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INLEDNING
Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, är Svenska Kennelklubbens, SKK, näst största
specialklubb med 7772 avdelningsmedlemmar och 15053 rasklubbarsmedlemmar per 202012-31. 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 topplistan av registrerade raser, som sammanställs av SKK. För
2020 är även flatcoated retriever med på topp 10 listan och engelsk springer spaniel finns
med på topp 20 listan över de populäraste hundraserna 2020. Under åren 2010-2020
registrerades 88 846 hundar av SSRKs raser med en rekordhög registrering 2020 med 9513
hundar. 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, och därmed krävs att vår verksamhet vilar på en god etisk grund med hög kvalitet.
Statens Jordbruksverks (SJV) föreskrifter om hållande av hundar har omarbetats från 2008
och gäller från den 15 juni 2020 (SJVFS 2020:8). Som hundägare är vi skyldiga att känna till
och efterleva denna föreskrift. När det gäller avelsparagraferna har det inte skett några stora
förändringar sedan 2008.
Frågan om sundare hundavel och ett större välbefinnande hos våra hundar är en alltmer
viktig fråga – inte bara för den som har ett aktivt liv med hundar – utan vår verksamhet följs i
högsta grad av vår omvärld.
Svenska Kennelklubben (SKK) lägger stora resurser på arbetet med att motarbeta exteriöra
överdrifter. På SKKs hemsida står ”Avel för bättre hälsa och välbefinnande hos våra hundar
ligger högt upp på SKKs dagordning och internationellt sett har vi kommit långt. Detta har
gett Sverige en ledande position i det pågående internationella samarbetet för en sundare
hundavel”.
SRD (Särskilda rasspecifika domaranvisningar) är ett verktyg att via utställningsdomare
bevaka och påpeka exteriöra överdrifter på hundar i utställningssammanhang. Vi har i SSRK
fjorton raser och antalet raser på SRD-listan har minskat till två. För SSRKs del är det självklart
att alla hundar ska kunna para sig normalt, föda fram sin avkomma på ett naturligt sätt,
kunna andas normalt, röra sig obehindrat och använda alla sina sinnen.
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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. På fullmäktige 2019 fick SSRK
huvudstyrelse i uppdrag att utreda ”Ett medlemskap”. Detta kommer att presenteras vid
fullmäktige 2021.
Övergripande strategier



Att stärka dialogen mellan huvudstyrelsen och avdelnings- och rasklubbsstyrelserna.
Att vara aktiv i kontakten med kennelklubbsorganisationen.

Övergripande aktiviteter




Att huvudstyrelsen kontinuerligt har kontakt med avdelnings- och
rasklubbsstyrelser.
Att det år som inte fullmäktige sammanträder genomföra representantskapsmöte.
Att årligen genomföra funktionärskonferens.

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
avdelningar- och rasklubbars funktionärer inbjuds. Mer precist är de rasspecifika aktiviteterna
utställningar och exteriörbeskrivningar, retriever-/tolling- 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 samt att SSKR är huvudarrangörer av flera av
våra mästerskap.
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 rasklubbarna, godkänns av huvudstyrelsen för att senare fastställas av SKK.
Hälsoprogrammen för de olika raserna hanteras i huvudsak på samma sätt som RAS5

dokumenten.
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.

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 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att kansliet och utvecklingen av kansliet fram till 2023.
Kansliet är en arbetsplats med verksamheten som ska fortsätter utvecklas. Syftet är att hela
tiden sträva efter ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet genom att till exempel finslipa
rutiner samt minska mängden krävande pappershantering.
Kansliet kommer fokusera på att hitta moderna och förbättrade kommunikationsvägar inom
organisationen.
Kansliet medverkar till att värna om våra befintliga medlemmar samt ett ökat medlemsantal.
Mål 2021 - 2023




Att SSRKs avdelningar, rasklubbar, styrelse och medlemmar ska vara nöjda med
kansliets service och support.
Att ersätta manuell post- och dokumenthantering med webbaserade lösningar då
post- och dokumenthanteringen hela tiden ökar på kansliet.
Att i all kontakt med icke medlem sträva efter att värva vederbörande till klubben
samt att återfå medlemmar som avslutat sitt medlemskap bland annat på grund av
pandemin och inställda aktiviteter.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023





Samarbete med informationskommittén sker inför mässor.
Kontinuerligt verka för att öka antalet medlemmar.
Söka lösningar för att förenkla arbetet, till exempel molnbaserade tjänster.
Införa ”värvningsutskick” två gånger per år till personer som valt att avsluta sitt
medlemskap ett år tidigare.
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MEDLEMSUTVECKLING
Nuläge
SSRKs medlemsutveckling har efter en ständig ökning till 2006 (31 427 medlemmar).
kontinuerligt minskat för att 2018 uppgå till 22 636 medlemmar. Från 2018 till 2020 har vi
vänt trenden till en svag ökning om 100 medlemmar per år, detta trots ett stort tapp hos
våra avdelningar under Covid-19 pandemin.
Ser man till SKKs registreringsstatistik följer den samma tendens fram till 2018, därefter har
ingen jämförelse kunnat göras. Potentialen är dock stor för rekrytering av nya medlemmar
om man ser till registreringsstatistiken, årligen registreras 8 – 9500 hundar av våra raser.
Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att medlemsutvecklingen utvecklas fram till 2023.
Kvoten medlemmar per föda valpar har en ständig ökning, vilket betyder att vi representerar
en större andel av ägarna till en hund av SSRK ras.
Mål 2021-2023


Att under 2021 återhämta en stor del av det tapp som är en följd av Covid-19 för att
under 2022 och framåt öka medlemsantalet årligen med 1 %.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023







Kansliet, i samarbete med informationskommittén, kontinuerligt verkar för att öka
antalet medlemmar.
Funktionärsutbildningskommittén tillsammans med representanter för
avdelningarna möjliggör för utbildning av funktionärer som kan genomföra
utbildningar lokalt.
Få till en utökad samverkan mellan samtliga SSRKs ingående rasklubbar och
avdelningar, där vi alltid välkomnar varandra på våra aktiviteter oavsett ras eller
basmedlemskap.
I alla sammanhang som SSRK förekommer ska aktiv medlemsvärvning genomföras,
här ska mässor och SKK-organisationens utställningsverksamhet prioriteras.

För att få medlemmar krävs det att vi har informativa tidningar såväl centralt från SSRK som
från våra rasklubbar. Ett utökat samarbete för att skapa intressanta och läsvärda artiklar är
ett måste. Medlemsvården sker enklast ute i våra avdelningar och rasklubbar genom att
lokala aktiviteter så som prova på dagar, kurser, prov och utställningar arrangeras. Nya
medlemmar och kommande medlemmar ska enkelt få tag i information om vilken typ av
arrangemang vi genomför och när via informativa hemsidor.
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SSRK GEMENSAMT - INTÄKTER
Medlemsavgifter
Rasklubbsavgifter
Stamboken
Övrigt
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
3000000
3275000
3275000
150000
150000
150000
500000
700000
700000
40000
40000
40000
3690000
4165000
4165000

SSRK GEMENSAMT - KOSTNADER
Externa tjänster (bokföring)
Externa tjänster (revisor)
Lokalhyra, städ
Tele/Data HS & Kansli
Porto
Försäkring
Kontorsmaterial
Kopiator, tryck
Medlemsregistret
Jaktprovsprotokoll
Bank & plusgiro
Löner
Möten och konferenser
Andel av medl.avg till avdelningarna
Stöd till rasklubbar
Stamboken
SSRK-prov
Domarstipendium
Övrigt HS
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
120000
120000
120000
35000
35000
35000
160000
165000
170000
35000
35000
35000
55000
55000
55000
600
600
600
20000
20000
20000
15000
15000
15000
200000
210000
210000
15000
15000
15000
14000
14000
14000
575000
600000
615000
440000
440000
440000
750000
830000
830000
20000
20000
20000
350000
480000
480000
150000
150000
6000
6000
6000
20000
20000
20000
2980600
3230600
3100600

MÅNGFALD
Nuläge
SSRK antog som specialklubb sin mångfaldspolicy 2013. Under flera år därefter skedde inget
aktivt arbete för att implementera och stärka denna policy inom verksamheten. Under 2019
påbörjades arbetet med en inledande kartläggning av läget inom vår klubb och i vilken
omfattning diskriminerande och kränkande särbehandling och bemötande förekommer.
Enkäten visade att andelen svarande, som upplevt diskriminering på grund av de generella
diskrimineringsgrunderna som bakgrund, sexualitet och religion, är liten, medan andelen
svarande, som behandlats på ett nedsättande sätt, utsatts för negativ behandling eller
upplevt nedsättande kommentarer på grund av vilken ras man valt eller vilken del av
verksamheten som man valt att engagerade sig inom, var avsevärt mycket större.
Vision 2023
Att antalet medlemmar som tillfrågas i en liknande enkät 2023 och som uppger att de utsatts
för kränkande behandling eller nedsättande kommentarer ska ha sjunkit avsevärt jämfört
med enkäten 2019.

8

Mål 2021-2023





Att en ungdomsrepresentant ska finnas i varje kommitté.
Att vårt utbildningsmaterial ska ha med bilder på människor med olika bakgrund,
ålder och eventuellt synliga funktionshinder.
Att bilderna i våra broschyrer, utbildningsmaterial, på hemsidan och andra kanaler
ska spegla våra medlemmar det vill säga ungdomar, män och kvinnor.
Att alla våra olika raser lyfts på bilder i alla våra kommunikationskanaler.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023
Löpande under perioden ska artiklar och reportage om dessa frågor publiceras i klubbens
kommunikationskanaler som Apportören och på nätet. Attitydförändring tar tid och ett
förändringsarbete i dessa frågor måste vara uthålligt.
Återkommande enkäter görs under vart annat år, det vill säga 2021 och 2023.
Kontakter tas med akademin för att söka samarbeten kring utvärdering av enkäterna, och
hur arbetet med mångfalden kan lyftas och stärkas inom hela SSRK organisationen.
INFORMATION
Nuläge
För att nå våra medlemmar, andra intressenter som sponsorer och våra annonsörer
använder sig SSRK av olika informationskanaler och plattformar för att skapa intresse för vår
verksamhet. Via dessa kanaler förmedlas 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 uppdatering i nyhetsflödet. Det finns en koppling mellan hemsidan och Facebook
och där Facebooksidan ska leda intresserade till hemsidan för djupare information.
Tidningen Apportören kompletterar med allsidiga artiklar och reportage samt klubbens stora
evenemang som till exempel mästerskap.
Hemsida
I samband med flytten av vår hemsida förlorades statstik under perioden 18 januari t.o.m 11
november.
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Facebook
Antal sidföljare 31/12 2020 var 6 794st, en ökning med 449 st (ca 7% ökning från föregående
år 2019). ”Gillamarkeringar” på vår Facebooksida ökar och vid årsskiftet 31/12 2020 var det
6 604 st gillamarkeringar en ökning med 280 gillamarkeringar, ca 7% ökning Våra
informationskanaler ska generera trafik till varandra och högsta antalet sökningar kommer
från Facebook internt och sökningar på Facebook på vårt klubbnamn SSRK.
Övriga Facebookgrupper SSRK
SSRK Ungdom (grupp)
SSRK Ungdom hade vid årsskiftet 252medlemmar en ökning mot tidigare år med ca 2%.
Denna grupp har varit mest aktiv under Ungdoms SM-WT för spaniel och retriever.
SSRK Sverige – Nordiska Viltspårsmästerskapen
Vid årsskiftet såg vi en ökning av personer som gillar och följer sidan. 1 336 personer gillar
denna sida och 1 372 personer följer sidan.
SSRK Funktionsbeskrivning retriever (grupp)
Även i denna grupp kan vi se en lätt ökning av medlemmar. Vid årsskiftet var det 1 005
medlemmar i gruppen en ökning med 3,5 % . I denna grupp läggs aktuella
funktionsbeskrivningar ut och dessa beskrivningar delas även på SSRKs Facebooksida genom
Robert Bohmans försorg.
Apportören
Apportören planeras ett komma ut med fyra nummer årligen. Vår tidning ska spegla
verksamheterna och raserna på ett representativt sätt genom artiklar byggda på fakta och
spegla både historia, nutid och spana in i framtiden.
Vår annonsförsäljning har minskat under pandemiåret eftersom många företag har det svårt
ekonomiskt. Även 2021 blir ett år där annonseringen ser ut att minska på grund av
pandemin.
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Mässor
SSRK deltar med avdelningarnas hjälp, vid olika mässor. Sedan många år har vi medverkat
vid jaktmässor som Tullgarn, Elmia och ibland vid mindre lokala mässor. Vi fortsätter med
vår medverkan på Stockholm Hundmässa och My Dog. Stockholm Hundmässa och My Dog
har varit de evenemang där vi värvat flest nya medlemmar. Nytt informationsmaterial finns
nu tillgängligt och montermaterial har uppdaterats.
Pandemin ser ut att fortsätta under Q1-Q2 2021 varför MyDog när denna plan skriv är
inställd. Vi kan nog räkna med att fler mässor ställs in under våren 2021.
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 på grund av koncernledningens principbeslut rörande levande
vilt.
Agria
Avtalet 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.
Kommunikationsplan
En kommunikationsplan för SSRKs verksamhet och vilka kanaler som ska användas för
information ut till våra medlemmar är framtagen. 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 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att utvecklingen kring informationsområdet utvecklas
fram till 2023.
I arbetet att verka för en ökad medlemsutveckling där visionen är att varje spaniel- och
retrieverägare ska vara medlemmar i SSRK är visionen att utforma ett närmare samarbete
mellan avdelningar och rasklubbar.
Vi ser fram emot ett ökat samarbete med uppfödare av våra raser då det är de främsta
ambassadörerna för vår verksamhet.
Visionen är ett utökat samarbete mellan informations- och utbildningskommittéerna och
med syftet att fånga in valpköpare. Gemensamt är olika typer av aktiviteter för just valpar.
Ett samarbete med Svenska Brukshundklubben (SBK) som hittills har varit den största
aktören för att fylla denna del i hundägandet, men vår tanke är att kunna ta hjälp av både
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avdelningarnas, rasklubbars och SBKs utbildade instruktörer. Detta kan leda vidare till en
spaniel- och retrieververksamhet som i sin förlängning gynnar våra raser och på så sätt blir
en ingång till exempelvis egenskapsprövningar som finns för våra raser.
Vår vision är att varje medlem och funktionär ska känna sig som en ambassadör för SSRK och
genom eget exempel bidra till att föra fram SSRKs budskap och bidra till att stärka vår
organisation.
Mål/aktiviteter inklusive strategi 2021-2023








Att stärka kommunikationen mellan rasklubbar/avdelningar så att alla medlemmar
känner delaktighet i vår verksamhet.
Att öka medlemsantalet till att omfatta 5 % ökning årligen och att medlemmarna ska
finna att SSRK har aktiviteter som kan intressera alla spaniel- och retrieverägare,
något som ska stimuleras genom avdelningar och rasklubbars aktiviteter.
Att utveckla Apportören till en pappers- och e-tidning som speglar SSRKs verksamhet
inom vårt uppdrag.
Att utveckla informationen på hemsidan och Facebooksidan till de organ som
beskriver den dagliga verksamheten inom SSRK där Facebooksidan ska skapa trafik
till hemsida.
Att via Facebook och hemsida utöka och stödja lokala initiativ i olika verksamheter
inom SSRK organisationen.

Arbete pågår med att utveckla en medlemsvärvningsplan i syfte att stärka
informationsarbetet i huvudstyrelsen, avdelningar och rasklubbar.
Ta fasta på och stärka uppfödarnas roll som medlemsvärvare och informationsbärare.
Utveckla arbetet med utbildning/information och valputveckling i avdelningarna.
De olika funktionärskategorierna ska i sin utbildning stärkas i att föra fram SSRKs uppdrag.

MÄSSOR








Att årligen delta på landets två stora utställningar, Stockholm Hundmässa och My
Dog i Göteborg.
Att delta vid de större Game Fairs som pågår respektive år.
Att vid SSRKs funktionärsträff tillse att vi har en separat genomgång på träffen
rörande information.
Att genom sponsoransvarige, tillse att erforderliga kontakter och kontrakt skapas
med potentiella sponsorer.
Att tillse att aktivering mellan SSRK och Studiefrämjandet ökar genom en
rikstäckande kampanj en gång per år så att lokala verksamheter kan genomföras.
Att uppfödare av SSRKs raser ges förmåner årligen vid medlemsvärvning som skapar
incitament för utökning av vårt medlemsantal.
Att skapa medlemspåverkan i Apportören som speglar medlemmarnas intresse och
våra rasers framtid.
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INFORMATION - INTÄKTER
Annonser
Sponsorsintäkter
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
30000
100000
125000
175000
200000
200000
205000
300000
325000

INFORMATION - KOSTNADER
Informationskommittén
Apportören
Hemsidan
Funktionärsträff
Mässor
Marknadsföring
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
2500
2500
2500
400000
450000
450000
70000
70000
70000
10000
10000
10000
30000
40000
40000
40000
40000
40000
552500
612500
612500

AVEL
Nuläge
Avelskommittén är ett rådgivande 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.
Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att avelsverksamheten och utvecklingen kring
avelsområdet utvecklas fram till 2023.
Att SSRK värnar om goda samarbetsformer med rasklubbarna i det fortsatta arbetet med
RAS i enlighet med SKKs riktlinjer för specialklubbar.
Mål 2021-2023






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 främja intresset för våra rasers hälsa och följa utvecklingen på det
veterinärmedicinska och genetiska området tillsammans med rasklubbarna.
Att stödja rasklubbarna i omvärldsbevakningen avseende hundavel och publicera
aktuell kunskap på SSRKs hemsida och i medlemstidningen Apportören.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023
Avelsträffar för avelsfunktionärer.
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AVEL - Intäkter
Rasdata
Summa

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
65000
65000
65000
65000
65000
65000

AVEL - KOSTNADER
Avelskommittén
Rasdata
Avelskonferenser/Övrigt
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
20000
20000
20000
65000
65000
65000
25000
25000
25000
110000
110000
110000

EXTERIÖR
Nuläge
Cirka 40 officiella utställningar per år med runt 6500 (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.
Lokalt stora problem att få funktionärer och allmänt problematiskt att hitta och behålla bra
utställningsplatser, speciellt under vinterhalvåret.
SSRK är remissinstans för nya exteriördomare och vidareutbildning av redan auktoriserade
exteriördomare. Det finns ett 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). Det är
Amerikansk Cockerspaniel, huvud, ögon och päls som domaren tittar på lite extra. För
Clumber spaniel tittar domaren lite extra på huvud, storlek och substansen. Uppföljning sker
vid samtliga officiella utställningar och rasklubbarna får årligen tillgång till resultatet för
sammanställning och slutsatser.
Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att exteriörverksamheten och utvecklingen kring
exteriörområdet utvecklas fram till 2023.
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
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uppdaterade.
Mål 2021-2023



Att bibehålla eller öka antal anmälningar varje år.
Att säkerställa kvaliteten på våra utställningar.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023





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.

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.

EXTERIÖR - INTÄKTER
SUMMA

Budget 2021

Budget 2022

EXTERIÖR - KOSTNADER
Exteriörkommittén
ClubShow
Funktionärsträff
Övrigt
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
15000
15000
15000
30000
30000
30000
15000
15000
15000
5000
5000
5000
65000
65000
65000

0

Budget 2023
0

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB-R)
Nuläge
Under 2019 och 2020 har 616 hundar beskrivits. Intresset för FBR har ökat alltsedan det
sjösattes 2014.
FBR erbjuds av flera avdelningar och rasklubbar men ännu inte av alla.
Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att FB-R verksamheten och utvecklingen kring
funktionsbeskrivning retriever utvecklas fram till 2023.
På längre sikt ska FBR vara tillgängligt i hela landet. Alla avdelningar och rasklubbar ska kunna
erbjuda FBR. Antalet unga hundar som beskrivs stadigt ska ökar år från år.
På lång sikt vore det önskvärt om alla unga hundar beskrivs.
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0

Mål 2021-2023





Att öka antalet beskrivningstillfällen med minst 10 per år under perioden 2021, 2022
och 2023.
Att i slutet av 2021 är minst 1 nya beskrivare auktoriserade och verksamma.
Att i slutet av 2021 är minst fyra nya testledare auktoriserade och verksamma.
Att i slutet av 2021 är mins tjugofem nya Funktionärer/Kastare utbildade och
verksamma.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023
Öka antalet FBR där det idag redan pågår beskrivningar. För att göra detta möjligt behövs fler
funktionärer på alla nivåer.
De avdelningar och rasklubbar som i dagsläget inte kan erbjuda FBR i framtiden kan göra det
genom riktade insatser i utbildning.
Under 2021, även 2022 och 2023, ligger kommitténs fokus på att uppmuntra lokala
utbildningar av funktionärer/kastare och kommittén räknar med att det för detta kan komma
att behövas tillskjutas vissa medel.
Beskrivarna spelar en viktig roll då samtliga har befogenhet att lokalt utbilda
funktionärer/kastare, steg 1. SSRK måste möta behovet av fler beskrivarteam genom
utbildningsinsatser.
Några beskrivare har även 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 2021 planeras vara av samma omfattning som 2020, där fler lokala
utbildningar av F/K lokalt genomfördes i rasklubbars regi samt även av en avdelning.
För att garantera återväxten så kommer även lokala funktionär/kastarutbildningar att
behöva arrangeras genom att beskrivare får möjlighet att åka/resa för att genomföra
utbildningar. Här behövs draghjälp från avdelningar och rasklubbar vad gäller rekrytering av
lämpliga personer för att få till dessa lokala utbildningar.
En sådan utbildning av F/K är bland annat planerad i syd i början av år 2021, där Södra
avdelningen just har uppmuntrat flera personer till att ansöka om utbildning till F/K.
Kalibreringshelg
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 2020. 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.
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Statistik
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.
Specialdummies
Materialet som används vid beskrivning (specialdummies etc.), både vad gäller antal och
kvalitetsmässigt, inventeras för att vid behov kunna bytas
Webbrapportering av resultat till SKK
Rutinerna för inrapportering av resultat till SKK ses över kontinuerligt.
FUNKTION och MENTALITET - INTÄKTER
Avgifter (Stambok FB-R in - Stambok FB-R ut)
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
20000
20000
22500
20000
20000
22500

FUNKTION och MENTALITET - KOSTNADER
Kommitté
Material
Funktionärsträff
Utbildning
Övrig
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
10000
10000
10000
15000
15000
15000
5000
5000
5000
50000
50000
50000
5000
5000
5000
85000
85000
85000

FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL (FB-S)
Nuläge
Arbetsgruppen för funktionsbeskrivning spaniel FB-S är i startgroparna att börja testa vilka
moment som bäst beskriver spanielns medfödda och jaktliga beteenden. Tyvärr har
coronapandemin försenat arbetet betydligt men vi räknar med att kunna träffas fysiskt och
börja testa momenten med hundar under 2021.
Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att FB-S verksamheten och utvecklingen kring
funktionsbeskrivning spaniel utvecklas fram till 2023.
Vår vision är att ha en färdig funktionsbeskrivning för spaniels år 2023 och att vi har skapat
en utbildningsverksamhet för FB-S framför allt hos spanielrasklubbarna.
Vi räknar med att samtliga spanielrasklubbar ska vara informerade om FB-S och har satt
igång med utbildningsverksamhet av funktionärer och beskrivare.
Mål 2021-2023


Målet för 2021 är att vi ska ha klart vilka moment vi vill använda oss av. Vi ska
informera spanielrasklubbarna med utvecklingen av vårt arbete. Vi kommer också
att påbörja framtagningen av den dokumentation som kommer att behövas. Även
material till hemsidor och till tidningen Apportören ska tas fram.
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Under 2022 kommer vi att fortsätta producera det informations- och
utbildningsmaterial vi påbörjade under 2021. Vi kommer att satsa stort på utbildning
av spanielrasklubbarna så att de kan utse funktionärer och beskrivare som också kan
påbörja sin utbildning.
Under 2022 kan momenten behöva revideras och därmed också dokumentation,
hemsidor och tidningsartiklar.
År 2023 fortsätter utbildningsarbetet av spanielrasklubbar men framför allt för
funktionärer och beskrivare för att kunna komma igång den officiella beskrivningen.
Arbetet med att kommunicera med spanielrasklubbarna kommer att löpa vidare
under året.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023
Under 2021 så räknar vi med att vi träffas fysiskt cirka sex gånger för att testa och bli klara
med vilka moment vi ska använda i funktionsbeskrivningen. Arbetsgruppen kommer att
behöva ha flertalet webbmöten efter dessa träffar.
När vi är färdiga med momenten så kommer vi att börja skapa informations- och
utbildningsmaterial till funktionärer, information till hemsidor ska skapas,
beskrivningsprotokoll och reportage.
Vi kommer att ha löpande kommunikation med spanielrasklubbarna så att de känner sig
delaktiga.
År 2022 så räknar vi med att fortsätta och färdigställa framtagning av det utbildnings- och
informationsmaterial som vi kommer att behöva så att vi kan börja utbilda funktionärer och
beskrivare. Under detta arbete kan det uppstå behov att revidera momenten.
Vi kommer att ta kontakt och börja jobba med SKK för att se vad vi behöver för att
beskrivningsprotokollen ska hamna i Hunddata.
Vi kommer att fortsätta med den viktiga kommunikationen till spanielrasklubbar.
Utbildningsarbetet fortsätter sedan år 2023.
Arbetet med SKK ska färdigställas.
Spanielrasklubbarna ska vara väl insatta med FB-S och kunna driva vidare arbetet.
Den första officiella beskrivningen bör vara klar att genomföra under detta år.
FUNKTION och MENTALITET - INTÄKTER
Avgifter (Stambok FB-S in - Stambok FB-S ut)
SUMMA

Budget 2021

Budget 2022

FUNKTION och MENTALITET - KOSTNADER
FB-S Arbetsgrupp (utveckling)
FB-S kommitté
FB-S Material
FB-S funktionärsträff
FB-S utbildning
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
120000
120000
120000
10000
20000
7500
5000
5000
50000
25000
120000
195000
167500

0
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Budget 2023
5000
0
5000

JAKTPROV RETRIEVER
Nuläge
2020 är det år som kommer att gå till historien som corona året. Denna pandemi påverkade
hela vårt samhälle och det innebar också en stor påverkan på arbetet inom SSRK. I realiteten
innebar det att i princip alla arrangemang påverkades. Vissa kraftigt och andra kanske lite
mindre. Därför är det mycket svårt att använda detta år som jämförelse när man blickar
framåt. Man får snarare använda 2019 som jämförelse och med detta försöka beskriva ett
nuläge och en tänkt framtid.
Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att jaktprovsverksamheten för retriever och utvecklingen
kring retrieverjaktproven utvecklas fram till 2023.
Att avdelningar, där möjlighet finns, ska kunna erbjuda fler A-prov i elitklass, med bra
spridning över landet. Detsamma gäller KKL.
En anpassning av B-proven till efterfrågan samt att antalet unika individer som provas på Bproven blir så pass högt som möjligt, till ledning för avelsarbetet.
Höja kvalitén på C-proven och försöka få acceptans för att denna provform både kan utgöra
en start för den oerfarna hundägaren och en utmaning för en erfaren jakthund med
stambokföring som resultat.
Mål 2021-2023
A-prov


Att öka antalet A-prov under bägge dessa år. Få fler avdelningar/rasklubbar
engagerade i A-proven.

B-prov


Att möjliggöra för våra medlemmar att kunna starta på B-prov. Minska antalet
bortlottningar.

C-prov


Att utveckla denna provform ytterligare för att både använda denna provform som
inkörsport för den oerfarna hundägaren men även utgöra en attraktiv provform för
den erfarne hundägaren som vill konkurrera med sin hund.
Domare, övriga funktionärer


Att skapa intresse för att utbilda sig på olika nivåer i organisationen. Förbättra
kompetensen hos alla funktionärer.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023
A-prov
Förhoppningen är att vi ska kunna ha ca 200 startande på A prov under 2021. Antalet
provtillfällen på KKL bör vara så pass många att alla som vill ska kunna få starta och en
ambition är att fler tar steget från KKL till start i elitklass.
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Retrievermästerskapet ska 2021 arrangeras av Bergslagen/Dalarna. Det har under några år
funnits en diskussion om lämplig meritering till RM. Detta är nu återigen under diskussion.
Ett sätt att utveckla A-prov verksamheten är att försöka hitta en lösning på ekonomin kring
dessa prov. Ett system för finansiering behöver utvecklas.
B-prov
Målsättningen är att vi ska kunna nå cirka 2500 starter på B prov. I nuläget finns många som
vill starta både i nybörjarklass och öppenklass. Sedan ett par år har nu avdelningarna
ansvaret för att arrangera praktiska jaktprov. Detta verkar nu ha funnit sin form och de
flesta som velat har nu kunnat få en start.
En stor utmaning är att skapa intresse för att utbilda sig till funktionärer av olika slag. Både
provledare, kommissarier och provfunktionärer.
B-provens ändamål är att kunna pröva så många unika individer som möjligt.
C-prov
WT är idag en mycket stor verksamhet och ett bra komplement till den stambokförda
verksamheten. Under 2019 var det minst 3000 starter och då finns det ett mörkertal i dessa
siffror och sanningen ligger troligen högre. Det finns en tydlig ambition att höja kvalitén på
både arrangemang och bedömningar kring dessa prov. Detta förutsätter mer utbildning av
både domare och funktionärer.
Avdelningar och rasklubbar bör arrangera WT på alla nivåer, allt från ett elit-WT på
internationell nivå till ett nybörjar-WT för den som är helt ny i verksamheten.
Bredda diskussion kring våra WT.
Domare/funktionärer
Domarkonferenser, både regionala och allmänna, för att skapa diskussion kring bland annat
det nya regelverk som nu kommer att gälla.
Skapa utbildningar för olika typer av funktionärer inklusive domare.
För att utöka antalet prov behövs funktionärer på alla nivåer och därför är det viktigt att ta
till vara den potential som finns i medlemsleden. Funktionärsproven kan skapa ett större
intresse bland medlemmarna och förhoppningsvis ge tillbaka lite av de ideella krafter som
klubben bygger på.
Kärnverksamheten sker ute i avdelningar och rasklubbar. Från centralt håll gäller det att
stimulera och underlätta på olika sätt för att positivt försöka påverka utbudet.
JAKTPROV RETRIEVER - INTÄKTER
Nordiska Mästerskapet
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
40000
40000
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Budget 2023
0
0

0
0

JAKTPROV RETRIEVER – KOSTNADER
Retrieverjaktkommittén
Retrievermästerskapen
Funktionärsträff
Nordiska mästerskapet
Internationel representation
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
60000
60000
60000
44000
44000
44000
20000
20000
20000
60000
10000
10000
60000
60000
60000
244000
194000
194000

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 populationerna är bilden en annan. I
nära nog varje jaktavlad kull finns en men ofta flera individer som startar på proven. 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. Därför har man startat en Funktionsbeskrivning spaniel (FB-S)
som eventuellt ska ersätta NBP-B.
I en sammanställning av rasklubbarnas svar på nybörjarproven är det bara Springerklubben
och Welshklubben som i rimlig omfattning har startat på dessa (Springer NBP-A 67 startande,
NBP-B 93 startande, Welsh NBP-A 17 startande, NPB-B 67 startande). Bör nämnas att
Amerikansk Cocker har haft 4 startande och Clumber NBP-A 2 startande och NBP-B 2
startande. Tyvärr har enkäten besvarats olika, där en del har summerat flera år.
Statistiken för 2020 visar att Welshklubben inte har haft någon provverksamhet alls (se nedan).
Fördelningen av jaktprov är väldigt ojämn mellan avdelningarna. Många avdelningar
anordnar inga jaktprov alls.
Även fördelningen av domare är ojämn.
Prov 2019-2020 var 45 fördelat på rasklubbar och avdelningar enligt tabell nedan:
Welsh springer
Springerklubben
SSRK huvudstyrelse
SSRK Gotland
SSRK Gävleborg
SSRK Jämtland
SSRK Norrbotten
SSRK Östergötland
SSRK Östra
SSRK Södra
SSRK Västra
SSRK Dalarna
SSRK Värmland
SSRK Västerbotten
Antal prov totalt
Vattenprov
NBP-B
NBP-A
Ökl
Skl enkelsläpp
Skl parsläpp (inklusive SM)
Antal prov totalt

2019
1
9
2 (unghundsderbyt)
6
3
1
7
1
9
7
6
1
2
55

2020
0 (inget KM)
5 (inställt 5)
3
4 (inställt 1)
2
1
5
1
10 (inställt 2)
5 (inställt 1)
5
1
1
2
45

20
6
8
11
3
7
55

14
3
5
13
1
9
45
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Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att jaktprovsverksamheten spaniel och utvecklingen kring
spanieljaktprov utvecklas fram till 2023.
År 2020 har vi fått ställa in nio prov och med stor sannolikhet spelar Covid 19 stor roll.
Förhoppningsvis ska vi inte behöva ställa in mera än några enstaka prov framöver.
Jaktprovsverksamhet spaniel erbjuds över hela landet. Förhoppningsvis kan alla avdelningar
arrangera prov antingen inom sitt eget område eller inom en annan avdelnings område eller
hjälpa till ekonomiskt vid andra avdelningars prov. Flera prov önskas generellt 2021-2023
eftersom vaccination mot Covid 19 erbjuds många första halva året av 2021.
Ett första förslag till en aktivitet från FB-S förväntas.
Förändrat domarutbildning har gått i gång som så småningom ska leda till två kategorier av
domare.
Kategori 1: Fältprovsdomare
Kategori 2: Nybörjarprovsdomare
Detta gör det enklare för funktionärer att anlita flera domare med specifik kompetens.
Mål/aktiviteter inklusive strategi 2021-2023
Domarkonferens 2021 som var planerat i februari 2021 har flyttats till 18 och 19 september
2021 på grund av Covid 19. Arbetsgruppen för domarkonferensen har på Gotland filmat flera
sekvenser av jaktprov som ska bearbetas för att användas i utbildningssyfte och som
diskussionsämnen av domarkåren.
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 upplåta sina marker för tränings- och
provverksamhet.
Samordningen av provverksamheten och planeringen bör förbättras för en bättre fördelning
av prov och domare.
Alla avdelningar bör bidra till provverksamheten.
Nybörjarprov
NBP-A och NBP-B där vilt inte fälls ska arrangeras över hela landet. Samarbeten mellan
rasklubbar och avdelningar är viktiga i dessa arrangemang. Det har visat sig att flera hundar
av jaktpopulationen har startat på NBP-A.
Spanielmästerskapet (SM) och Unghundsderby
Huvudstyrelsen är liksom tidigare ansvarig och betalande arrangör av SM och
Unghundsderbyt och tar fortsatt hjälp av fasta arbetsgrupper och samarbetspartnern JiS för

22

att som tidigare år få ett högt kvalitativt arrangemang.
I möjligaste mån anlitas brittiska/irländska domare till SM och svenska domare till
Unghundsderbyt.

JAKTPROV SPANIEL - INTÄKTER
Spanielmästerskap & unghundsderby
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
56000
56000
56000
56000
56000
56000

JAKTPROV SPANIEL - KOSTNADER
Spanieljaktkommittén
Funktionärsträff
Spanielmästerskap & unghundsderby
Medlemskontakter
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
15000
15000
15000
10000
10000
10000
100000
100000
100000
5000
5000
5000
130000
130000
130000

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. Tollingjaktproven som
stamboksförd jaktlig utvärdering av rasen infördes 2007. Elitklass, praktiska tollingprov och
ett championat för jaktformen tillkom 2012. Fram till och med 2020 har totalt 23 hundar
erhållit svenskt tollingjaktchampionat. 108 hundar har genom åren kvalificerat sig till
elitklass. Sammanlagt har 880 hundar provats i 4484 starter sedan starten 2007.
2019 var ett rekordår med 496 starter av 204 olika hundar vid totalt 39 st tollingprov. Antalet
starter halverades under pandemiåret 2020.
Under 2019 genomfördes den första officiella konferensen för tollingjaktdomare. Den
övervägande delen av proven döms idag av domare från tollarleden. Fler domare behöver
utbildas under de kommande åren. SSRK bistår även våra grannländer med utbildning av
norska och danska tollingdomare.
Under de senaste har ett fåtal avdelningar, tillsammans med rasklubben, tagit ett stort
ansvar för provverksamheten. Södra och Västra har arrangerat upp till sju prov per år, och de
flesta praktiska tollingprov har genomförts i Södra. Även mindre avdelningar som Gävleborg
och Gotland har under många år tagit ett stort ansvar.
Bekymmersamt är att två avdelningar fortfarande - efter fjorton år med officiella tollingprov inte arrangerat ett enda prov, och flera större avdelningar endast vill arrangera något
enstaka prov. 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.
Provformen har varit officiell i Danmark sedan 2007. Under 2017 fick Tyskland officiella
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tollingjaktprov och 2018 tillkom Norge. 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 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att jaktprovsverksamheten tolling och utvecklingen kring
tollingjaktprov utvecklas fram till 2023.
Antalet starter på tollingjaktprov efter pandemin fortsätter att öka.
650-700 starter ska göras på officiella tollingjaktprov i landet under 2023.
Proven ska fortsätta att locka nya förare och att 75-100 hundar ska göra sin första provstart
2023.
Mål/aktiviteter inklusive strategi 2021-2023
Målsättningen är fortfarande att samtliga avdelningar i landet ska arrangera minst ett tollingjaktprov, antingen som ett fristående prov eller med en provruta vid ett retrieverjaktprov. De
större avdelningarna ska kunna arrangera minst fyra tollingjaktprov (eller två dubbelprov)
per år. Antalet tollingprov bör under dessa år kunna öka till 50 provtillfällen.
Det aktiva arbetet för att få fram fler jaktprovsdomare med egen erfarenhet av att jaga med,
föra, och arbeta med tollare behöver fortsätta. 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 och 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
Praktiskt prov
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
4000
4000
4000
4000
4000
4000

JAKTPROV TOLLING - KOSTNADER
Tollingjaktkommittén
Funktionärsträff
Medlemskontakter
Praktiskt prov
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
25000
25000
25000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
8000
8000
8000
46000
46000
46000
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UNGDOM
Nuläge
Ungdomskommittén (UK) anordnar årligen Ungdoms-SM WT för spaniel- och retrieverägare under 26
år.
UK förbereder och föreslår för HS vilka ansökningar till årets Ungdomsstipendie som rangordnas
högst.
UK håller kontakt med tidigare Ungdomsstipendiater så att den utlovade rapporten hur stipendiet
använts publiceras i Apportören.
UK följer ungdomsarbetet som bedrivs av Sveriges Hundungdom.
UK deltar vid ungdomskonferenser arrangerade av SKK och Sveriges Hundungdom.

Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att ungdomsverksamheten och utvecklingen kring
ungdomsfrågor utvecklas fram till 2023.
En ungdomsrepresentant ska ingå i varje kommitté inom SSRK. Detta för att öka intresset för att
arbeta inom SSRK-organisationen och ska ses som en naturlig inkörsport för unga aktiva.
Stimulera till att tre olika SSRK-avdelningar årligen arrangerar ett Ungdomsläger för aktiva ungdomar
med spaniel och retriever.
Använda Facebooksidan SSRK-Ungdom för att locka och stimulera till medlemskap i vår organisation.

Mål 2021-2023





Att det i UK ska minst 4 ungdomar med intresse för SSRKs verksamhet ingå.
Att en ungdom ska ingå i varje kommitté inom SSRK.
Att engagera ungdomar att delta i Ungdoms-SM WT för spaniel och retriever
Att arrangera Viltspår-SM för ungdomar i samarbete med SSRK avdelning som åtagit
sig arrangemanget.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023
För att skapa och bibehålla ett engagemang bland våra SSRK-ungdomar behövs inspirerande och
utvecklande aktiviteter. Till det årliga Ungdoms-SM WT för spaniel och retriever införs nu även ett
Viltspår SM. Tre apporteringsträffar arrangerade i våra regioner norr-mellanSverige-syd anordnas
som ett dagsevenemang våren 2021. Ett försök till Ungdomsläger i tre regioner startar också upp.
Möjliga samarrangemang med Sveriges Hundungdom bevakas.
Kontakta och upprätta ett samarbete med ungdomar som har ett intresse av att arrangera och
utveckla SSRK-Ungdom.

25

Inspirera ungdomar genom att på flera sätt lyfta fram andra ungdomar som är aktiva med sin spaniel
eller retriever.
Delta vid hundmässor så att ungdomar finns representerade i SSRKs monter.
Ha ett aktivt samarbete med Sveriges Hundungdom.
Verka för fler besökare på vår Facebooksida SSRK-Ungdom.
Informera i varje nummer av Apportören under Ungdomskommittén om pågående verksamhet.

UNGDOM - INTÄKTER
Ungdoms-SM
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
5500
5500
5500
5500
5500
5500

UNGDOM - KOSTNADER
Ungdomskommittén
Ungdoms-SM
Ungdomsstipendium
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
12000
12000
12000
25000
20000
20000
6000
6000
6000
43000
38000
38000

VILTSPÅR
Nuläge
SSRK har en mycket väl fungerande viltspårsverksamhet som är rikstäckande och omfattas av
161 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
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 SSRKs regi och genomförs rullande i
samarbete mellan avdelningarna, viltspårkommittén, utbildningskommittén och
huvudstyrelsen.
De 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 det året. Nu
ser vi en stark ökning under 2020 vilket säkert går att härleda till att viltspårverksamheten
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har kunnat fortlöpa trots pandemin. Självklart med hänsyn till de restriktioner som rått.
 Viltspårprov 2020: 1825 starter varav 941 starter av våra raser, 714 retriever och 227 spaniel.
 Viltspårprov 2019: 1436 starter varav 836 starter av våra raser, 579 retriever och 257 spaniel.
 Viltspårprov 2018: 1445 starter varav 860 starter av våra raser, 670 retriever och 190 spaniel.
 Viltspårprov 2017: 1782 starter varav 1085 starter av våra raser, 735 retriever och 350 spaniel.
 Viltspårprov 2016: 1666 starter varav 994 starter av våra raser, 737 retriever och 257 spaniel.

Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att viltspår verksamheten och utvecklingen kring
viltspårområdet utvecklas fram till 2023.
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.


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

Utveckla nätverk med andra viltspårarrangerande klubbar.
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SSRKs viltspårsverksamhet ska präglas av professionalism, värme, kunskap och glädje till
förmån for deltagare och arrangörer.
Mål 2021-2023







Att alla avdelningar ska ha minst två utbildade diplomerade viltspårinstruktörer.
Att alla avdelningar ska hålla viltspårutbildning för medlemmar.
Att alla avdelningar ska hålla minst en årlig träff/vidareutbildning för sina
viltspårdomare.
Att alla avdelningar ska ha som mål att minst arrangera ett ordinarie viltspårprov
och/eller en cup med mer avancerade/eftersöksliknande spår.
Att SSRK ska aktivt delta i SKKs regelrevidering för viltspår och sträva efter att
kommande viltspårregler säkerställer högre kvalitet på eftersöksekipage.
Att senast 2023 ska SSRK uppnått minst 2 000 viltspårstarter under året.

Aktiviteter/strategier för att nå målen 2021-2023









Ha en kontinuerlig dialog med avdelningarnas- och rasklubbarnas viltspåransvariga.
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.
Uppmuntra avdelningarna och rasklubbarna att tillhandhålla kursverksamhet till
viltspårintresserade medlemmar så att provverksamheten kan öka i antal, minst
2000 provstarter 2023.
Aktivt deltagande i framtagande av nya viltspårregler.

VILTSPÅR - Intäkter
SUMMA

Budget 2021

Budget 2022

VILTSPÅR - KOSTNADER
Viltspårskommittén
Funktionärsträff
Mästerskap
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
32000
32000
32000
15000
15000
15000
28000
28000
28000
75000
75000
75000

0
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Budget 2023
0

0

UTBILDNING
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.
Utbildning är uppdelad i funktionärsutbildning och domarutbildning som presenteras var för
sig nedan.
FUNKTIONÄRSUTBILDNING
Nuläge
SSRK mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet. En
strategi för att nå det målet är att utbilda funktionärer, instruktörer, handledare och
mentorer. Funktionärutbildingskommitténs (FUK) uppgift är att planera, genomföra och följa
upp utbildningsinsatser riktade mot instruktörer, handledare, mentorer samt funktionärer
för all verksamhet inom SSRK och på så sätt bidra till att målsättningen.
Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att utbildningsverksamheten och utvecklingen på
utbildningsområdet ska utvecklas fram till 2023.
Vi hoppas kunna se en ökad tillströmning av funktionärer alla kategorier. Vi hoppas också
kunna fånga upp fler 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.
Gällande funktionärsutbildningsplan ska framöver förvaltas och vi hoppas kunna genomföra
alla delar under de kommande åren.
Mål/aktiviteter inklusive strategier 2021-2023
Delmål 1
Funktionärsutbildning
Jaktprov, utställningar och olika typer av tävlingar; inget av detta kan genomföras om det
inte finns en stor skara medlemmar som på frivillig basis, och utan ekonomisk ersättning,
ställer upp som funktionärer. För att tävlingar och prov ska genomföras på så likartat sätt
som möjligt, oavsett vilket avdelning eller rasklubb som ansvarar för aktiviteten, behöver
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SSRK tillhandahålla funktionärsutbildningar.
Utbildningsmateriel
SSRK har i dag ett grundläggande funktionärsutbildningsmateriel för spanieljaktprov och
retriever-jaktprov tillgänglig för användning av avdelningar och rasklubbar. Detta material
behöver ständigt förbättras för att hållas aktuellt.
Aktivitet/strategi delmål 1 utbildningsmaterial
SSRK ska sträva efter ett bättre samarbete med och mellan avdelningar och rasklubbar kring
funktionärsutbildningsfrågor.
Vidareutvecklingen av utbildningsmateriel ska ske i samarbete mellan erfarna funktionärer
vilka kan gällande regelverk men även har gedigen erfarenhet av olika typer av
funktionärsroller.
Utbildningsmateriel som riktas till funktionärer ska tillgängliggöras via SSRK hemsida där en
digital utbildningsplattform blir ett viktigt verktyg att samla allt kring funktionärsutbildningar
på ett och samma ställe.
Funktionärsträffar
 SSRK ska utbilda utbildningsansvariga i avdelningar och rasklubbar kring
funktionärsutbildningar (vad som finns tillgängligt, hur genomföra etc).
 SSRK ska sträva efter ett bättre samarbete med och mellan avdelningar och
rasklubbar kring funktionärsutbildningsfrågor.
Aktivitet/strategi delmål 1 funktionärsträffar
Årliga funktionärsträffar:
Utbildningsansvariga i avdelningar och rasklubbar kallas till ett informations- och utbildnings
möte, funktionärsträffen i april.
Digital utbildningsplattform:
Utbildningsmaterial måste bli lättare att tillgängliggöra till i första hand utbildningsansvariga
och funktionärer men även till andra medlemmar som vill lära sig mer om föreningens
verksamhet.
Utbildningsmateriel ska göras tillgängligt via en digital utbildningsplattform.
Delmål 2
Instruktörsutbildning
Efterfrågan på utbildningar för hundar och hundägare är stor.
SSRKs ambition är, att utan större vinstintresse, kunna tillgodose så stor del av efterfrågan
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som möjligt. För att detta ska bli möjligt, behöver SSRK utbilda instruktörer.
SSRKs instruktörsutbildning består av en grundläggande diplomeringsutbildning (BAS) samt
en specialiseringsnivå som leder till en Certifiering inom ett specifikt område.
Instruktörsutbildning BAS skapar en grundläggande förståelse för hur hunden lär, hur
instruktören planerar, genomför och följer upp en kurs riktad till nyblivna hundägare och
liknande.
Med en grundläggande instruktörutbildning på plats, kan instruktören vidareutveckla sin
kompetens genom att bli en Certifierad SSRK instruktör inom spanieljakt, retrieverjakt,
viltspår eller tolling. En instruktör kan certifiera sig inom ett eller flera områden.
När det gäller viltspårinstruktörsutbildningarna så är ambitionen att SSRK utbildning- och
viltspårskommittén ska erbjuda avdelningar och rasklubbar minst en diplomerad
viltspårsinstruktörsutbildning per år.
Aktivitet/strategi delmål 2 instruktörsutbildning
Genomföra Instruktörsutbildning BAS och Certifierings-nivå
Under förutsättning att efterfrågan finns så planeras:
 Instruktörsutbildning BAS år 2022
 Certifieringskurser år 2022 - 2024
 Bildandet av ett nätverk för diplomerad och certifierade instruktörer
Utbilda handledare och mentorer för instruktörsutbildningar
 Utbildning av nya handledare och mentorer för instruktörsutbildningar för att
framtidssäkra instruktörsutbildningen inom SSRK
Diplomerad viltspårinstruktör


Utbildning av viltspårsinstruktörer så att det finnas viltspårinstruktörer i alla
avdelningarna.

DOMARUTBILDNING
Nuläge
En av SSKRs huvuduppgift är avelsutvärderande arbete vilket till viss del uppnås genom våra
jaktprov. För att kunna genomföra jaktprov måste bland annat jaktprovsdomare finnas som
är anpassade till behoven. En strategi för att nå det målet är att kontinuerligt utbilda domare.
Domarutbildingkommitténs (DUK) uppgift är att planera, genomföra och följa upp
utbildningsinsatser riktade mot domare för all verksamhet inom SSRK och på så sätt bidra till
målsättningen.
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Vision 2023
Med vision menar vi hur vi önskar att domarutbildningsverksamheten och utvecklingen på
domarutbildningsområdet ska utvecklas fram till 2023.
Vi hoppas kunna se en ökad tillströmning av domare alla kategorier för att kunna tillgodose
medlemmarnas olika intressen. Även en föryngring av domarkåren behöver ske.
Mål/aktiviteter inklusive strategier 2021-2023
Jaktprovsdomare retriever
I dagsläget finns det inom SSRK organisationen 26 diplomerade Working test domare
retriever och 28 certifierade jaktprovsdomare retriever.


Att ha en kontinuerlig jaktprovsdomarrekrytering.



Att möta det växande intresset för tävlingsformen Working Test genom att utöka
antalet diplomerade domare med minst 15 stycken per år.



Att utrymme skapas efter behov för elevtjänstgöringar, preparandkurs samt
aspiranttjänstgöringar.

Jaktprovsdomare spaniel


Att ha en kontinuerlig jaktprovsdomarrekrytering.



Att utrymme skapas efter behov för elevtjänstgöringar, preparandkurs samt
aspiranttjänstgöringar.



Att tillsammans med spanieljaktkommittén arbeta fram jaktprovsdomarkonferens
spaniel som ämnas genomföras under 2021.

Jaktprovsdomare tolling


Att ha en kontinuerlig jaktprovsdomarrekrytering.



Att utrymme skapas efter behov för elevtjänstgöringar, preparandkurs samt
aspiranttjänstgöringar.

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 2000 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.
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UTBILDNING - INTÄKTER
Domarkonferens Spaniel
Domarkonferens Retriever
Domarkonferens Tolling
WT-konferens/utbildning
Utbildning instruktörer
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
63750
75000
56250
30000
20000
20000
150000
150000
150000
243750
245000
170000

UTBILDNING - KOSTNADER
Utbildningskommittén/DUK
Jaktprovsdomarutbildning Retriever
Jaktprovsdomarutbildning Spaniel
Jaktprovsdomarutbildning Tolling
Utbildning viltspårsdomare
Domarutbildning WT
Domarkonferens/seminarium Retriever
Domarkonferens/seminarium Spaniel
Domarkonferens/seminarium Tolling
Domarkonferens/seminarium WT-Retriever
UK-UR, US, UT uppföljning av handledare etc
Funktionärsutbildningskommittén
Funktionärsträff/handledarträff
Utbildning instruktörer
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
25000
25000
25000
20000
20000
20000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
10000
10000
10000
30000
20000
20000
50000
200000
85000
75000
25000
25000
10000
10000
10000
20000
20000
20000
25000
150000
150000
150000
480000
485000
385000
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SAMMANSTÄLLNING BUDGET PÅ ÄNDAMÅL
INTÄKTER
Gemensamt - Ej medlemsavgifter
Gemensamt - Medlemsavgifter
Avel
Exteriör
Funktion och mentalitet
Information
Jaktprov retriever
Jaktprov spaniel
Jaktprov tolling
Ungdom
Utbildning
Viltspår
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
690000
890000
890000
3000000
3275000
3275000
65000
65000
65000
0
0
0
20000
20000
27500
205000
300000
325000
40000
0
0
56000
56000
56000
4000
4000
4000
5500
5500
5500
243750
245000
226250
0
0
0
4329250
4860500
4874250

KOSTNADER
Gemensamt
Avel
Exteriör
Funktion och mentalitet
Information
Jaktprov retriever
Jaktprov spaniel
Jaktprov tolling
Ungdom
Utbildning
Viltspår
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
2980600
3230600
3100600
110000
110000
110000
65000
65000
65000
205000
280000
252500
552500
612500
612500
244000
194000
194000
130000
130000
130000
46000
46000
46000
43000
38000
38000
480000
485000
385000
75000
75000
75000
4931100
5266100
5008600

Total
Gemensamt
Avel
Exteriör
Funktion och mentalitet
Information
Jaktprov retriever
Jaktprov spaniel
Jaktprov tolling
Ungdom
Utbildning
Viltspår
SUMMA

Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
709400
934400
1064400
-45000
-45000
-45000
-65000
-65000
-65000
-185000
-260000
-225000
-347500
-312500
-287500
-204000
-194000
-194000
-74000
-74000
-74000
-42000
-42000
-42000
-37500
-32500
-32500
-236250
-240000
-158750
-75000
-75000
-75000
-601850
-405600
-134350
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Planerad avsättning
Domarkonferens jakt
Domarkonferens exteriör
SSRK-prov
Planerad upplösning reserverade medel
SSRK-prov
Domarkonferens jakt
Domarkonferens exteriör

150000
71250

150000
125000

43750

Total

-380600

-130600

-90600

Utvecklingskostnader
FB-S

120000

170000

120000

Utbildning
Domare
Funktionsbeskrivning

60000
50000

60000
50000

60000
75000

200000
223750
450000

50000
98750
450000

50000
55000
450000

Kvar i reserverade medel
SSRK-prov
Domarkonferens jakt
Domarkonferens exteriör

35

