
  

 

 

Motion till SSRK Fullmäktige 2021     
Stambokförda Working test för retriever  
SSRK ska spegla en klubb som vill utvecklas och där det finns möjligheter för våra 
medlemmar att pröva sin hund på många olika aktiviteter och även tävla i högsta möjliga 
konkurrens.  

Sedan många år är WT en officiell tävlingsform i alla nordiska länder, utom i Sverige. 
Arrangemangen och bedömningen i våra grannländer håller därmed en högre och mer 
jämn kvalitet än på de flesta svenska WT. Ekipage och lag från våra nordiska grannländer 
hävdar sig ofta väl i konkurrens på olika europeiska mästerskap och lagtävlingar.  

Officiella WT med stambokförda resultat skulle kräva auktoriserade domare och certifierade 
provledare, vilket skulle leda till en kvalitetshöjning av såväl arrangemang som bedömning.  

En auktorisering för att döma WT skulle också erbjuda möjligheter för svenska domare att 
bli inbjudna som gästdomare i andra länder och därmed bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte. 

Högre kvalitet på arrangemang och bedömning leder i sin tur till högre kvalitet på våra 
svenska ekipage och därmed ökade möjligheter att konkurrera på nordiska och 
internationella mästerskap/tävlingar. 

Givetvis kommer det även fortsättningsvis att kunna genomföras inofficiella och icke 
stambokförda WT, precis som det idag arrangeras inofficiella B-prov. Det ena ska inte 
utesluta det andra.  

Yrkande 

• Att SSRK Fullmäktige beslutar att Workingtest för retriever blir en officiell 
tävlingsform med stambokförda resultat. 

• Att ge SSRK HS och RJK i uppgift att ta fram ett format för officiella stambokförda 
Workingtest. 

För SSRK Västra, 20200924   

Margareta Stigson 
Margareta Stigson, Ordförande,  SSRK Västra  
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Huvudstyrelsens yttrande gällande motion om officiella Working Test, 
inkommen från SSRK Västra 
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