I huvudet på RJK, mars 2021
					

Nytt år och nya förhoppningar. Året har startat med riktig vinterkyla och på de flesta håll rejält
vinterföre. Mycket snabbt börjar nu snön försvinna. Det börjar bli dags att tänka på träning av
hundar igen, men till att börja med bör man väl fokusera på framför allt lydnad och motion.
Tyvärr har pandemin fortfarande ett stadigt grepp om tillvaron vilket gör att mänskliga kontakter är
fåtaliga. MEN vaccinet är på gång och förhoppningsvis kan vi snart se ljuset i tunneln.
Planerna för provsäsongen är i full gång och vi kommer förhoppningsvis att kunna ha en vårsäsong
vad gäller åtminstone B-prov.
Funktionärsträff:

Fullmäktige:

Tyvärr är den fysiska funktionärsträffen inställd under våren. Den flyttas
till sen höst, november. Vi planerar nu istället att ha en kortare digital träff
under våren med alla jaktprovsansvariga. Preliminärt datum för detta är
30 mars. Kallelse kommer.
Detta blir i år ett digitalt möte. Sista helgen i maj som tidigare aviserats.

Vid förra fullmäktige antogs nya jaktprovsregler och även championatsregler som nu är inskickade
till SKK. Dessa kommer att gälla fr.o.m. 2022. Just nu arbetas det med finjusteringar efter
kommentarer från SKK.
Anvisningar för A- och B-prov är uppdaterade under vintern och nyligen fastställda på HS. De finns
nu här på hemsidan. Smärre förändringar har genomförts vad gäller lottning och skott vid prov.
Även mångfaldsaspekter har fått plats i alla anvisningar.
Vad gäller C-prov (WT) har riktlinjerna och anvisningarna reviderats och även dessa är nyligen
fastställda av HS och finns här på hemsidan. Arbetsgruppen för C-prov inom RJK har lagt ner ett
intensivt jobb med att uppdatera dessa riktlinjer och anvisningar för att likställa oss med våra
grannländer och därmed höja kvaliteten på våra WT.
De största nyheterna gäller Working test. Ändringarna gäller en anpassning mot jaktliga upplägg,
en större möjlighet till variation i upplägg samt införande av kvalitetspris och diplom.
Nyheter när det gäller upplägg:
Nkl: Kan finnas fler uppgifter per station. Två enkelmarkeringar med eventuell förflyttning.
En targetpunkt, en apport som placeras på samma ställe där hunden just hämtat en
markering. Mindre drive kan förekomma.
Ökl: Drive eller walk up är önskvärt
Ekl: Drive eller walk up ska förekomma

Under denna mörka tid har det passat bra att ha lite digitala möten. RJK har haft en träff med de
jaktansvariga inom de stora rasklubbarna. Det var ett givande möte med utbyte av idéer. Vi har
också haft ett möte med de jaktansvariga i våra nordiska grannländer. På detta möte diskuterade
vi Nordiska Mästerskapet och dess regler. Det visade sig att det pågår en genomgång av regelverk i
alla länder. Danmark gör en ordentlig genomlysning och ställer många frågor på sin spets. Vi får se
var det landar.
Slutsatsen av NM-diskussionen blev att alla önskar sig ett NM och i höst försöker Sverige åter att
stå som arrangör för ett Nordisk Mästerskap. Planerna är att det ska gå som ett Internationellt
A-provsmästerskap i två dagar för att kora en Nordisk Mästare både i lag och individuellt.
Ytterligare ett digitalt möte skedde när SKK tillsammans med Svenska Jägarförbundet bjöd in till
”Öster Malma-träff”. Vi fick rapport om vad som händer inom fjälljakten och även ett intressant
föredrag om det fältviltsprojekt som pågår. Man poängterade vikten av etik och det gäller inte
minst vid utsättning av fågel.
Vi blickar nu fram emot digitala Fullmäktige 29-30 maj. I år har vi åter en motion som yrkar på
att C-proven ska bli officiella och stambokföras. I övriga Norden är detta redan gjort liksom i
andra europeiska länder. Inom HS och RJK anser vi att det är dags att även Sverige gör detta. Det
är viktigt att poängtera att det finns plats för både ett kvalitetshöjt WT och bibehållande av den
inofficiella varianten. WT är den största aktiviteten vi har inom SSRK och det gäller att vårda detta
på ett bra sätt.
Jag önskar dig en fin vår med förhoppningen vi alla hyser: låt vaccinet verka och pandemin så
sakteliga försvinna.

