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Spaniel och retriever 

– våra fantastiska hundar

Ursprungliga egenskaper
För hundra år sedan fanns en uppgift för 
varje retriever- och spanielras. Då liksom 
nu användes de vid småviltjakt och i alla 
tider har de individer som bäst motsvarat 
jaktens krav använts i aveln för att få fram 
ännu bättre hundar. Ur detta hårda och 
selektiva arbete framstod så småningom 
de 14 olika raser som SSRK representerar 
idag.

Avelsmålen må ha omtvistats 
genom åren men egen-
skaperna hos hundarna 
finns kvar. Det är just 
dessa egenskaper som 
gör våra spaniel och 
retriever så fantastiska, 
samarbetsvilliga, arbets-
glada, vänliga, tåliga 
och lojala. Egenskaper 
som SSRK anser viktiga att 
värna om.

Familjehund eller jakthund?
För trots att spanieln och retrievern i dag 
till största delen används som sällskaps- 
och familjehundar, får vi aldrig släppa 
kravet på att de ska vara skapta för att 
utföra det arbete de ursprungligen var 
avsedda för. Och för att en spaniel eller 
retriever ska må riktigt bra är det viktigt 
att just dess jaktliga anlag stimuleras.

Inom SSRK finns möjligheter för den 
nyblivne hundägaren att lära sig hur man 
bäst jobbar med sin spaniel eller retrie-

ver. Och för den mer erfarne, att dela 
med sig av sin kunskap. 

Utställnings- och jaktprovsverksamheten 
inom klubben ger goda tillfällen att träffa 
likasinnade, men är också viktiga verktyg 
för avelsverksamheten.

Varmt välkommen till  
ett aktivt liv med din  

spaniel eller retriever!

Tillgång till verksamhet såsom 
utbildning och medlemsträffar.

Rätt att delta i utställningar, 
jakt- och viltspårprov. 

Klubbtidningen Apportören 
som utkommer fyra gånger 
per år.

Utbildningar & kurser

Den samlade kunskapen hos klubbens 
aktiva medlemmar är en stor tillgång som 
vi är måna om att föra vidare till nya 
medlemmar. SSRK har en omfattande 
utbildningsverksamhet bestående av såväl 
olika praktiska kurser som av föreläs-
ningar om det mesta som rör hundar och 
hundsport. Syftet med verksamheten är 
i första hand att tillvarata och utveckla 
retrieverns och spanielns bruksegenska-
per. Kurser arrangeras på alla nivåer från 
valp- och allmänlydnad till avancerade 
apporteringskurser.

SSRK har även en egen instruktörsstab,  
utbildad för att tillhandahålla träningstill-
fällen för de medlemmar som vill utvecklas 
vidare tillsammans med sin hund.  

SSRK:s lokalavdelningar arrangerar 
kurser och föreläsningar med både egna 
och inbjudna instruktörer.

Att delta i kurser skapar gemenskap och 
är en rolig aktivitet med egna hunden. 
Målen är olika för deltagarna. En del vill 
starta på prov eller tävla, andra delta 
på jakt, återigen andra vill ha en trevlig 
aktivitet tillsammans med hunden. 

Oavsett intresse och målsättning, alla är 
välkomna att delta!

Utvecklas och ha kul tillsammans med din hund

Som medlem i Svenska Spaniel- och  
Retrieverklubben får du bland annat:



4 5

Retriever 

Den arbetsvilliga retrievern
Retrievern är en jakthund som arbetar 
efter skottet för att apportera fågel och 
småvilt. Hunden ska då skottet faller vara 
stadig och uppmärksam vid förarens 
sida och lugnt invänta kommando för att 
sedan snabbt lokalisera det skjutna viltet 
och effektivt apportera det till föraren.

En retriever ska kunna växla mellan 
koncentrerat lugn och snabb aktion när 
till exempel en skadskjuten fågel ska ap-
porteras. Detta kräver en samarbetsvillig, 
fokuserad hund och en tydlig förare.

Under årens lopp har aveln av retriever 
inriktats på de egenskaper som krävs av 
en effektiv apportör. Dit hör bland annat 
samarbetsvilja, koncentrationsförmåga 
och arbetslust. Det är just dessa egenska-
per som i dag gör retrievern så populär 
som jakthund, familjehund och som 
tjänstehund för en rad olika uppgifter. 
Men oavsett användningsområde är det 
viktigt att en retriever får utlopp för sin 
arbetslust. 

Tollare
Nova Scotia duck tolling retriever, ”tol-
lare”, används i en väldigt speciell jakttra-
dition som bygger på att änder och gäss 
ofta simmar närmre ett rovdjur de ser på 
stranden. Hunden arbetar tillsammans 
med jägaren för att locka in fåglarna 
inom skotthåll. Majoriteten av de tollare, 
som det jagas med i dag, används som 

traditionella apportörer, men allt fler 
upptäcker också den fascinerande tolling-
jakten. Det är en jakt på naturens villkor 
och bygger på ett mycket nära samarbete 
mellan hund och förare.

Olika jaktprov
Den äldsta och mest utbredda provformen 
är B-prov. Här prövas hundens egen-
skaper på kallt vilt eller på konstgjorda 
apportföremål som benämns dummies. 
B-prov är alltså ingen tävling utan en 
egenskapsbedömning. På A-prov prövas 
hunden i konkurrens med andra hundar 
på jakt. På inofficiella C-prov tävlar man 
och bedömer retrieverns förmåga att fun- 
gera under jaktliknande förhållanden, 
men med hjälp av dummies. För tolling-
jakt finns det en egen officiell provform. 

Spaniel

Den mångsidiga spanieln
En spaniel arbetar främst före skottet. 
Hund och förare arbetar sig fram i ett 
terrängavsnitt för att finna vilt. Spanieln 
ska hela tiden söka av marken inom ha-
gelbössans räckvidd. När spanieln stöter 
vilt skall den sätta sig, så att skytten kan 
fälla viltet utan fara för hunden. Därefter 
skall spanieln apportera det fällda viltet 
på förarens kommando. Precis som hos 
retrievern krävs det att spanieln har god 
samarbetsvilja och koncentrationsförmåga 
samt stor arbetslust.

Spanielproven indelas i vattenprov,  
öppenklass fältprov och vinnarklass 
fältprov. En del av proven i vinnarklass 
arrangeras som parsläpp. Det betyder 
att två ekipage arbetar vid sidan om 
varandra. Det krävs då av hunden att 
den kan sitta still när den andra hunden 
arbetar.  Det domaren lägger stor vikt på 
vid i sin bedömning oavsett provtyp, är 
fart, stil, stadga i skott och i viltsituationer, 
apportering och mjukhet i mun, det vill 
säga att hunden inte skadar bytet när det 
apporteras.

Provens syfte är att under jaktliknande 
former bedöma deltagande hundars 
spanielegenskaper.
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Utställning
SSRK:s lokalavdelningar arrangerar årli-
gen utställningar, öppna för raserna inom 
klubben. Det grundläggande syftet med 
hundutställningar är att ge stöd till den 
exteriöra delen av avelsarbetet. Vi vill att 
våra utställningar ska ge bästa möjliga ut-
byte för utställare och åskådare. Klubben 
bjuder på välplanerade arrangemang 
med en trivsam atmosfär både i ringen 
och utanför den.

FB-R
Funktionsbeskrivning retriever (FB-R) 
registrerar hur hunden reagerar vid elva 
olika moment och situationer. Funktions-
beskrivning är för dig som vill kontrollera 
om din hund besitter retrieverns speciella 
egenskaper. Beskrivningen är också ett 
ypperligt redskap för uppfödare som vill 
avelsutvärdera sina kullar. Alla resultat 
är officiella och sökbara för alla. FB-R 
har tagits fram av SSRK och passar alla 
retrieverraser som uppnått en ålder av 
tolv månader. 

Passar alla raser
Viltspårträning ger hunden naturlig stimu-
lans och är en aktivitet som lämpar sig 
väl för de allra flesta hundar.  
Som träningsform erbjuder viltspår goda 
möjligheter att utveckla ett givande samar-
bete mellan förare och hund. Spårträning 
ökar även hundens självförtroende. Den 
är dessutom bra berikning då du genom 
viltspårsträning får verktygen till att kanali-
sera din hunds jaktlust till en aktivitet som 
du kontrollerar och styr.

Ett väl samtränat viltspårekipage kan 
dessutom användas till eftersök vid jakt 
på klövvilt och fyller då en synnerligen 
viktig funktion. 

Viltspår Utställning & FB-R

Vid ett eftersök är hundens och förarens 
arbetsinsats att spåra upp och finna 
skadat vilt. Vältränade viltspårhundar är 
ovärderliga resurser vid trafikolyckor då 
ett påkört vilt sprungit till skogs.  
För den intresserade finns viltspårkurser 
och SSRK:s lokalavdelningar arrangerar 
dessutom årligen olika viltspårprov.

Viltspårprov
På viltspårprov finns två klasser – anlags-
klass och öppenklass. Spåren är artifi-
ciella, vilket innebär att blod i förväg har 
lagts ut på en 600 meter lång sträcka för 
att simulera spåret efter ett skadat vilt. En 
domare följer med varje ekipage för att 
kontrollera hundens noggrannhet, fart och 
förmåga att utreda och följa olika delar.  

SSRKs raser:

Amerikansk cocker spaniel 
Chesapeake bay retriever 
Clumber spaniel 
Cocker spaniel 
Curly coated retriever 
Engelsk springer spaniel 
Field spaniel 
Flatcoated retriever 
Golden retriever 
Irländsk vattenspaniel 
Labrador retriever 
Nova scotia duck tolling 
retriever 
Sussex spaniel 
Welsh springer spaniel
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