För att utveckla A-provverksamheten är det viktigt att hitta fler möjligheter att komma till, 

antingen som inbjudna eller som betalande part. Ett system för finansiering behöver 

utvecklas och för att hitta andra tillfällen än de traditionella köp/bjudjakterna om 

verksamheten ska växa. Ser framförallt att SSRK som nationell klubb, indelad i avdelningar 

och rasklubbar, gemensamt hittar ett system för att hjälpa de avdelningar som har möjlighet 

att arrangera A prov med ekonomin. 

B-provens ändamål är att kunna pröva så många individer som möjligt. 

För att utöka antalet B-prov behövs fler funktionärer på alla nivåer och därför är det viktigt 

att ta till vara den potential som finns i medlemsleden. De nyligen införda funktionärsproven 

kan skapa ett större intresse bland medlemmarna och förhoppningsvis ge oss tillbaka lite av de 

ideella krafter som vår klubb bygger på .  

Både när det handlar om A- och B-prov är det i avdelningarna och hos rasklubbarna som 

själva verksamheten kommer att bedrivas och det är här omfattningen av prov och tävlingar 

ytterst avgörs. Från centralt håll kan man försöka stimulera och underlätta för verksamheten 

för att positivt påverka utbudet. 

Det finns fortlöpande behov av att utbilda fler B-provs domare som efter hand kan gå vidare 

mot en auktorisation som A domare. Utbildningsplaner är uppdaterade och mer pengar 

slussas mot dessa utbildningar. Kampanjer för att sporra medlemmar att söka ska 

genomföras. 

MÅL 2019-2021 

Målsättningen är att öka antalet A-prov med minst ett par stycken varje år under perioden. 

När det gäller B-prov handlar det om att verka för att anpassa utbudet till efterfrågan. 
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Domarkåren måste också utökas genom att fler medlemmar söker sig till utbildning av 

jaktprovsdomare för retriever. 

AKTIVITETER 2019-2021 

A-prov och B-prov arrangeras av avdelningar och rasklubbar efter ansökan till 

huvudstyrelsen. 

Retrievermästerskapet som A prov är ett huvudstyrelsearrangemang, som genomförs årligen 

i samarbetet med någon eller några avdelningar eller varför inte rasklubbar inom SSRK. De 

närmaste åren finns arrangör utsedd. 2019 kommer Västra avdelningen att stå som arrangör 

medan vi fortfarande saknar arrangör till 2020. Dalarna har accepterad värdskap för 2021. 

Det bör strävas efter att ha en fortsatt god framförhållning. 

Det finns också behov av vidareutbildning av domare både inom A- och B-provverksamheten. 

Regionala träffar kommer att ske under perioden för våra B domare, både som uppföljning 

av regelrevidering 2017 och för att höja samsynen inom kåren. Ser man till kategori A och 

B/A kommer möjlighet att utveckla sig genom seminarium och Mock Trial med inbjudna 

kollegor från Storbritannien. 

En regelrevideringsgrupp för A-prov respektive B-prov har utarbetat förslag till nya regler 

inför en ny låsningsperiod, som börjar 2022. Beslut om nya regler tas på Fullmäktige 2019. 

Det pågår också ett arbete med att förnya våra protokoll för jaktprov, retriever. Lansering 

beräknas i samband med införande av vårt nya regelverk i januari 2022. 

 

JAKTPROV RETRIEVER - INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Praktiska prov 19401 20000 20000 20000 

Nordiska Mästerskapet 
  

40000 
 SUMMA 19401 20000 60000 20000 

     JAKTPROV RETRIEVER - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Retrieverjaktkommittén 28954 50000 50000 50000 

Retrievermästerskapen 34000 34000 34000 34000 

ICC 29684 
 

15000 15000 

Funktionärsträff 9150 20000 20000 20000 

Praktiska prov 17462 10000 10000 10000 

Medlemskontakter 
 

5000 5000 5000 

IWT 
 

15000 15000 15000 

Nordiska mästerskapet 
 

10000 50000 10000 

Administration 
 

11500 12000 12000 

SUMMA 119250 155500 211000 171000 
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JAKTPROV SPANIEL 

NULÄGE 

Relativt få individer i de totala populationerna av raserna cocker spaniel och engelsk springer 

spaniel startas på fältprov. Utgår man från de jaktavlade underpopulationerna är bilden en 

annan. I nära nog varje jaktavlad kull finns en men ofta flera individer som startas. I övriga 

spanielraser startar enstaka individer. 

Nybörjarproven har skapat ett enklare insteg till jaktprovsverksamheten för samtliga raser 

och rasvarianter. Dock har deltagandet inte alls motsvarat förväntningarna. 

Prov 2018 var till antal 52 fördelat på rasklubbar och avdelningar enl. tabell nedan: 

Welsh springer  1 

Cockerklubben 3 

Springerklubben 5 

SSRK HS  2 

SSRK Gotland  6 

SSRK Gävleborg  2 

SSRK Jämtland  2 

SSRK Norrbotten  8 

SSRK Östergötland 2 

SSRK Östra  6 samt  Derbyt 

SSRK Södra   6   

SSRK Västra   6 

SSRK Inoff  2 

Vattenprov 18, NBP-B 4, NBP-A 7, Ökl 12, Skl enkelsläpp 3, Skl parsläpp 5 samt SM AV 1 och 

SM cocker 1. 

Antal hundar som startar är 372 st 

VISION 2019 
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Jaktprovsverksamhet erbjuds över hela landet. Förhoppningsvis kan alla avdelningar 

arrangera prov eller hjälpa till vid andra avdelningars prov. Flera prov önskas generellt 2019. 

Utvärdering av Nybörjarproven skall ligga till grund för en eventuell förändring av NBP-B. 

 

AKTIVITET 2019-2021 

Fältprov 

För att öka antalet startande på fältprov ska kommittén i samarbete med avdelningar, 

rasklubbar och JiS fortsatt verka för att flera medlemmar ges möjlighet till träningsjaktprov. 

Viktigt blir att försöka få flera markägare att uppluckra sina marker för tränings- och 

provverksamhet. 

 

Nybörjarprov 

NBP-A och NBP-B där vilt inte fälls skall arrangeras över hela landet. Samarbeten mellan 

rasklubbar och avdelningar är viktiga i dessa arrangemang. 

 

Spanielmästerskapet (SM) och Unghundsderbyt 

Huvudstyrelsen är liksom tidigare ansvarig arrangör av SM och tar fortsatt hjälp av fasta 

arbetsgrupper och samarbetspartnern JiS för att som tidigare år få ett högt kvalitativt 

arrangemang. 

I möjligaste mån läggs Unghundsderbyt strax före SM också för att kunna använda samma 

utländska domare. 

De bästa hundarna från Norden (SV, DK, FI, NO) har möjlighet att komma till SM enl de regler 

för start som SSRK har skrivit.   

 

JAKTPROV SPANIEL – INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Spanielmästerskap & unghundsderby 31842 46000 46000 46000 

SUMMA 31842 46000 46000 46000 

     JAKTPROV SPANIEL - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Spanieljaktkommittén 1300 12000 15000 15000 

Funktionärsträff 11476 10000 10000 10000 
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Spanielmästerskap & unghundsderby 71763 82000 100000 100000 

Internationella evenemang 
 

5000 5000 5000 

Medlemskontakter 
 

5000 5000 5000 

SUMMA 84539 114000 135000 135000 

 

JAKTPROV TOLLING 

NULÄGE 

Den jaktliga utvecklingen inom rasen har varit stark under de senaste åren och de officiella 

tollingjaktproven står för en avgörande del i denna utveckling. Elitklass, praktiska tollingprov 

och ett championat för jaktformen/provformen tillkom 2012. Fram till 2018 hade totalt 15 

hundar erhållit svenskt tollingjaktchampionat, närmare 100 hundar är kvalificerade till 

elitklass (och många av dessa är fortfarande aktiva) och under de senaste två åren har det 

årligen genomförts mer än 30 tollingprov med ca 450 starter. 

Under 2019 genomförs den första officiella konferensen för tollingjaktdomare. Den 

övervägande delen av proven döms idag av domare från tollarleden. Vi är tacksamma för det 

engagemang som ett antal retrieverjaktdomare har haft inom provverksamheten under de 

gångna åren, men står idag allt mer på egna ben. 

Ett antal avdelningar tar tillsammans med rasklubben ett stort ansvar för provverksamheten. 

Under de senaste åren har Södra arrangerat sju prov per år och Västra fyra-fem per år. Även 

mindre avdelningar som Gävleborg och Gotland tar ett stort ansvar. Bekymmersamt är att 

två avdelningar fortfarande - efter tolv år med officiella tollingprov - inte arrangerat ett enda 

prov, och att två av de större avdelningarna endast arrangerar ett enstaka endagars- eller 

dubbelprov. Avdelningarna har ett ansvar för alla jaktprovsformer och alla medlemmars 

raser, och tar man inte detta ansvar kan man fråga varför våra medlemmar ska engagera sig i 

avdelningens verksamheter eller styrelsearbete. 

Under 2017 fick Tyskland officiella tollingjaktprov och under sommaren 2018 blev Norge det 

fjärde landet med officiella tollingprov. Det internationella samarbetet och utbytet av mycket 

viktigt för rasen och dess fortsatta positiva utveckling. Sverige med Europas största 

population av tollare och den största provverksamheten har ett stort ansvar för detta utbyte.  

VISION 2020 

Att antalet starter på tollingjaktprov under åren 2019-2020 ska fortsätta att öka, och att 

minst 600 starter ska göras på officiella tollingjaktprov i landet under 2020. 
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AKTIVITETER 2019-2020 

Målsättningen är fortfarande att samtliga avdelningar i landet ska arrangera minst ett tolling- 

jaktprov, antingen som ett fristående prov eller med en provruta vid ett retrieverjaktprov B. 

De större avdelningarna ska arrangera fyra tollingjaktprov (eller två dubbelprov) per år. 35-

40 tollingprov bör kunna arrangeras under 2020. 

Det aktiva arbete för att få fram fler jaktprovsdomare med egen erfarenhet av att jaga med, 

föra, och arbeta med tollare behöver fortsätta under 2019 och 2020. Intresserade 

medlemmar ska uppmuntras att söka, och antagna domarelever och aspiranter ska stöttas 

för att arbeta vidare till auktorisation. 

Det internationella samarbetet med de länder som redan har officiella tollingprov - Danmark, 

Tyskland & Norge - och länder som Finland, Belgien, Holland, Tjeckien, Polen och Schweiz 

behöver stärkas. 

Rutinerna för praktiskt tollingprov behöver stärkas, och fler möjliga provplatser behöver 

identifieras. 

 

JAKTPROV TOLLING - INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Praktiskt prov 2157 4000 4000 4000 

SUMMA 2157 4000 4000 4000 

     JAKTPROV TOLLING - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Kolumn1 Kolumn2 

Tollingjaktkommittén 23652 25000 25000 25000 

Funktionärsträff 0 10000 10000 10000 

Medlemskontakter 0 3000 3000 3000 

Praktiskt prov 1823 8000 8000 8000 

SUMMA 25475 46000 46000 46000 

  



24 

 

UNGDOM 

NULÄGE 

Ungdomskommitténs medlemmar planerar och arrangerar samtliga aktiviteter inom SSRK 

Ungdomsverksamhet vars syfte är att få SSRK Ungdom mer aktiva. Då visionen är att SSRK 

Ungdom ska få ett större antal aktiva ungdomar och erbjuda både fler och bredare aktiviteter 

behövs fler aktiva ungdomsgrupper som kan erbjuda lokala aktiviteter. 

VISION 2019-2021 

Visionen är att engagera fler ungdomar till aktivitet med sin spaniel eller retriever inom SSRKs 

verksamhetsområden samt till ett engagemang för klubb-/SSRK-verksamhet i respektive 

hemort. Visionen är att det ska finnas aktiva och engagerade SSRK-ungdomar i varje SSRK-

avdelning som arrangerar olika aktiviteter inom SSRK Ungdoms regi. 

SSRK Ungdom skall även arbeta för att fungera som en inkörsport till SSRK för ungdomar med 

spaniel och retriever. Därför blir medlemsvärvning med fokus på ungdomar viktig samt starka 

kopplingar mellan SSRK Ungdomsaktiviteter och övrig verksamhet inom SSRK. 

Tanken är att lagkänsla, gemenskap och en glöd för hundträning ska symbolisera SSRK 

Ungdom. 

MÅL 2019-2021 

Ha en aktiv Ungdomskommitté. 

Öka samarbetet med SSRKs avdelningar för att finna och sporra ungdomar till att arrangera 

aktiviteter. 

Inspirera nuvarande aktiva medlemmar till att arrangera aktiviteter i sin hemort. 

Belysa hur SSRK Ungdom kan vara en inkörsport till övrig verksamhet inom SSRK. 

STRATEGI 

Kontakta och upprätta ett samarbete med ungdomar som har ett intresse av att arrangera 

och utveckla SSRK-Ungdom. 

Inspirera ungdomar genom att på flera sätt lyfta fram ungdomar som är aktiva med sin 

spaniel eller retriever. 

Engagera ungdomar genom att erbjuda inspirerande, motiverande och utvecklande 

aktiviteter med koppling till SSRKs verksamhetsområden. 
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Synas på ungdomstäta hundmässor och tävlingar. 

Ett aktivt samarbete med Svensk Hundungdom  

Verka för fler besökare på vår Facebooksida SSRK-Ungdom. 

Informera i varje nummer av Apportören under Ungdomskommittén om verksamheten. 

AKTIVITETER 2019-2021 

För att skapa och bibehålla ett engagemang bland våra SSRK-ungdomar behövs inspirerande 

och utvecklande aktiviteter. Aktiviteterna kommer variera till antalet dock är Ungdoms-SM 

årligen återkommande. Ett Ungdomsläger 2020 skall anordnas. Därefter finns viljan att 

arrangera två till fyra aktiviteter inom Ungdomskommitténs regi årligen, gärna i samarbete 

med Svensk Hundungdom. Temat och innehållet för dessa kommer variera och är beroende 

av intresse och efterfrågan. 

 

UNGDOM - INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ungdoms-SM 12755 11000 11000 11000 

Juniorhandling 
 

1000 1000 1000 

SUMMA 12755 12000 12000 12000 

     UNGDOM - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Ungdomskommittén 5431 12000 12000 12000 

Ungdoms-SM 14508 15500 15500 15500 

Juniorhandling 
 

5000 5000 5000 

Ungdomsstipendium 
 

5000 6000 6000 

SUMMA 19939 37500 38500 38500 

 

VILTSPÅR 

NULÄGE 

SSRK har en mycket väl fungerande viltspårsverksamhet som är rikstäckande och omfattas av 

155 aktiva viltspårdomare i 14 avdelningar. Viltspårkurser genomförs i flera avdelningar. 

Provverksamheten består av rörliga och ordinarie prov i anlags- och öppenklass. Utöver de 

officiella proverna genomförs årligen ett antal avdelningscuper samt svenskt viltspårmästerskap 

(SVM) och Nordiska Viltspårmästerskap i lag (lag-NVM). SVM baseras idag på inofficiella 

viltspår med en spårform som i högre grad efterliknar skarpa eftersök. Lag-NVM går runt i de 

nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland och baseras på officiella och i vissa fall även 
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inofficiella viltspår i det arrangerande värdlandet. SVM och lag-NVM arrangeras av en avdelning 

på uppdrag av huvudstyrelsen som nationella arrangemang. 

Utbildning av viltspårdomare och instruktörer sker i SSRK:s regi och genomförs rullande i 

samarbete mellan avdelningarna, viltspårkommittén, utbildningskommittén och 

huvudstyrelsen. 

 

De 5 senaste åren har provstarterna legat ganska jämnt över åren utom 2018 som blev 350 

färre viltspårprov än 2017. Den mest sannolika orsaken är den varma sommaren.  

 År 2014 1655 starter. 

 År 2015 1755 starter. 

 År 2016 1666 starter varav 994 starter av våra raser, 737 retriever och 257 spaniel. 

 År 2017 1782 starter varav 1085 av våra, 735 retriever och 350 spaniel. 

 År 2018 1436 starter varav 860 av våra, 670 retriever och 190 spaniel. 

 

VISION 2021 

Sammantaget så är vi övertygade om att följande är stommen i en vision rörande viltspår, 

 

 en stark bas i välutbildade och motiverade viltspårdomare med en bra utbildning,  

 förmåga att bedriva en bra kursverksamhet,  

 provverksamhet på alla nivåer,  

 ordna cuper/tävlingar i en spårform som i högre grad efterliknar skarpa eftersök, 

 arbeta för att viltspårreglerna mer ska sträva efter att säkerställa hög kvalitet på 

eftersöksekipage för att kunna bidra till samhällsnyttan, 

 

detta till förmån och utveckling för våra medlemmar. 
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 Alla dessa olika aktiviteter är viktiga för att ekipagen ska nå den kunskap som krävs 

jaktligt och i samhällstjänst för att klara skarpa eftersök inom viltspår. 

Därför behöver SSRK viltspår arbeta genom avdelningarna och rasklubbar för att uppmuntra 

och stödja såväl den officiella viltspårverksamhet som de mer avancerad eftersöksliknande 

aktiviteterna. 

För att stödja viltspårverksamheten inom SSRK bör vi arbeta för att uppmuntra och initiera 

samverkan mellan domare och funktionärer över avdelningsgränserna och därigenom 

stimulera till utveckling och tillväxt. 

Viltspår är en konkurrensutsatt verksamhet varför en kontinuerlig omvärldsbevakning är 

viktig.  

Kursverksamheten är en grundpelare i utvecklingen av verksamheten och en utveckling måste 

ske inom följande områden: utbildning av diplomerade viltspårinstruktörer, utbildning av 

medlemmarna i viltspår (anlags- och öppenklass) men även mer 

avancerade/eftersöksliknande spår  samt vidareutbilda domare i att döma avdelningscuper. 

Utveckla nätverk med andra viltspårarrangerande klubbar. 

 

SSRK:s viltspårsverksamhet ska präglas av professionalism, värme, kunskap och glädje till 

förmån for deltagare och arrangörer. 

MÅL 

 Alla avdelningar ska ha minst två utbildade diplomerade viltspårinstruktörer. 

 Alla avdelningar ska hålla viltspårutbildning för medlemmar. 

 Alla avdelningar ska hålla minst en årlig träff/vidareutbildning för sina viltspårdomare. 

 Alla avdelningar ska minst arrangera ett ordinarie viltspårprov och/eller en cup med 

mer avancerade/eftersöksliknande spår. 

 Alla avdelningar ska ha minst två viltspårdomare som är kunniga i mer 

avancerade/eftersöksliknande spår. 

 SSRK ska aktivt delta i SKK:s regelrevidering för viltspår och sträva efter att 

kommande viltspårregler säkerställer högre kvalitet på eftersöksekipage. 

 Senast 2021 ska SSRK uppnått minst 2 200 viltspårstarter under året. 
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AKTIVITETER 

 Årligen erbjuda utbildning av diplomerade viltspårinstruktörer. 

 Fortbilda aktiva viltspårdomare (bedömningskriterier, cuper, 

domarutbildningsfrågor). 

 Öka samarbetet mellan avdelningar och andra jakthundsklubbars domare vid 

fortbildningar (möten, cuper, fortbildningar kring bedömningskriterier). 

 Årliga domarträffar i alla avdelningar. 

 Öka provverksamheten i antal, minst till 2011 års nivå på 2 200 provstarter (kurs- och 

provverksamheten samverkar). 

 Alla avdelningar har minst två domare som är förtrogna med spårupplägg för mer 

avancerade/eftersöksliknande spår och har genomfört minst en helg med detta för 

medlemmarna (fortbildning, samverkan över gränserna). 

 Aktivt deltagande i framtagande av nya viltspårregler. 

 

VILTSPÅR - Intäkter Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

SUMMA 0 0 0 0 

     VILTSPÅR - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Viltspårskommittén 1624 25000 20000 30000 

Administration 4908 0 0 0 

Funktionärsträff 15259 15000 15000 15000 

Mästerskap 23249 23000 23000 23000 

Medlemskontakter 0 2000 2000 2000 

SUMMA 45040 65000 60000 70000 

 

INFORMATION 

NULÄGE 

För att nå medlemmar med information använder sig SSRK av olika informationskanaler och 

plattformar för att skapa intresse för vår verksamhet och förmedla kunskap om aktiviteter till 

våra medlemmar och andra intressenter. 

Den primära informationskanalen är hemsidan som sedan 2014 skötts och utvecklas av 

webmaster Lars Gunnar (LG) Lindén. Webmaster håller sidan levande med en ständig 
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uppdatering i nyhetsflödet. 

Facebooksidan ska skapa trafik till hemsidan genom det dagliga flödet och här publiceras 

nyheter ofta med länkar till hemsidan. 

Apportören kompletterar med allsidiga artiklar och reportage samt information om klubbens 

stora evenemang som t ex Mästerskap. På de mässor där vi deltar finns broschyrer och 

monterpersonal som svarar för att informera och kommunicera vår verksamhet. 

Hemsida  

Webmaster Lars-Gunnar (LG) Lindén ansvarar för uppdateringen av hemsidan utifrån 

inkommande information till LG 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. Under 2019 kommer ett arbete med att uppdatera 

hemsidans layout till en dynamisk utformning att påbörjas. 

 

Statistik 2018, källa Google Analytics. 

 

Användare: Ökning med 7,1% jämfört med 2017 

Åldersfördelning 
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Kön 

 

 

Facebook 

Facebooksidan är klubbens informationskanal för att snabb få ut information om viktiga och 

större händelser. Syftet med Facebooksidan är att öka trafiken till hemsidan.  

Antal gilla 31/12 2018: 5 885 en ökning med ca 4% från 2017 

Antal följare 31/12 2018: 5 833 en ökning med ca 5% från 2017 

Administratörer från HS är Sverker Haraldsson och Marie Ahlqvist. 



31 

 

Övriga Facebookgrupper SSRK 

SSRK Ungdom 

SSRK Ungdom har 236 medlemmar. Denna grupp är mest aktiv under Ungdoms SM ett WT 

för spaniel och retriever. 

SSRK Sverige - Nordiska Viltspårsmästerskapen 

1007 gillar denna sida, som är till för att följa det svenska laget vid de nordiska 

viltspårsmästerskapen 

Apportören 

Under verksamhetsåret har apportören kommit ut med fyra nummer. Vår tidning skall spegla 

våra olika verksamhetsområden och våra raser på ett attraktivt och representativt sätt. Det 

gör vi genom faktaartiklar och reportage. Till vår hjälp har vi vår redaktör, 

redaktionskommittén, skribenter ute i avdelningar och rasklubbar samt Huvudstyrelsen som 

bidrar till att Apportören är en tidning vi kan vara stolta över.  

Försäljning av annonser i Apportören har 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. I samarbete med 

webmaster sker annonsering på hemsidan med hjälp av klickbara annonser. 

Mässor 

SSRK deltar med avdelningarnas hjälp, vid mässor sedan många år på Tullgarn, Elmia, 

Bosjökloster samt ibland på mindre mässor. Vi fortsätter med vår medverkan även på 

Stockholm Hundmässa och My Dog. Stockholm Hundmässa och My Dog har varit de 

evenemang där SSRK värvat många nya medlemmar. Informationsmaterial i form av 

broschyrer finns tillgängligt och under 2018 har montermaterialet har uppdaterats med nya 

roll-ups, hajfenor och vepa som sätt upp på monterväggen. 

Sponsring 

Royal Canin 

I avtalet med Royal Canin erbjuds alla avdelningar att söka och få sponsring till alla publika 

event såsom WT:n och utställningar. Royal Canin sponsrar SSRK i dess helhet genom 

samarbete med Huvudstyrelsen. Royal Canin står bakom vår verksamhet men kan inte 

sponsra enstaka evenemang p.g.a koncernledningens principbeslut rörande levande vilt.  
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Agria 

Avatalet med Agria löper i treårsintervall och betalas ut årligen. Beroende på hur många 

hundar av ingående raser i vår verksamhet som försäkras in betalas ett belopp ut. Vissa delar 

av beloppet är öronmärkt för aktiviteter som bestäms av representanter från huvudstyrelsen 

och för Agria.  

Samarbete 

Under 2019 har SSRK inlett ett samberbete med Svenska Jägarförbundet. 

Grafisk Manual – Varumärket SSRK 

Under året har vi arbetet med den framtagna ”Grafisk manual” kring vårt varumärke SSRK. 

Den grafiska profilen är ett verktyg för att spegla klubbens värderingar och det som ligger till 

grund för vårt agerande utifrån de stadgar som styr SSRKs verksamhet.  

Varumärket och den grafiska profilen ska knyta an till SSRKs historia och klubbens vision, 

”SSRK – ett rikare liv för dig och för din hund” och att vara en klubb som möter våra 

medlemmar och bidrar till en sund hundhållning. 

Det är viktigt att vårda och stärka varumärket. I den grafiska manualen finns information om 

hur SSRK arbetar med varumärket och logotyp. Den grafiska profilen utgörs av logotypen, 

färger och typografi. Dessa tillsammans med vårt arbetssätt och vårt sätt att uppträda skapar 

bilden av Svenska Spaniel och Retrieverklubben. 

Kommunikationsplan 

En kommunikationsplan för SSRKs verksamhet och vilka kanaler som skall användas för 

information ut till våra medlemmar samt andra intresserade har påbörjats och är tänkt att 

sjösättas under 2019. Kommunikationsplanen är tänkt att vara ett stöd när vi inom 

organisationen planerar vad som är den bästa kommunikationsinsatsen för SSRKs målgrupp, 

både internt och externt. 

VISION 2021 

I arbetet att verka för en ökad medlemsutveckling där visionen är att varje spaniel- och 

retrieverägare skall vara medlem i SSRK så är intentionen att öka samarbete mellan 

avdelningar och rasklubbar ytterligare.  

1. Att verka för ett utökat samarbete mellan avdelningar och rasklubbar genom att: 

 Hålla gemensamma samträningar inom olika discipliner 
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 Ta fram och hålla gemensamma kurser inom olika discipliner 

 Genomföra tävlingar och prov gemensamt 

 Utbilda funktionärer inom avdelningar och rasklubbar 

 Involvera redan utbildade instruktörer i avdelningar och rasklubbar 

 Medverka till att våra medlemmar känner till och kan berätta om SSRKs 

organisation 

 Stimulera uppfödare att bli mer aktiva inom avdelningar och rasklubbar, de bidrar 

med kunskap om raserna och dess användningsområden 

2. Att varje medlem skall känna sig som en representant för SSRK och genom eget 

exempel bidra till att föra fram SSRKs budskap och bidra till att stärka organisationen. 

3. Att valpköpare inbjuds till olika aktiviteter för valpar och ta stöd från avdelningars och 

rasklubbars utbildade instruktörer. 

4. Stimulera uppfödare att bli aktiva och engagerade ambassadörer i verksamheten. 

STRATEGI 

Genom en genomtänkt kommunikationsplan utveckla informationsarbetet i avdelningar och 

rasklubbar. Ta fasta på och stärka uppfödarnas roll som medlemsvärvare och 

informationsbärare. Utveckla arbetet med utbildning/information och valputveckling i 

avdelningarna. 

MÅL 2019 - 2020 

Att öka kommunikationen och informationen mellan rasklubbar och avdelningar så att alla 

medlemmar känner delaktighet i SSRKs verksamhet. Detta kan göras genom att varje 

avdelning/rasklubb utser en informationsansvarig. 

Att fortsätta utveckla Apportören till en tidning som speglar SSRKs verksamhet. 

Att utveckla hemsidan till att fungera på flera plattformar och att sidan beskriver den dagliga 

verksamheten inom SSRK men också framtida verksamhet. 

Att Facebooksidan är ett komplement till hemsidan och där Facebooksidan ska skapa trafik 

till hemsida genom länkning till hemsidan. 

Att utöka och stödja lokala initiativ i olika verksamheter inom SSRK-organisationen som berör 

information och kommunikation. 
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MÄSSOR 

Att årligen delta på landets två stora utställningar, Stockholm Hundmässa och My Dog i 

Göteborg. 

Att delta vid de stora Game Fairs som pågår respektive år i enlighet med beslutad plan. 

Att vid SSRKs funktionärskonferens se till att vi har en ansvarig i respektive rasklubb och 

avdelning för information, samt att stödja deras verksamhet genom en separat genomgång 

på konferensen. 

Att genom sponsoransvarige, se till att erforderliga kontakter och kontrakt skapas med 

potentiella sponsorer. 

Att se till att aktivering mellan SSRK och Studiefrämjandet ökar genom en rikstäckande 

kampanj en gång per år så att lokala verksamheter kan genomföras. 

Att skapa förutsättningar för alla rasklubbars och avdelningars möjligheter att genomföra 

olika kurser för blivande och nyblivna spaniel- och retrieverägare genom att involvera 

utbildade SSRK-instruktörer. 

Att uppfödare av SSRKs raser ges förmåner årligen vid medlemsvärvning som skapar 

incitament för utökning av vårt medlemsantal. 

 

INFORMATION - INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Annonser 136213 150000 150000 150000 

Sponsorsintäkter 193922 200000 200000 200000 

SUMMA 330135 350000 350000 350000 

     INFORMATION - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Informationskommittén 0 5000 7500 7500 

Adminstration 0 2500 2500 2500 

Apportören 438267 475000 475000 475000 

Hemsidan 61403 160000 60000 60000 

IT 0 10000 10000 10000 

Funktionärsträff 0 20000 20000 20000 

Mässor 49927 40000 40000 40000 

Marknadsföring  17539 30000 30000 30000 

SUMMA 567136 742500 645000 645000 
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UTBILDNING 

NULÄGE 

SSRKs verksamhet och inte minst utbildningsverksamheten är uppbyggd på våra 

medlemmars frivilliga insatser. Det är svårt att undgå att se alla de stora insatser som våra 

funktionärer, alla kategorier bedriver. Utan alla dessa fantastiska engagerade människor 

skulle vår verksamhet bli mycket svår att bedriva. Ur kvalitetssynpunkt är 

utbildningsverksamheten oerhört viktig för att skapa medvetenhet omkring vad som krävs, 

samt intresse och engagemang för våra olika verksamhetsområden. 

Det finns ingen verksamhet som inte förändras. Det gäller i allra högsta grad vår verksamhet. 

Domarförsörjningsdelen är viktig. Vi blir alla äldre, även våra domare. Vi ser ett stort behov 

av att lägga en hel del arbete på domarförsörjningsfrågan de närmsta åren. 

Ersättningsfrågan, och den idag långa domarutbildningstiden är två viktiga faktorer för att få 

fler domare att söka utbildningarna. Aktiviteter för detta är redan påbörjade och berörs 

senare i texten. 

Som nämndes inledningsvis så kan vi inte nog betona vikten av hur viktiga våra funktionärer 

är för att hålla vår verksamhet igång. På samma sätt som på domarsidan finns ett stort behov 

av att inte bara vårda och behålla våra funktionärer, utan också att finna nya medlemmar 

som brinner för vår verksamhet och som på olika sätt kan bidra. Vi ser ett stort behov av att 

fortsätta finna olika uppmuntrande aktiviteter som gör att våra funktionärer får tillbaka lite 

av all den tid de lägger ned. En fungerade modell för att bättre komma in i verksamheten är 

att delta i någon av de olika kommittéerna inom SSRK. Även arbete i arbetsgrupper är ett 

utmärkt sätt att engagera sig. Vi uppmanar alla intresserade att höra av sig till någon i 

huvudstyrelsen.  

Exempel på andra aktiviteter som vi idag ser behov av att arbeta med är, 

utbildningsmaterialet alla kategorier/områden, utveckling av Working test verksamheten,  

provledarutbildningen och SSRK prov. Vi ser också ett behov av att få en tätare dialog med 

våra medlemmar i syfte att fånga upp behov av utbildningsaktiviteter. Vi har de senaste åren 

noterat att Facebook är ett bra socialt media för att nå ut till våra medlemmar och andra 

intressenter.  

VISION 2019-21 

Med vision menar vi hur vi önskar att utbildningsverksamheten och utvecklingen på 

utbildningsområdet ska utvecklas under 2019-2021. 

Under perioden ser vi en utveckling av den redan påbörjade utbildningsplanen. Vi hoppas 

kunna se en ökad tillströmning av funktionärer alla kategorier. Vi tror också att vi kan fånga 
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upp många ungdomar i den ungdomsverksamhet som bedrivs.  Vi måste finna olika nya 

aktiviteter och arbetssätt som skapar ett ”win-win” förhållande där våra olika funktionärer 

känner att de inte bara tillför, utan också får tillbaka något. 

Idag är sociala medier en naturlig del av vardagen för människor över hela världen. Så också 

för våra medlemmar och andra intressegrupper. Den digitala utvecklingen erbjuder enorma 

möjligheter för både SSRK och våra medlemmar och övriga intressegrupper att utvecklas.   

Användning av sociala medier har vuxit betydligt de senaste åren, och de är fantastiska 

verktyg för att kommunicera med andra människor. Sociala medier är tillgängliga för alla, och 

kan användas t.ex. som marknadsföringskanal i olika sammanhang. Här kan utbildnings-

verksamheten försöka finna nya möjligheter att utnyttja detta för att sprida information, 

vidga nätverk och få ny kunskap. 

Funktionärsdelen är redan nämnd, men vi förväntar oss se en tillströmning av nya domare, 

alla kategorier under perioden. Vi ser bl.a. en åldrande jaktprovsdomarkår som behöver 

kompletteras. Här utgör de ”äldre” domarna en mycket viktig roll när det gäller 

kunskapsåterföring genom bl.a. mentorskap. Vi ser också framför oss en förbättrad 

kompetensutveckling hos våra olika typer av funktionärer. Detta uppnås genom 

aktivitetsinriktade funktionärsutbildningar. Ett bra exempel på detta är den under 2018 

genomförda funktionärsutbildningen spaniel.  

Vi ser också att det sedan tidigare ökande intresset för den idag inofficiella tävlingsformen 

Working Test för retriever består. Det är en mycket attraktiv form av aktivitet för att hålla 

våra arbetande hundar i form utanför jaktsäsong. Vi tror att intresset och antalet 

anmälningar till kommande working test kommer att öka. Det finns också en möjlighet att 

SSRK Fullmäktige röstar igenom ett förslag om att göra working test för retriever till en 

officiell aktivitet.  

Mål 2019-2021 

Delmål 1 

Funktionärsträffar 

Utbildning av klubbfunktionärer är alltid lika angeläget! Varje år kallas till en träff, 

Funktionärsträffen, med information om olika utbildningar inom klubben, samt samarbetet 

med Studiefrämjandet. Dessa träffar är ett viktigt forum för att utbyta erfarenheter och 

kommer under perioden vara en viktig aktivitet för utbyte och information mellan SSRK 

avdelningar, rasklubbar och SSRK. Under 2019 sker ett annat upplägg där utbildnings-

kommittén som till skillnad mot tidigare år, bedrivit eget program, nu valt att istället besöka 

de andra mötesaktiviteterna, för att där informera och svara på frågor. 
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Aktivitet/Strategi 

Årliga funktionärsträffar: 

Utbildningsansvariga i avdelningar och rasklubbar kallas till ett informations- och 

utbildningsmöte, funktionärsträffen i april.  

Delmål 2 

SSRKs Provledarutbildning (retriever) 

B-provens utformning har genom åren utvecklats mycket olika i landet. Kraven på våra 

provledare är och ska vara stora när det gäller upplägg och hantering av våra jaktprov. Detta 

förutsätter regelbundna utbildningar och provledarträffar ute hos våra avdelningar där 

provledarutbildningen genomförs. Den utbildning av de certifierade provledarna som ägde 

rum 2012, nyligen uppdaterad. En genomgång och utbildning i SSRK Prov behövs, då ett stort 

antal fel finns i redovisningarna och rättelser tar kraft och tid. 

Aktivitet/Strategi 

Tillämpning och utvärdering av den under 2018/2019 framtagna utbildningsplanen för 

Provledare B-prov retriever. Certifieringen gäller under 5 år. 

Avdelningar och rasklubbar står själva för sina respektive kostnader. En utbildning i 

SSRK/Prov finns nu. Kontaktperson är Magnus Lindström 

Delmål 3 

SSRKs Instruktörsutbildning 

Efterfrågan på utbildningar för hundar och hundägare stor i vissa avdelningar och rasklubbar. 

Under 2019 planeras för en instruktörsutbildning BAS, den som tidigare benämndes 

diplomerad SSRK instruktörsutbildning. Ett problem i vissa områden för avdelningar och 

rasklubbar, är den privata marknadens utbud av kurser. SSRKs ambition är, att utan större 

vinstintresse, kunna tillgodose så stor del av medlemmars efterfrågan som möjligt.  

Aktivitet/Strategi 

Instruktörsutbildning (BAS och certifierad SSRK instruktör) 

Under förutsättning att efterfrågan finns så planeras: 

Certifiering 2020. 

Diplomeringskurser 2019 och 2020 om efterfrågan finns 
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Regelbundna återträffar för instruktörer 

Utbildning av nya handledare för Diplomerings och Certifieringskurser så fler kurser kan pågå 

parallellt. 

Delmål 4 

Funktionärsutbildning Working test retriever 

Intresset för tävlingsformen Working Test ökar för varje år. Fler startande ställer allt större 

krav på kvalitetssäkring av provverksamheten, domarutbildningar, fortbildningar, upplägg, 

provmarker och inte minst kvalitén på våra Working test domare.   

Aktivitet/Strategi 

Funktionärsutbildning Working test retriever. 

Under perioden, sannolikt våren 2020, avses att starta en utbildning för tävlingsledning och 

övriga funktionärer på Working test retriever. Välutbildade motiverade funktionärer 

säkerställer kvalitet på våra Working test och är en förutsättning för att bra genomförande 

och en fin upplevelse för startande, domare, funktionärer och åskådare. 

Delmål 5 

Utbildning Diplomerade Working test domare retriever 

I dagsläget finns det inom SSRK organisationen 23 diplomerade Working test domare 

retriever och 30 certifierade domare. För att möta det stora intresset för tävlingsformen 

working test är målet att innan 2021 utöka antalet diplomerade Working test domare 

retriever. 

Aktivitet/Strategi 

Med start våren 2020 och under 2021, genom utbildning, utöka diplomerade Working test 

domare retriever med ytterligare 20 stycken. På SSRK fullmäktigemöte finns förslag till att 

göra tävlingsformen Working test till en officiell verksamhet. Vad som beslutas omkring detta 

på fullmäktige påverkar naturligtvis denna aktivitet/strategi. 

Delmål 6 

Jaktprovsdomare/domare övrigt 

Aktivitet/strategi 

Jaktprovsdomare retriever 

Intensifierade jaktprovsdomar rekrytering startad. Uppdaterad utbildningsplan 

jaktprovsdomare. Mentorssystemet ses över. Utrymme skapas efter behov för 

elevtjänstgöringar och teoretiska kurser (preparandkurs) samt aspiranttjänstgöringar. 
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Ett två dagars jaktprovsdomarseminarium retriever är planerat till maj 2019 och en två 

dagars A-provs preparandutbildning (Teori & mock-traill) retriever är planerad till mars 2019. 

Jaktprovsdomare spaniel 

Under den senaste perioden har några nya spanieldomare auktoriserats. Några har också 

startat sina elevtjänstgöringar och några kommer att påbörja sina aspiranttjänstgöringar 

under hösten 2019.  Behovet av nya spanieldomare finns, men är inte överhängande. Som en 

del i den under 2018 startade domarförsörjningsaktiviteten så har det under 2018 inkommit 

några domaransökningar till SSRK kansliet. 

Om behov uppstår, skapas utrymme för elevtjänstgöringar och teoretiska kurser 

(preparandkurs) samt aspiranttjänstgöringar.  

2021 kommer en jaktprovsdomarkonferens spaniel att genomföras. 

Jaktprovsdomare tolling 

Även rekryteringen av jaktprovsdomare tolling omfattas i den pågående 

domarförsörjningsaktiviteten. Rekryteringen intensifieras. Här finns just nu det största 

behovet av domare ur egna leden. Tidigare försök att rekrytera ur retrieverdomar leden gav 

inte någon effekt. Mentorssystemet ses över. Utrymme skapas för elevtjänstgöringar och 

teoretiska kurser (preparandkurs) efter behov. 

April 2019 genomförs en jaktprovsdomar konferens tolling i Lund. 

Viltspårdomare 

SSRK utbildning ska stödja viltspårskommitténs ambition och visionen för 

viltspårsverksamheten när det gäller säkerställande att antalet viltspårsdomare ska vara 

tillräckligt för att uppnå målet med minst 2200 viltspårprov per år. Detta ska uppnås genom 

olika typer av aktiviteter för att stimulera intresset för domarrollen och på det sättet skapa 

bästa förutsättningar för att säkerställa viltspårdomarbehovet framöver. Här är det också 

viktigt att uppmuntra och stödja avdelningar och rasklubbar att arrangera domarträffar. 

Mål: Minst två viltspårdomare med kunskap om mer avancerade eftersöksliknande spår som 

används  

Viltspårinstruktör 

När det gäller instruktörsutbildningarna så är ambitionen att SSRK utbildning och 

viltspårskommittén ska erbjuda avdelningar och rasklubbar minst en diplomerad 

viltspårsinstruktörsutbildning per år.  
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Mål: Utbildade viltspårsinstruktörer ska finnas i alla avdelningar. 

 

UTBILDNING - INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Domarekonferens spanijeljakt 
   

63750 

Domarkonferens retrieverjakt 

  

75000 
 WT-konferens/utbildning 

  

30000 30000 

Diplomerings/certifieringskurser 
  

140000 150000 

SUMMA 0 0 245000 243750 

     UTBILDNING - KOSTNADER Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Utbildningskommittén/DUG 1657 20000 20000 25000 

Funktionärsträff/handledarträff 9362 
 

20000 25000 

Diplomerings/certifieringskurser 
  

140000 150000 

Jaktprovsdomarutbildning Retriever 40905 60000 30000 60000 

Jaktprovsdomarutbildning Spaniel 
 

20000 25000 30000 

Jaktprovsdomarutbildning Tolling 
 

20000 25000 30000 

WT-domarutbildning 
  

30000 30000 

domarekonferens/seminarium Retriever 65000 70000 170000 
 domarekonferens/seminarium Spaniel 

  

20000 85000 

domarekonferens/seminarium Tolling 
 

75000 
  domarekonferens WT-Retriever 17301 

 
25000 

 SUMMA 134225 265000 505000 435000 
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SAMMANSTÄLLNING BUDGET PÅ ÄNDAMÅL 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget2019 Budget2020 Budget2021 

Gemensamt -ej medlemsavgifter 819718 1030000 1145000 1075000 

Gemensamt - Medlemsavgifter 2845376 2810000 3260000 3260000 

Avel 21651 65000 65000 65000 

Exteriör 0 0 0 0 

Funktionsbeskrivning 38795 39000 35000 37000 

Information 330135 350000 350000 350000 

Jaktprov reteriever 19401 20000 60000 20000 

Jaktprov spaniel 31842 46000 46000 46000 

Jaktprov tolling 2157 4000 4000 4000 

Jaktprov WD 0 0 0 0 

Ungdom 12755 12000 12000 12000 

Utbildning 0 0 245000 243750 

Viltspår 0 0 0 0 

SUMMA 4121830 4376000 5222000 5112750 

     KOSTNADER Utfall 2018 Budget2019 Budget2020 Budget2021 

Gemensamt 2361961 2640600 3225600 3220600 

Avel 62251 92500 92500 92500 

Exteriör 136396 55500 57500 57500 

Funktionsbeskrivning 24807 115000 105000 100000 

Information 567136 742500 645000 645000 

Jaktprov retriever 119250 155500 211000 171000 

Jaktprov spaniel 84539 114000 135000 135000 

Jaktprov tolling 25475 46000 46000 46000 

Ungdom 19939 37500 38500 38500 

Utbildning 134225 265000 505000 435000 

Viltspår 45040 65000 60000 70000 

SUMMA 3581019 4329100 5121100 5011100 
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Total Utfall 2018 Budget2019 Budget2020 Budget2021 

Gemensamt 1303133 1199400 1179400 1114400 

Avel -40600 -27500 -27500 -27500 

Exteriör -136396 -55500 -57500 -57500 

Funktionsbeskrivning 13988 -76000 -70000 -63000 

Information -237001 -392500 -295000 -295000 

Jaktprov retriever -99849 -135500 -151000 -151000 

Jaktprov spaniel -52697 -68000 -89000 -89000 

Jaktprov tolling -23318 -42000 -42000 -42000 

Ungdom -7184 -25500 -26500 -26500 

Utbildning -134225 -265000 -260000 -191250 

Viltspår -45040 -65000 -60000 -70000 

SUMMA 540811 46900 100900 101650 

     Planerad avsättning         

Domarkonferens jakt -65000       

Domarkonferens exteriör -100000 -100000 -100000 -100000 

SSRK-prov -350000       

Total 25811 -53100 900 1650 

 

 

 


