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MEDLEMMAR 
SSRKs avdelningar och rasklubbar hade 22 825 medlemmar vid utgången av 2020, vilket är en 
ökning med knappt 100 personer sedan 2019. Hela ökningen har skett inom rasklubbarna 
medan avdelningarna under coronapandemin i stället tappat 720 medlemmar. 
 

AVDELNINGARNAS MEDLEMSUTVECKLING 2005–2020 
År Antal  Antal medlemmar i avdelningarna 
2005 11469  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2006 11664 Norrbotten 413 402 398 431 391 399 364 
2007 11405 Västerbotten 319 317 332 320 302 289 254 
2008 10949 Västernorrland 429 436 377 388 373 377 349 
2009 10370 J/H 191 201 193 197 193 193 158 
2010 9957 Gävleborg 349 340 340 339 314 311 292 
2011 9095 Dalarna 429 431 428 416 409 425 393 
2012 8959 Värmland 364 355 361 363 350 359 319 
2013 8768 Bergslagen 452 449 479 489 467 457 412 
2014 8637 Östra 2002 1994 2014 2043 2049 2060 1987 
2015 8629 Östergötland 457 467 457 435 444 448 411 
2016 8557 Västra 1453 1481 1455 1458 1423 1447 1284 
2017 8601 Småland 633 596 552 547 557 571 508 
2018 8445 Södra 905 911 937 940 936 924 837 
2019 8492 Gotland 126 132 127 120 136 128 123 
2020 7772  Utland 115 117 107 115 101 104 81 
 Summa 8637 8629 8557 8601 8445 8492 7772 

 

 

MEDLEMSUTVECKLING I RASKLUBBARNA 2005–2020 
År Antal  Antal medlemmar i rasklubbarna 
2005 19598  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2006 19763 IVS 8 Upphört - - - - -
2007 19216 ACC 190 195 197 188 181 151 178 
2008 18462 Chesapeake 36 40 31 36 20 18 20 
2009 17304 Cockerklubben 826 791 763 739 754 783 912 
2010 16814 Clumberklubben 101 89 100 110 85 71 68 
2011 16463 Curlyklubben 127 134 141 113 128 114 115 
2012 15895 Fieldklubben 127 110 71 54 49 38 26 
2013 15665 Flatklubben 2162 2105 2167 1984 1908 2078 2331 
2014 14958 Goldenklubben 4303 4220 4237 4136 4081 3914 4165 
2015 14781 Labradorklubben 3769 3758 3689 3690 3643 3777 3826 
2016 14813 Springerklubben 1129 1124 1165 1141 1050 1107 1167 
2017 14434 Tollarklubben 1342 1358 1391 1350 1331 1310 1309 
2018 14191 Welshklubben 838 857 861 893 961 875 936 
2019 14236 Summa 14958 14781 14813 14434 14191 14236 15053 
2020 15053          
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MEDLEMSUTVECKLING SSRK-ORGANISATIONEN 2005–2020 

 
År Antal 
2005 31 067 
2006 31 427 
2007 30 621 
2008 29 411 
2009 27 674 
2010 26 848 
2011 25 558 
2012 24 854 
2013 24 433 
2014 23 595 
2015 23 410 
2016 23 370 
2017 23 035 
2018 22 636 
2019 22 728 
2020 22 825 

 

 

HUVUDSTYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 2020 
 
Huvudstyrelse 
Lars Ramberg, SSRKs ordförande, ledamot i verkställande utskottet (t.o.m. 20-11-29) 
Caroline Hagström, SSRKs vice ordförande, viltspårsansvarig, domarutbildningsansvarig, ledamot 
i verkställande utskottet (har tjänstgjort som ordförande fr.o.m. 20-11-30) 
Torbjörn Håkansson, kassör, ledamot i verkställande utskottet  
Elsebeth Bergqvist Stoltz, spanieljaktansvarig, funktionsansvarig spaniel 
Marie Ahlqvist, informationsansvarig 
Eva von Celsing, avelsansvarig, ungdomsansvarig  
Leif Hernefalk, retrieverjaktansvarig 
Sverker Haraldsson, tollingjaktansvarig, mångfaldsansvarig 
 
Suppleanter 
Bo Norling, sekreterare (ledamot i styrelsen och verkställande utskottet fr.o.m. 2020-11-29) 
Anna Londré, funktionärsutbildningsansvarig 
Berth Nilsson, biträdande retrieverjaktansvarig 
Gunilla Lefwerth, funktionsansvarig retriever 
 
Firmatecknare 
Lars Ramberg (Caroline Hagström fr.o.m 2020-11-29) och Torbjörn Håkansson 
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Ansvarig utgivare Apportören 
Lars Ramberg 
 
Adjungerade 
Ann Ekberg, SSRKs kansli 
Lars-Gunnar Lindén, webmaster  
Annkristin Holmgren, exteriöransvarig 
 
Revisorer 
 
Ordinarie 
Tommy Winberg (förtroendepost) 
Revisor Sara Wallinder (PwC)  
 
Suppleanter 
Jörgen Norrblom (förtroendepost)  
Maria Wigenfeldt (PwC)  
 

Valberedning 

Ordinarie 
Bitte Sjöblom, sammankallande 
Lasse Johnsson 
Mette Franek 
 
Suppleant 
Catharina Lundberg 
 
 

KOMMITTÉER 2020 

Avelskommittén 
Eva von Celsing (ordförande), Anita Norrblom, Annika Thunfors, Lena Widebeck, Annika Åkerblom, Nellie 
Martinsson (ungdom) 
 
Exteriörkommittén 
Anki Holmgren (ordförande), Maria Köhlström, Ulrika Hall och Helena Gustavsson. 
 
Spanieljaktkommittén 
Elsebeth Bergqvist (ordförande), Bartek Brejski, Petra Johansson, Morgan Hallgren, Marcus Sjöborg,  
Birgitta Elofsson (adjungerad) 
 
Retrieverjaktkommittén 
Leif Hernefalk (ordförande), Berth Nilsson, Mirjam Axner, Per-Anders Norling, Kicki Pilenås,  
Wilma Steen (ungdom), Sören Swärdh, Hans Westblad, Roger Westerman. 
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Viltspårkommittén 
Caroline Hagström (ordförande), Ewa-Lisa Hoel, Karin Björck, Åse Palm (ungdom), Jan-Inge Glenberg, 
Lars-Inge Kvist (adjungerad)  
 
Tollingjaktkommittén 
Sverker Haraldsson (ordförande), Mats Gunnarsson, Robin Kinnunen (fr.o.m. april), Emma Nilbrink 
(ungdom), Anders Wahlberg, Lars Bengtsson, Torbjörn Holmgren och Marie Kinder Nilsson (t.o.m. 
oktober). 
 
Domarutbildningskommittén (DUK) 
Caroline Hagström (ordförande), Marcus Sjöborg, Sverker Haraldsson, Leif Hernefalk, Sören Swärdh 

 
Funktionärsutbildningskommittén 
Anna Londré (ordförande), Catharina Lundberg, Peter Flinck  
 
Ungdomskommittén 
Eva von Celsing (ordförande), Paulina Sivautt, Peter Flinck, Tilde Udin (ungdom), Andrea Stenlund 
(ungdom) 

Kommitté för små rasklubbar 
Vakant (ordförande), Eva Sandberg, Fieldklubben, Rebecca Lundholm Krig, Chesapeakeklubben, Lotta 
Samuelsson, Sussex spaniel och Susanne Narfström, irländsk vattenspaniel. 
 
Informationskommittén 
Marie Ahlqvist (ordförande), Lars-Gunnar Lindén, Pernilla Lindmark (ungdom) 
 
Kommittén för Funktionsbeskrivning – retriever 
Gunilla Lefwerth (ordförande), Cilla Hamfelt, Lotta Wennersten, Robert Bohman, Monica 
Svensson, Anna Backe (ungdom) 
 
Mångfaldskommittén 
Sverker Haraldsson (ordförande), Marie Ahlqvist 

 

ALLMÄNT 

Styrelsens kommittéer arbetar efter tydliga delegeringsordningar. Delegeringsordningen är 
ett stöd i kommittéernas arbete för att bereda ärenden som huvudstyrelsen sedan har att 
besluta om. Detta skapar tydliga riktlinjer inom organisationen. 
 
Ett av SSRKs viktigaste instrument för att samordna och utveckla verksamheten i klubben 
är den årliga funktionärsträffen som på grund av coronapandemin tyvärr inte kunde 
genomföras under 2020.  
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SAMMANTRÄDEN 
Huvudstyrelsen har under 2020 haft fem sammanträden, varav tre digitala. 
Protokollen omfattar 344 paragrafer. Huvudstyrelsens verkställande utskott har per 
capsulam fattat 14 beslut. 
 
 

EKONOMISKT RESULTAT 

Det ekonomiska resultatet för 2020 slutar på 367 989,08 kr före avsättningar till reserverade medel, 
vilket ska jämföras med av fullmäktige godkänd budgetram på 100 900 kr för avsättningar.  
Det goda resultatet har erhållits genom att kostnadsdrivande arrangemang så som 
representantskapsmöte och funktionärsträffen inte har kunnat genomföras, vidare har ett antal 
jaktprovsdomarträffar inom Retriever inte genomförts. Vidare har föreningen erhållit statligt stöd under 
pandemin då en viss permittering skett under året.   
  
I enlighet med planerad rambudget från fullmäktige föreslås en reservation för ändamålsenliga medel på 
100 000 kr till kommande domarkonferens inom utställning. Med anledning av det goda resultatet 
föreslås en extra avsättning till kommande domarkonferens inom jaktprovsverksamheten med 100 000 
kr. Efter avsättning till ändamålsenliga medel uppgår resultatet till 167 989,08 kr som föreslås balanseras 
i ny räkning.  
 
 
REPRESENTANTSKAPS- OCH FUNKTIONÄRSTRÄFF 
Båda fick ställas in 2020 på grund av coronapandemin. 
 

 
MÅNGFALD 
Arbetet med SSRKs mångfaldspolicy har ännu inte tagit fart. Ambitionen att bilda en kommitté som kan 
driva frågor om mångfald, delaktighet och inkludering - oavsett varje medlems individuella val och 
förutsättningar - har fått stå tillbaka. En mindre arbetsgrupp som ansvarar för dessa frågor finns inom 
huvudstyrelsen. 
 
Den enkät som gjordes bland medlemmarna under 2019 visade att andelen som upplevt diskriminering 
på grund av de generella diskrimineringsgrunderna som bakgrund, sexualitet och religion är liten. 
Däremot var andelen som behandlats på en 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 avsevärt mycket större. 
 
Under året har artiklar publicerats som belyser vår mångfaldspolicy och de utmaningar som finns för vår 
organisation när det gäller alla medlemmars rätt till likabehandling. 
 
Ett antal skrivelser från medlemmar har inkommit och besvarats. De frågor som lyfts är bemötande vid 
jaktprov och möjligheten för varje enskild medlem och startande att få en korrekt bedömning. 
 
Under 2021 behöver arbetet med mångfaldsfrågor ta fart och bli mer synligt. 
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GDPR 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR som trädde i kraft den 25 maj 
2018, har mycket arbete lagts ner på SSRKs hemsida. Inte minst finns det också en hel del information att 
ta del av på Svenska Kennelklubbens hemsida. 

 
KANSLI 
Med tanke på coronapandemin var 2020 ett annorlunda år även för kansliet. I och med att 
verksamheten inom organisationen minskade så minskade även arbetsbelastningen och Ann på kansliet 
permitterades med 40% under perioden 1 april t o m 30 november. 1 december återgick arbetstiden till 
100%. Arbetet under året har i huvudsak bestått av service och administration till styrelsen, avdelningar, 
rasklubbar och medlemmar. Kansliet har administrerat fem huvudstyrelsemöten, två fysiska och tre 
digitala.   
 
Under hösten införde huvudstyrelsen Microsoft Office 365 för kansliet och samtliga ledamöter i 
huvudstyrelsen. Kansliet administrerade flytten av samtliga ledamöters konton, mailadresser och 
huvudstyrelsens hela dokumentsamling. Detta innebar att huvudstyrelsens webbplattform hos 
Webforum och kansliets konto med Dropbox sades upp och allt finns nu samlat i Office 365. 

 
AUKTORISATIONER 
Under 2020 har följande personer auktoriserats. 
 
Retrieverjakt 
Auktorisation har utfärdats för Morgan Hallgren (B) och Roger Westman (CACIT). 
 
Spanieljakt 
Omauktorisation har skett för kategori C Nils-Erik Andersson, Gunnar Petersson, Caj Lindblom och 
Magnus Tenfält samt för kategori B utan rätt att döma SKL Mona Stengård och Roger Marklund. 
 
Tollingjakt 
Uppgradering till kategori A för Lars Bengtsson. 
Viltspår 
Auktorisation har utfärdats för Jimmy Björling, SSRK Dalarna, Stefan Blomqvist, SSRK Västra, Christer Frisk, 
SSRK Västernorrland och Susanne Sedvall, SSRK Bergslagen. Dessutom har en återauktorisation skett av 
Per-Olof Landin. 
 
 
AVAUKTORISATIONER 
 
Retrieverjakt 
Avauktorisation har skett för Janne Stihl och Tommy Lundin. 
 
För Bo Ferm och Gunnar Peterson har avauktorisation skett för kategori A, båda kvar i kategori B/A. 
Leif Asp har avautkoriserats i katergori B/A, men är kvar som B-domare.  
 
Spanieljakt 
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Avauktorisation har skett för Willy Gustafsson, Eva Skog, Lasse Johnsson och Ulf Göranzon. 
 
Viltspår 
Genomgång av hela domarlistan över auktoriserade viltspårdomare har skett under 2020. För att ha kvar 
sin domarauktorisation måste man varit aktiv dvs dömt viltspårprov de senaste tre åren. I det fall samråd 
med berörd domare kunde ske har så skett. Resultatet av genomgången blev att 46 viltspårdomare 
avauktoriserades. 
 
FB-R beskrivare 
Auktorisationen för Lotten Sandelin har vilandeförklarats tills vidare. 
 
 
AVEL 

Nyregistreringar 
 

Ras 2019 2020 Förändring i % 

Amerikansk cocker spaniel 208 305 47 

Chesapeake bay retriever 21 31 48 

Clumber spaniel 20 13 -35 

Cocker spaniel 998 1184 19 

Curly coated retriever 48 30 -38 

Engelsk springer spaniel 507 733 45 

Field spaniel 26 23 -12 

Flatcoated retriever 880 929 6 

Golden retriever 1953 2155 10 

Irländsk vattenspaniel 1 1 0 

Labrador retriever 2920 3201 10 

Nova scotia duck tolling retriever 298 288 -3 

Sussex spaniel 3 11 267 

Welsh springer spaniel 493 609 24 

Källa: Svenska Kennelklubben 

Kommentar: 
Coronapandemin har påverkat mycket i vårt samhälle och det syns även i SKKs registreringssiffror. 
Enligt SKK är ökningen av antalet nyregistrerade hundar totalt sett närmare elva procent vilket är den 
största ökningen under 2000-talet. 
 
SSRKs största raser, labrador- och golden retriever, återspeglar denna ökning och ligger på första 
respektive tredje plats i numerär på SKKs lista. ”Årets klättrare” bland våra raser är engelsk springer 

https://sign.visma.net/sv/document-check/7dfcfdef-7a34-410e-8fec-f04e1b1e2ea3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Svenska Spaniel- och Retrieverklubben 
802003-1467 

10 
(43)  

 
 

spaniel som tagit sig in på SKKs 20-i-topp. Amerikansk cocker spaniel har ökat rejält, även Welsh springer 
- och cocker spaniel ligger en bra bit över den genomsnittliga ökningen. Noterbart är att Flatcoated  
 
retriever har en relativt blygsam ökning samt att Nova scotia duck tolling retriever till och med har 
minskat något.  
 
Övriga raser är så små i sin numerär att procentuell förändring inte är signifikant. 
 
Avelskommittén 
Under året har kommittén haft fyra protokollförda telefonmöten. Kontakt har även hållits under året via 
telefonsamtal och mail. Kommitténs huvudsakliga kommunikation till medlemmarna har skett i varje 
nummer av Apportören. Artiklar som kan ha intresse även framöver har därefter publicerats på SSRKs 
hemsida under AVEL. 

Funktionärsträff  
Till den planerade funktionärsträffen 2020 hade representanter från SLU och försäkringsbolag bjudits in 
men vi följde råden från SKK och FHM och ställde in träffen. Under året har nya problemställningar 
presenterats kommittén och frågor som RD (renal dysplasi), förändringar i önskvärt HD-index, 
omprövningar av PRA-diagnoser där felaktiga diagnoser ligger kvar på SKKs Avelsdata med mera bidragit 
till att ett än mer intressant program ska kunna presenteras när vi åter kan träffas. 

RAS och rasklubbar 
Inom SSRK finns sex retrieverraser och åtta spanielraser. Vi har fördelat raserna mellan oss inom 
kommittén när det gäller personlig kontakt med avelsansvariga. För irländsk vattenspaniel och Sussex 
spaniel saknas rasklubbar. Rasklubbarnas avelsansvariga finns uppdaterade i varje nummer av 
Apportören. 
Revideringen av RAS som ska göras med femårsintervaller har överlag fungerat väl. Två rasklubbar ligger 
i otakt men arbete pågår där. Under året har tre rasklubbars RAS reviderats och fastställts av SKK, 
nämligen för cocker spaniel, engelsk springer spaniel och flatcoated retriever. 

Dispenser och andra avelsärenden 
Styrelsen har beviljat dispens för sex ärenden beredda av avelskommittén där hundägaren vill ha sin 
hund registrerad i SKK.  (1 labrador retriever, 4 cocker spaniel och 1 engelsk springer spaniel).   
Vidare har två dispenser beviljats för att para tik med hane i utlandet som saknar känt HD-status. Här ska 
nämnas att arbetsordningen för sådan dispens ändrats efter att vi i god tro arbetat med att SSRK haft 
huvudansvaret att se över dessa ansökningar. SKK har dock uppmärksammat oss på att ansökan ska 
sändas till SKK som i sin tur inhämtar SSRKs och aktuell rasklubbs synpunkt.  
Vi har avslagit en dispensansökan där ägaren ville para en tik för första gången efter fyllda sju år.  

Avslut för ärendet med 160 registrerade labrador retrievers 
I Apportören 2-2020 ges en slutredovisning i ett ärende som påbörjades 2018 där SKK registrerade 160 
labradorer som varit registrerade i SJR – svenskt jakthundsregister – trots att SSRK motsatt sig detta. 

Samarbetsavtal SSRK – JiS - cocker spaniel – engelsk springer spaniel 
Ett två år gammalt samarbetsavtal mellan ovanstående klubbar skulle uppdateras våren 2020. Detta har 
fördröjts men ett första telefonmöte hölls i november med ambition att senast januari 2021 ha ett 
uppdaterat samarbetsavtal underskrivet gällande i fem år (till april 2025). 
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EXTERIÖR 
Kommittén har hanterat utställnings-och exteriörärenden och berett denna kategori av ärenden för 
beslut i huvudstyrelsen. Kommittén har hanterat respektive förberett remissärenden från och till SSRK 
inom området. Tyvärr blev det ingen funktionärsträff 2020. 
 
Under året har vi haft totalt 570 hundar som startat på SSRKs utställningar, fördelat på 4 utställningar 
runt om i landet (Obs siffran innefattar inte valpar). Men vi vill nog alla dra ett streck över 2020 och gå 
vidare med nya tag kommande år. 
  
HS tillsammans med SSRK Dalarna skulle ha arrangerat Club Show i Leksand den 6 juni, men som många 
andra utställningar så blev även denna utställning inställd på grund av coronapandemin. 
 
Våra avdelningar har under året arrangerat tre exteriörbedömningar med totalt 55 hundar av våra raser. 
 
SSRK har för närvarande två raser på listan Svenska Rasspecifika Domarregler (SRD). De två raser som 
kvarstår är Amerikansk Cocker Spaniel och Clumber Spaniel. 
 

INFORMATION 

Informationskommittén 
Under verksamhetsåret har kommittén haft e-postkonversation för att lösa akuta ärenden.  

Apportören 
Apportören har kommit ut med fyra nummer 2020 och har speglat spaniel- och retrieverraserna genom 
artiklar och reportage. Trots coronapandemin har huvudstyrelsen arbetat för att vår tidning ska innehålla 
intressanta artiklar och reportage och vi har kunnat erbjuda våra medlemmar och annonsörer en riktigt 
bra tidning under 2020. Upplagan är cirka 8 500 per nummer. Redaktör under året har varit Jessica 
Björling Brännlund. Ansvarig utgivare är Lars Ramberg. 

Annonsering 
Försäljning av annonser i Apportören har under året ingått i informationsansvarigs ansvarsområden. 
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 helsidesannonser i Apportören. Prislistan för 
annonsering har inte justerats då prisnivån är i paritet vad våra annonsörer har förmåga att betala för 
annonserna. I samarbete med webbmaster sker annonsering på hemsidan med hjälp av klickbara 
annonser. Marita Björling, tidigare annonsansvarig, har gett goda råd och stöttat under året. 

Detta år då pandemin påverkat våra annonsörers ekonomi kan vi konstatera att vi tappat annonsörer. 
Apportören har precis som andra papperstidningar lite svårare att hävda sig i och med att nya billigare 
marknadskanaler används. De kommande åren blir en utmaning att hitta nya lösningar då vår förening 
delvis är beroende av annonsintäkter. 

Hemsida 
I februari 2020 lanserade vi vår nya hemsida som vår webbmaster Lars-Gunnar Lindén tog ett stort 
ansvar för. Projektgruppen bestod av Pernilla Lindmark, Lars-Gunnar Lindén och Marie Ahlqvist. Lars-
Gunnar ansvarar för uppdatering av hemsidan utifrån inkommande information från huvudstyrelsen, 
avdelningar och rasklubbar samt information från SKK. Hemsidan ska spegla aktuell information från 
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internationella tävlingar till resultat, program och intressanta länkar. Hemsidan är klubbens främsta 
ansikte utåt och där ska alltid aktuell information om vår klubb finnas. 

När den nya hemsidan lanserades förlorades statistik under perioden 18 februari till 11 november 2020 
på grund av att Google Analytics inte var aktiverat.   

 

Facebook 
Facebooksidan är klubbens andra informationskanal för att snabbt få ut information om viktiga och 
större händelser. Syftet med Facebooksidan är också att öka trafiken till hemsidan.  

Antalet gilla-markering var vid årsskiftet 6 604, en ökning med 280 (ca 4% ökning från föregående år).  

Antal sidföljare var vid årsskiftet 6 794, en ökning med 449 (ca 7% ökning från föregående år). 

Övriga Facebooksidor inom 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. 
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Utställningar, mässor och Game Fairs 
Då coronapandemin satte stopp för många aktiviteter har SSRK under 2020 endast representerats vid 
My Dog av SSRK Västra. Vid detta tillfälle togs det fram ett specialerbjudande vid rekrytering av nya 
medlemmar. My Dog sköttes exemplariskt av SSRK Västra och montern hade många besökare under fyra 
dagar som mässan pågick. Montern hade delvis nytt utseende i år och detta ska vi utveckla vidare. 
 
Sponsring 
 
Royal Canin 
I avtalet med Royal Canin erbjuds alla avdelningar och rasklubbar att söka och få sponsring till alla 
publika event såsom WT och utställningar. Royal Canin sponsrar SSRK i dess helhet genom 
samarbetsavtal med Huvudstyrelsen. Nytt avtal ska tecknas för 2021. 

Agria 
Avtalet med Agria löper i treårsintervall och betalas ut årligen. Beloppets storlek beror på hur många 
hundar av verksamhetens ingående raser som försäkrats hos Agria. Vissa delar av beloppet är öronmärkt 
för aktiviteter som bestäms av representanter från huvudstyrelsen och för Agria. Nytt avtal ska tecknas 
under 2021. 

Övrigt 
Övriga samarbetspartners är Svenska Jägareförbundet och Studiefrämjandet. 
 
Varumärket SSRK 
Under 2020 har huvudstyrelsen genomfört en workshop kring varumärket SSRK. Sedan tidigare har en 
”Grafisk manual” tagits fram och ska vara 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”. Vi ska vara en klubb som möter våra medlemmar och bidrar till en sund hundhållning. Det är 
viktigt att vårda och stärka varumärket.  

Kommunikationsplan 
SSRKs kommunikationsplanen är tänkt att vara ett stöd när vi inom organisationen planerar vad som är 
den bästa kommunikationsinsatsen för SSRKs målgrupper, både internt och externt. 

Den kommunikationsplan som togs fram under 2018 och publicerades 2019 har under året efterfrågats 
av ett flertal rasklubbar när de har sett över sina kommunikationsinsatser.  

 

JAKTPROV RETRIEVER 

A-prov   
A-provverksamheten under 2020 har som all annan verksamhet påverkats av coronapandemin. Under 
jaktsäsongen har olika restriktioner funnits vilka har inneburit färre möjligheter till A prov.  
Trots uppenbara svårigheter med planering etcetera har ett antal prov genomförts med stor entusiasm.  
  
Totalt sett har vi lika många startande hundar på individnivå som 2019.   
Antalet elitprov har drastiskt minskat med 60 % jämfört med 2019 och antalet starter med 54 %.   
På elitproven har antalet 1:a pris som mest varit 25 % på ett enskilt prov och antalet 1:a pris har sjunkit 
med 7 % jämfört med 2019. Flest starter på elitprov har två hundar med vardera fyra starter.  
 
Kkl-proven har däremot ökat i antal med 15 % och antalet starter med 9 %.  
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På Kkl-proven har antalet 1:a pris som mest varit 75 % och det på fem prov och antalet 1:a pris har ökat 
med 11% jämfört med 2019. Flest starter på Kkl-prov har tre hundar med vardera två starter.  
  
Fortfarande utgör ekonomin kring A-proven en rejäl utmaning.  
  
  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Totalt antal 
startande hundar 
i Kkl och Ekl  231  195  194  175  160  159  

  
Elitklass (Ekl)  
Under året har 6 prov i Elitklass genomförts varav ett var internationellt. Retrievermästerskapet blev 
tyvärr inställt.  
  
  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Antal prov Ekl  16  15  13  11  15  6  

Antal starter Ekl  
189  200  171  168  199  108  

Antal 1:a pris   37 (20 %)  38 (19%)  32 (19 %)  24 (14 %)  38 (19%)  13 (12%)  

  
Kvalificeringsklassen (Kkl)  
  
  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Antal prov Kkl  34  29  24  20  20  23  
Antal starter Kkl  113  90  106  96  80  87  

Antal 1: a pris       37 (35 %)  39 (41 %)  28 (35%)  40 (46%)  
Antal godkända  79 (69%)  46 (51%)          

  
Retrievermästerskapet   
Tanken var att Östergötland skulle arrangera Retrievermästerskapet 2020. Tyvärr måste detta 
arrangemang ställas in. Orsakerna var delvis ekonomiska och delvis beroende på svårighet att få ett bra 
startfält utifrån de meriter som idag krävs.  
  
En översyn av kvalificerande meriter för att starta på Retrievermästerskapet kommer att ske.  
  
2021 kommer avdelningarna i Bergslagen och Dalarna att arrangera Retrievermästerskapet. Platsen är i 
nuläget oklar.  
  
Nordiska Mästerskapet   
Nordiska Mästerskapet skulle under 2020 ha arrangerats av Sverige. Tyvärr måste det ställas in på grund 
av coronapandemin. Sverige kommer dock på begäran att arrangera detta under 2021. Förhoppningen 
är att det kommer att arrangeras som ett A prov i Skåne under hösten 2021.  
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B-prov   
B-provsverksamheten har glädjande nog kunnat ske på ett nästan normalt sätt under hösten. Ofta med 
kort varsel har olika avdelningar och rasklubbar kunnat mobilisera krafter för att genomföra ett stort 
antal prov trots coronapandemin. Det har skett enligt alla de föreskrifter som har funnits. Positivt är att 
funktionärsprov verkar ha ökat.  
  
Totalt sett har vi en minskning med 279 startande hundar på individnivå jämfört 2019 och då med en 
vårsäsong som blev helt inställd.   
När det gäller antalet starter så blev det en minskning med 31,5 %.  
Avdelningar och rasklubbar anordnade lika många prov under hösten 2020 som 2019 men ett flertal 
prov blev storleksmässigt mindre med tanke på coronapandemin.  
  
Flest starter i Nkl har två hundar med vardera fyra starter och 36 hundar har tre starter.  
I Ökl så har en hund fått fyra starter och sju hundar har startat tre gånger.  
 
För Ekl så är det en hund som startat sex gånger, två hundar har fått fem starter och 12 hundar har fått 
fyra starter under 2020.  
  
Totalt har 28,7 % av startande hundar fått ett 1:a pris. Flest 1:a pris har utdelats på ett Nkl-prov där 
66,7% fick 1:a pris och på ett Ekl-prov utdelades det 64,3 % 1:a pris.   
  
Diagrammet nedan visar statistik från våra prov som arrangörer lämnar tillsammans med protokoll till 
SSRKs kansli. Observera att dessa siffror inte stämmer till 100 procent, men de ger ändå en rättvisande 
bild av dagens situation.   
  
1010 unika individer startade på B-prov, exklusive praktiskt prov under 2020. Med 1612 starter ger detta 
ett genomsnitt på 1,59 starter per hund, jämfört med 2019 då det var 1,82 starter per hund.  
  

ÅR  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Antal starter 
totalt  2393  2321  2366  2365  2351  1612  

Antal starter 
i Nkl  1070  1011  1024  1058  1044  792  

ÅR  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Antal starter 
i Ökl  815  759  763  752  863  502  

Antal starter 
i Ekl  508  551  579  555  444  318  

Antal individer 
till start  1283  1284  1280  1337  1289  1010  

Antal praktiska 
starter  27  28  34  35  40  32  

Antal provdagar 192  174  177  179  187  119  

Antal vårprov  31  28  33  26  33  0  
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Antal höstprov  86  86  90  108  99  99  

Antal Elitprov 
vår  3  4  7  4  6  0  

  
Det finns en stor del som är bortlottade och under 2020 var denna problematik störst i Ekl (36,5 %) vilket 
indikerar att vi behöver relativt sett fler Ekl-prov.   
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Det stora antalet förhinder är ett annat problem, upp emot 11 % i både Nkl och Ökl. Leder 
förhoppningsvis till att någon annan kan starta men ger administrativt merarbete och eventuellt en tom 
plats.  
   
Syftet med jaktproven är att bedöma våra retrievers till ledning för avelsarbetet och ur ett 
avelsperspektiv är det fördelaktigt att fler individer kan bedömas.  
Registreringsstatistiken för våra retrieverraser pekar brant uppåt under senare år vilket är glädjande att 
vi har omtyckta hundar. Att försöka koppla statistiken över antalet registrerade valpar med antal starter  
 
på våra prov har inte varit lätt hittills. Men troligtvis kommer detta att innebära att vår provverksamhet 
kommer att behöva ökas åren framöver vilket också kommer att innebära att avdelningar och rasklubbar 
kommer att få arrangera fler provtillfällen och ett större antal funktionärer kommer att behövas.  
  

ÅR  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Antal 

registrerade 
valpar, 

retriever  

4881  4783  5243  5203  5429  5309    5822   6347 

  
Utbudet av provtillfällen och den geografiska spridningen är idag i stort sett mycket bra men vi 
täcker inte det behov som finns. Hur behovet ser ut från år till år varierar i de olika klasserna. Den korta 
framförhållningen – som numera är en möjlighet för avdelningar och rasklubbar att anmäla till de 
ordinarie- och särskilda proven – har underlättat för arrangörerna. Koordinationen mellan olika 
arrangörers prov fungerar i stort sett bra.  
  
Vi arrangerar idag prov i samtliga klasser under hela vår provsäsong och med gynnsamt väderläge har vi 
B-prov från mars till november månad. Trycket på våra prov blir varje år större ju längre fram på 
säsongen vi kommer.   
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Praktiska jaktprov  
Från och med 2019 är det avdelningar och rasklubbar som är ansvariga för att arrangera de praktiska 
proven. Antalet anmälda hundar till praktiskt prov har under 2020 minskat.   
Det var många bortlottningar i början av säsongen men i slutet fanns det även platser som inte fylldes, så 
totalt sett var tillgången på platser på den nivå som behövdes.   
  
32 starter har gjorts och det är 29 hundar som genomfört sitt praktiska prov med blandade resultat där 
de flesta är godkända (22 stycken). Andelen godkända hundar har varit 69 % under säsongen. Under 
senare år har det blivit mer regel än undantag att pröva flera hundar vid varje praktiskt jaktprovstillfälle, 
vilket är mycket positivt och helt enligt reglerna.  
  
En detaljerad statistik för all provverksamhet för retriever per ras och prov finns på SSRKs hemsida.  
 
Elitmästerskapet  
Även Elitmästerskapet fick ställas in under året på grund av coronapandemin. Vi ser fram emot att 
istället åka till Östergötland i början av augusti för Elitmästerskapet 2021.                                        
 
C prov / Working Test (WT)  
Tyvärr har denna verksamhet drabbats mycket hårt av coronapandemin. Det har inneburit att denna 
mycket populära provform i princip inte har fungerat alls.  
Unghundsderbyt som nu funnits i drygt 10 år har etablerat sig som ett stort WT för yngre hundar. De 
sista åren har knappt 200 hundar startat. Även detta blev under 2020 inställt. Tanken var att det skulle 
gå av stapeln i Värmland. Nu får vi se fram emot att Västra avdelningen arrangerar detta under 2021.  
Vad gäller internationella WT arrangemang har även dessa blivit inställda. Det gäller både IWT och 
Engelska Kennelklubbens WT, tidigare Chatsworth.  
  
Domarutbildningen för WT-domare har förändrats under 2020. Utbildningen ingår nu som en av de 
utbildningar som finns i Utbildningsplanen för jaktprovsdomare-retriever. I dag finns det totalt 56 
domare tillgängliga för att döma WT varav 30 är certifierade och 26 är diplomerade.  
  
Domarsituation vad gäller A-, B- och C-prov  
 
 Cacitdomare  A prov  B/A  B prov  C prov  

7  16  25  43  54  
  
Det finns nu en stor kunskap om bedömning av hundars arbete både i domarkåren och bland alla de som 
startar hund på prov. Många reser utomlands och skaffar sig erfarenheter till exempel i Danmark eller 
England. Detta kräver alltmer av domarkåren och skapar ett behov av vidareutbildning och utbyte av 
erfarenheter mellan domare. I detta perspektiv blir domarkonferenser allt viktigare.   
  
Utbildningsplanen vad gäller domare är nu reviderad och beslutad. Det innebär en hel del förändringar 
för retrieververksamheten. Dels finns det nu en uppdelning i tre olika spår. Man väljer från början vilken 
provform man vill utbildas till. Antingen A-provs-, B-provs- eller C-provsdomare. Dessutom är 
utbildningen till C-provsdomare nu en del i planen med samma grundkrav som för övriga domare.  
  
Situationen på domarfronten är fortfarande relativt bra för B-prov. Till dags dato har vi 43 domare för B-
prov. Dessutom finns just nu 7 domarelever som går sin utbildning och alla är i nuläget klara för att 
genomgå den s k preparanden.  
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Antalet domare borde mer än väl täcka det behov vi har med cirka 180 domardagar ett normalt provår. 
Det är dock en sanning med modifikation, då antalet domardagar i själva verket blir högre då vi 
”bränner” domardagar på prov som inte har fulla startfält. Med tanke på ovanstående diskussion om 
bortlottade hundar på B-prov vore det också bra med en större flexibilitet om det blir många 
anmälningar. Om möjligt vore det bra att då kunna sätta in en eller flera extra domare. Ett system som är 
relativt vanligt i våra grannländer.  
  
Situationen vad gäller antalet A-provsdomare är acceptabel i nuläget med tanke på antalet A-prov. Här 
är domargruppen dock så pass liten att gällande åldersfördelning kräver nyrekrytering. En målsättning är 
ju dessutom att öka antalet A-prov vilket kräver fler domare.  
  
Förhoppningsvis kan vi nu locka fler personer att söka till domarutbildningarna.   
 

JAKTPROV SPANIEL 

Spanieljaktkommittén  
Spanieljaktkommitténs syfte är att säkerställa etik och kvalitet på utbildningar, prov och andra 
verksamhetsområden, samt att aktivt arbeta för att få fler verksamma medlemmar till SSRK. 
Dessutom ska kommittén utföra av huvudstyrelsen ålagda uppdrag. 
 
Spanielkommittén har haft 7 protokollförda möten. Förutom detta har kommittén haft kontinuerlig 
telefon- samt mailkontakt med varandra.  
 
Aktuell Domarlista 
Under året 2020 har vi sett över domarlistan och uppdaterat den aktuell för att kunna användas av 
funktionärerna vid proven. Översynen ledde till en hel del förändringar med nerflyttningar av 
domarkategori.  Berörda domare underrättades per brev med förklaring till åtgärden. Ingen domare 
motsatta sig förändringen. 
 
Arbetsgrupp för domarkonferens 2021 
Arbetsgruppen består av Petra Johansson, Morgan Hallgren, Marcus Sjöborg, Bartek Brejski, Ulf 
Westlund och Elsebeth S Bergqvist. Vi har haft tre telefonmöten för att diskutera upplägget innan vi 
träffades på Gotland med avsikt att filma olika jaktsituationer som vi önskade ta upp på 
domarkonferensen. I skrivande stund planeras domarkonferensen flyttas till hösten 2021 med hoppet 
att mötet kan bli fysiskt och inte bara digitalt 
 
Regelrevidering 
På förslag av Spanieljaktkommitténs har HS beslutat att ta upp Spanieljaktreglerna på SSRKs fullmäktige 
2021. Reglerna ska ånyo ut på remiss till avdelningar och rasklubbar innan fullmäktige. 
 
SM och Derby 
Med hjälp av Jaktspaniels i Sverige (JiS), både administrativt och praktiskt, genomfördes (för åttonde 
gången) Spanielmästerskapet på Stensnäs i Skåne och Derbyt på Gyllerboda hos Bengt Rödseth med de 
svenska domarna Jörgen Andersson och Marcus Sjöborg. De tilltänkta irländska domarna kunde inte 
komma till Sverige på grund av coronarestriktionerna med reseförbud. 
Proven hade föredömligt lagts upp med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Årets Spanielmästare blev Morgan Hallgren med Muldegardens Lily of the Valey och 
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årets Cockermästare blev Zara Winkler med House of the Gundogs Captain Shuffel 
Årets Derbyvinnare blev Emilia Bengtdottir med Breckmarsh Hark. Mästarna och deras hundar kan 
beskådas på SSRKs nya hemsida. 
 
Spanieldomare i framtiden 
Arbetet med att få fler certifierade domare fortgår.  
 
Under 2018 antogs fyra personer till domarutbildning för Spaniel: Bartek Brejski, Morgan Hallgren, 
Christer Jönsson och Liv Stoltz varav tre personer under 2020 har gått vidare i sin utbildning. Morgan 
Hallgren är nu B-domare och Liv Stoltz har genomgått preparandkursen och Bartek Brejski har gjort ett 
vattenprov och ett nybörjarklassprov. 
 
Under senare delen av 2020 har Mari Strauss kontaktat domarutbildningskommittén för att kunna 
påbörja domarutbildningen, med Jörgen Andersson som mentor.  
 
Utbildningsplan 
En ny utbildningsplan har presenterats, där Marcus Sjöborg representerar Spaniel. 
 
Summering 
Många fantastiska insatser har gjorts av olika arbetsgrupper, funktionärer och deltagare under året. Ett 
stort tack till er alla. 
 
Statistik 
Statistiken har hämtats från SSRK rasdata och avser spanieljaktprov fält 2020. 

 
Statistik per ras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ras Antal  
hundar 

A B Ökl Skl Tot 0:or/IG 3:or 2:or 1:or/GK % pris % 
 1:or/GK 

Amris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clumber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocker 66 12 7 59 45 123 67 3 14 39 45.5 31.7 

IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Springer 75 14 19 40 64 137 81 3 6 47 40.9 34.3 

Field 1 3 1 1 0 5 4 0 0 1 20 20 

Sussex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Welsh 4 1 2 2 0 5 5 0 0 0 0 0 

Totalt 146 30 29 102 109 270 157 6 20 87 41.9 32.2 
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Statistik per prov  

Prov, ort och 
datum 

Antal  
starter 

A B Ökl Skl Tot 
0:or/ 

IG 
3:or 2:or 

1:or/ 
GK 

% pris 
% 

1:or/GK 

18/1 14 0 0 0 14 14 8 0 0 6 42.9 42.9 

5/9 16 0 0 6 10 16 8 0 2 6 50 37.5 

24/9 8 8 0 0 0 8 2 0 0 6 75 75 

16/10 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

17/10 9 0 0 0 9 9 6 0 0 3 33.3 33.3 

25/10 14 0 0 0 14 14 8 0 0 6 42.9 42.9 

12/11 11 0 0 11 0 11 8 1 1 1 27.3 9.1 

28/11 10 0 0 10 0 10 4 1 5 0 60 0 

Enköping 13/9 15 0 15 0 0 15 10 0 0 5 33.3 33.3 

Fjärdingslöv 24/10 8 0 0 8 0 8 3 0 3 2 62.5 25 

Göteborgsområde 
2/8 

8 0 8 0 0 8 4 0 0 4 50 50 

Halmstad 10/10 12 0 0 12 0 12 9 2 0 1 25 8.3 

Halmstad 11/10 12 0 0 0 12 12 8 0 0 4 33.3 33.3 

Karlshamn 4/1 8 0 0 0 8 8 3 0 0 5 62.5 62.5 

Klippan 24/1 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 

Luleå 3/10 10 4 0 6 0 10 5 0 2 3 50 30 

Luleå 4/10 5 2 0 3 0 5 4 0 1 0 20 0 

Mörrumstrakten 
14/11 

18 0 0 0 18 18 13 0 0 5 27.8 27.8 

Mörrumstrakten 
15/11 

12 0 0 0 12 12 7 0 0 5 41.7 41.7 

Skärkind 30/10 10 0 0 10 0 10 5 0 2 3 50 30 

Strängnäs 12/9 13 13 0 0 0 13 7 0 0 6 46.2 46.2 

Strängnäs 1/10 18 0 0 18 0 18 10 1 3 4 44.4 22.2 
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Övrig statistik 

Underlaget till statistiken nedan har Birgitta Elofsson tagit fram med hjälp av SKK och SSRK-prov. 

Vattenprov 
Antal prov: 14. Antal starter: 135  

Nybörjar prov B (NBP-B) 
Antal prov: 3. Antal starter: 29  
 
Nybörjar prov A (NBP-A) 
Antal prov: 5 Antal starter: 30  
 
Öppen klass prov (Ökl) 
Antal prov: 13 Antal starter: 119, inklusive Unghundsderbyt som är inofficiellt 
 
Segerklass prov (Skl) enkelsläpp 
Antal prov: 1. Antal starter: 10 
 
Segerklass prov parsläpp (SKL) 
Antal prov: 9. Antal starter: 99, inklusive SM 
 
Working Test (WT) inofficiellt  
Antal prov: 0, varav Nkl 0 och Ökl 0. Antal startande: 0 
 
Inställda prov  
Antal prov: 11 (varav 1 Ökl, 2 Vatten, 1 WT, 3 NBP-A, 4 NBP-B) 
 
Totalt 
Glädjande nog har vi haft 45 prov i år och totalt har 422 hundar startat på proven, vilket kan jämföras 
med att vi år 2019 hade 25 prov med totalt 510 startande.  
  

Tavelsjö Umeå 
22/8 

6 0 6 0 0 6 1 0 0 5 83.3 83.3 

Ystad 31/10 6 0 0 6 0 6 5 1 0 0 16.7 0 

Öxnevalla 7/11 11 0 0 11 0 11 8 0 1 2 27.3 18.2 

Öxnevalla 8/11 12 0 0 0 12 12 7 0 0 5 41.7 41.7 

Totalt 270 30 29 102 109 270 157 6 20 87 41.9 32.2 
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Avd /Rasklubb Vatten NBP-B NBP-A ÖKL SKL Inställt 

Springerklubben 2 2 1   5 

Östra 4  2 2 2 2 

Norrbotten 1  2 2   

Västerbotten 1 1     

Västra 1   2 2  

Bergslagen 1      

Värmland 1     1 

Södra 2   2 1 1 

Gävle 1   1   

Gotland    2 2 1 

Östergötland    1   

SSRK    1 Derby  2 SM  

Småland      1 

I fjol hade vi i verksamhetsberättelsen satt upp statistik över vilka domare som hade dömt flest prov och 
vilka prov olika domare hade anlitats för. Denna redovisning känns dock inte relevant i år eftersom 
coronapandemin har gjort att man har anlitat domare som bott nära (på grund av reserestriktionerna). 
Några domare tillhörde en riskgrupp och kunde inte anlitas med hänvisning till SKKs rekommendationer. 

 
 
JAKTPROV TOLLING 
Tollingjaktkommittén har under året haft en rad telefonmöten och videomöten, men på grund av 
coronapandemin inga fysiska möten. 
 
Pandemin har påverkat hela samhället och de restriktioner som gällt under 2020 kring inrikes resor, 
publika samlingar och för personer i riskgrupper påverkade verksamheten inom SSRK. För tollingjakten 
innebar det att inga prov kunde genomföras under vårsäsongen och att Tollarklubben tvingades att ställa 
in sin stora rasspecial samt att det internationella utbytet begränsades starkt. 
 
Trots detta kunde under året sammanlagt 23 tollingjaktprov arrangeras tack vare engagerade 
medlemmar och provledningar i SSRKs avdelningar. Till detta kommer 2 praktiska prov arrangerade av 
SSRKs HS. Totalt genomfördes 25 prov (2019 arrangerades 37 prov och 2018 var det 31). 
Södra avdelningen arrangerade sex prov, Västra fem prov och Gävleborg tre prov. Prov arrangerades 
även i Västerbotten, Dalarna, Bergslagen, Östra och Östergötland. 
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Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben tvingades på grund av den pågående coronapandemin och de 
gällande restriktionerna att ställa in sin rasspecial, Tollarspecialen, där det 2019 arrangerades tollingprov 
under tre dagar med sex tjänstgörande domare, fem provrutor per dag och 132 starter. Proven inför 
Tollarspecialen hade dessutom färre startande än normala år och inga utländska deltagare. 
 
Totalt gjordes 254 starter av 114 olika hundar. (2019 gjordes totalt 496 starter av 204 hundar). 27 av 
dessa hundar gjorde under året sin första start på tollingprov i Sverige. 
Av de 254 starterna gjordes 118 i Nkl, 89 i Ökl, 45 i Ekl och 2 på Praktiskt tollingjaktprov (motsvarande 
antal starter 2019 var 243 i Nkl, 157 i Ökl, 87 i Ekl och 9 på Praktiskt prov). 
Andelen hundar till pris var 50% (2019 låg detta på 47%). Andelen hundar till 1:a pris var 17% (i stort sett 
samma nivå som under åren 2016 till 2019). 
    
Antalet utländska hundar på svenska prov var på grund av reserestriktionerna under coronapandemin 
betydligt lägre än andra år. Ett tiotal tyska, norska och danska hundar startade under året på våra 
tollingprov. 
 
22 nybörjarhundar kvalificerade sig under året till Ökl. Motsvarande siffra 2019 var 27. Av dessa erhöll 
Arbetsviljans Lakritsrulle och Frida Wiklund samt Lönnlövets Yes och Petronella Brüggelmann 1:a HP. 
 
I Ökl tog fem hundar steget upp till Ekl genom att ta sin andra etta: Digby Tollers Direct Hit, Fågelsjöns 
Gåta, Lönnlövets Vixen, Marielundsbäckens Sansa, samt Rödtottarna Sjöguld. Av dessa erhöll Fågelsjöns 
Gåta och Marielundsbäckens Sansa var sitt 1:a Hp  
 
Sammanlagt hade vid årets utgång 108 hundar kvalificerat sig att starta i Ekl sedan starten 2007. 
 
I Elitklass tog fem hundar 1:a priser; 
Tesla (Inlicios Dusk och Dawn) med Håkan Linde tog två ettor. Scott (River Fox Freeze of Simo) med 
Cornelia Merlöv Larsson); Touch (Lauvstuas Pinti Touchdown) med Tina Therese Edvardsen, Norge; Singo 
(Tollarbos Singo Tassar som Arrac) med Nina Gröndahl och Doris (Rödtottarnas Sjöguld) med Jennie 
Weimén tog varsin etta. 
2:a pris Ekl gick till Agildes Boost of Passion och Lena Fjellstedt; Arbetsviljans Risgryn och Emma Nilbrink; 
SE J(t)CH Lönnlövets Lotus & Emilia Gröndal; samt River Fox Hollister by Lefi och Lis Sparre. 
 3:a pris Ekl tilldelades Digby Tollers Direct Hit och Lars Bengtsson; samt Marielundsbäckens Sansa och 
Roger Karlsson. 
 
Fyra svenska hundar erhöll 1:a pris Ekl på prov i Danmark - River Fox Storm av Kolfix och Sverker 
Haraldsson; SE J(t)CH Digby Tollers Daytona och Åsa Roosquist; SE J(t)CH River Fox Salsa av Fira och Lotta 
Strömberg; samt SE J(t)CH River Fox Freeze of Simo och Cornelia Merlöv Larsson. 
 
Under 2020 fick vi tre nya tollingjaktchampions (SE J(t)CH): 
River Fox Freeze of Simo (Scott) och Cornelia Merlöv Larsson som tog sin tredje etta i juli och hade 
godkänt praktiskt prov från 2019. 
Tollarbos Singo Tassar som Arrac (Singo) & Nina Gröndahl vid Stensnäs (domare Bo Ferm). 
Lauvstuas Pinti Touchdown (Touch) och Tina Therese Edvardsen, Norge, som tog sin tredje etta i oktober 
och hade godkänt praktiskt prov från 2019. 
 
Därmed har nu 23 tollare med sina förare blivit svenska tollingjaktchampions (SE J(t)CH). 
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Domare 
Under året har sex domare tjänstgjort vid tollingjaktprov - Titti Karlström, Marie Kinder Nilsson, Sverker 
Haraldsson, Lars Bengtsson, Bo Ferm (vid praktiska prov) och Hanne Søndenbroe (Danmark). Framförallt 
är det de egna domarna från tollarleden - Marie, Titti, Lars och Sverker - som dömer våra prov och har 
flera tjänstgöringar. 
  
Antalet domare - från de egna leden och med egen erfarenhet av att träna och jaga med tollare - 
behöver öka. Domarna är dessutom ojämnt fördelade inom landet med fyra domare i Södra, två i Västra, 
en i Östra och en i Norrbotten. Vi emotser fler ansökningar under 2021. 
  
Fyra elever från Sverige, Norge och Danmark befinner sig i utbildning. SSRK har åtagit sig att bistå NRK 
och DKK med utbildning av tollingjaktdomare. Två av dessa elever var Håkan Linde och Ronnie 
Lillebakken från Norge som i augusti genomförde sin preparandutbildning. De är därmed godkända för 
aspiranttjänstgöring. 
 
Internationellt samarbete 
Sverige är sedan drygt 10 år det ledande landet bland tollarna och inom tollingjakten på vår sida av 
Atlanten. Den svenska populationen är störst i Europa, och som andra land (efter Danmark) infördes 
officiella tollingjaktprov av SSRK 2007. Antalet prov och antalet starter har ökat år för år, från debutårets 
fyra prov med 55 starter. 
 
Den jaktliga utvecklingen, den jaktliga kvalitén, och intresset för jakt och tolling inom rasen har 
utvecklats mycket positivt och flera länders klubbar ser Sverige som ett föregångsland. 
 
Tollingjaktproven är idag en officiell provform i Sverige, Danmark, Tyskland, och Norge. Det norska 
regelverket är identiskt med det svenska, och det danska regelverket i stort sett detsamma som det 
svenska. Skillnaderna finns i hur man kvalificerar sig för högre klasser. I Tyskland arrangerar DRC, 
Deutscher Retriever Club, idag officiella tollingtests med kallvilt i "silver level" (motsvarande vår Ökl) och 
"Bronze level" (som Nkl). 
  
I Finland finns idag diskussioner om officiella tollingprov, och i Belgien, Schweiz och Tjeckien arbetar man 
också för officiella prov. 
 
Det internationella samarbetet med andra länders tollarklubbar är av största vikt för rasen, populationen 
och dess jaktliga utveckling. Det är därmed också av stor betydelse att SSRK måste arbeta för regelverk 
och championatsbestämmelser som stöder det internationella samarbetet. Tollingjaktkommittén avser 
även fortsättningsvis att verka för gott samarbete med den egna och andra länders rasklubbar. 
 
 
FUNKTIONÄRSUTBILDNING   
 
Funktionärsutbildningskommittén (FUK) bereder och lämnar förslag inom sitt verksamhetsområde.   
FUK har som målsättning att under 2021 utöka med en person. Då HS har en viktig uppgift att ta hand 
om och värna om våra ungdomar, finns sedan 2017 ett HS beslut att alla kommittéer ska ha en ledamot 
som är max 25 år. FUK eftersträvar därför att finna en person under 25 år, som har rätt kompetens och 
intresse för utbildningsfrågor att ingå i FUK.  
  
Ansvaret för WT-domarutbildningen för retriever och spaniel har under 2020 flyttats från FUK till sina 
respektive jaktkommittér.  
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Instruktörsutbildning BAS  
Arbetet under 2020 har präglats av genomförande av instruktörsutbildning BAS.  Sex blivande 
diplomerade instruktörer samlades 14-16 februari 2020 till en första kurshelg med föreläsningar på 
teman som “hur lär hund” och praktiskt arbete kring “hur planera och genomföra en kurs”.   
Pga covid19-pandemin fick upplägget för BAS-utbildningen planeras om och kom därefter 
att genomföras som distansutbildning. Fem olika digitala seminarier har ingått. Utbildningen kunde inte 
slutföras under 2020. Förhoppningen är att kunna slutföra diplomeringsutbildningen under första 
halvåret 2021.  
  
Funktionärsutbildning - jaktprov  
FUK har under 2020 gjort en översyn av befintliga funktionärsutbildningar samt planeringen för att 
uppdatera och skapa utbildningsmaterial. Kommittén har färdigställt en utbildningsplan för 
funktionärsutbildning för jaktprov för retriever och spaniel.  
En kommissarieutbildning har genomförts under det gånga året.    
   
Provledarutbildningar B-prov retriever   
Sedan 2014 finns krav på att provledare för B-prov ska vara certifierade. Certifieringstiden är fem år. 
Efter denna period ska förnyelsecertifiering ske. För provledare som varit aktiva och kan påvisa ett aktivt 
provledarskap under certifieringstiden räcker det med 1 dags utbildning för att erhålla en förnyad femårs 
certifieringsperiod. För andra krävs två dagar, varav en dag är teoretisk genomgång. Dag två är i 
huvudsak praktiska provupplägg.   
Avdelningar och rasklubbar ansvarar för att det finns certifierade Provledare på B-proven och att 
provledarutbildningar genomförs. Under 2020 hölls totalt 4 provledarutbildningar.  
 
SSRK Utbildningswebb  
Under 2020 har SSRK hemsida uppdaterats med ny design och tydlig struktur. En helt ny 
utbildningswebb finns nu publicerad här: Utbildning – Svenska Spaniel och Retrieverklubben (ssrk.se)  
   
 
DOMARUTBILDNING 
 
Domarutbildningskommittén (DUK) 
Under 2020 övertog DUK ansvaret för WT-domarutbildningarna som tidigare legat under 
Funktionärsutbildningskommittén. 

Domarutbildningen 

En ny domarutbildningsplan har arbetats fram av domarutbildningskommittén under året och 
fastställdes av HS i juni. Målet för den nya domarutbildningsplanen var att i största möjliga mån likställa 
retriever-, tollare- och spanieldomarutbildningarna samt att göra utbildningsstegen tydligare. Den nya 
domarutbildningsplanen finns publicerad på SSRKs hemsida. 
 
Antalet jaktprovsdomare - från de egna leden och med egen erfarenhet av att träna och jaga med 
någon/några av våra raser - behöver öka så att vi även framöver kan säkerställa rasspecifika 
avelsutvärderingar genom våra jaktprov. Även antalet viltspårdomare behöver öka inom vissa av SSRKs 
avdelningar. Därför hoppas vi att få se fler domaransökningar under 2021.  
 
Läs mer om domaransökningsförfarandena på SSRKs hemsida. 
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Tack alla mentorer och auktoriserade domare som gör det möjligt att utbilda nya domare. 
 
Retriever 
Under året har 7 domarelever (Maria Björklund, Tommy Borg, Peter Hilding, Kurt Idulv, Berth Nilsson, 
Eddie Nilsson, Tina Engström) blivit klara för preparandutbildningen för B-domare retriever. 
Preparandutbildningen har vid två tillfällen under 2020 tänkt genomföras men har tyvärr vid båda 
tillfällen blivit inställda på grund av covid-19 restriktioner. Förhoppningsvis kan preparandutbildningen 
äga rum under första halvåret 2021. 
 
Tolling 
Under året har tre domarelever kunnat fortsätta med domarutbildning till tollarjaktdomare. Två av dessa 
(Elisabeth Løhre och Ronnie Lillebakken) är norska domarelever som SSRK utbildar i Sverige. HS har även 
godkänt att utbilda danska domarelever. Kostanden för utländska domarelever betalas av respektive 
organisation i hemlandet. 
 
Preparandutbildningen kunde genomföras i augusti så Håkan Linde är klar för aspiranttjänstgöring. 
 
Spaniel 
Fyra personer är under domarutbildning spaniel: Bartek Brejski (kategori C), Morgan Hallgren (kategori 
A), Liv Stoltz (kategori B) och Marie Strauss (kategori C). Preparandutbildning för Liv Stoltz kunde 
genomföras under sommaren.   
 
Viltspår 
Under 2020 har ett antal utbildningsstarter till viltspårdomare skett. Följande personer har påbörjat sin 
domarutbildning: 
Eija Matsson, SSRK Bergslagen 
Peter Jansson, SSRK Dalarna 
Anderas Dahl, SSRK Östra 
Mats Andersson, SSRK Västra 
 
Under året har glädjande nog fyra auktorisationer till viltspårdomare skett för: 
Jimmy Björling, SSRK Dalarna 
Stefan Blomqvist, SSRK Västra 
Christer Frisk, SSRK Västernorrland 
Susanne Sedvall, SSRK Bergslagen  
 
 
VILTSPÅR 

Viltspårkommittén 
Viltspårkommittén har haft åtta protokollförda möten, fattat ett antal per capsulam beslut och därtill har 
löpande kontakt via e-post skett under året. 
 
Under 2020 har hela SSRKs viltspårdomarlista genomgåtts vilket har resulterat i att viltspårkommittén har 
varit i kontakt med domare som inte varit aktiva de senaste tre åren och diskuterat deras 
domarauktorisation. HS har efter denna genomgång avauktoriserat 46 viltspårdomare under 2020. 
 
Prov 
SSRK har en mycket väl fungerande viltspårsverksamhet som är rikstäckande och omfattas av 161 aktiva 
viltspårdomare som varit verksamma i SSRKs 14 avdelningar under året.  
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Provverksamheten består av rörliga och ordinarie prov i de officiella provnivåerna anlags- och 
öppenklass. På grund av coronapandemin har endast rörliga viltspårprov fått ägt rum det senaste 
halvåret. Viltspårmästerskapet och det nordiska viltspårmästerskapet fick tyvärr ställas in och så även  
 
många inplanerade 75-års jubileumsspår som avdelningarna skulle arrangera under 2020. SSRK Gotland, 
SSRK Dalarna och SSRK Östra kunde dock genomföra sina 75-års jubileumsspår när restriktionerna 
lättade en aning under sensommaren.  
 
Under några år har vi sett minskade provverksamheten men för 2020 ser vi en ökning vilket är glädjande 
i den rådande situation med coronapandemin. 
  

Retriever  
  Starter 

Chesapeake Bay Retriever  11 
Curly Coated Retriever  

 13 
Flatcoated Retriever  

 179 
Golden Retriever   117 
Labrador Retriever   305 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever  89 

     

Spaniel  
  Starter 

Amerikansk Cocker Spaniel  7 
Clumber Spaniel   8 
Cocker Spaniel   55 
Engelsk Springer Spaniel  

 118 
Field Spaniel   2 
Welsh Spring Spaniel   37 

     

Totalt antal starter hos SSRK  1825 

Retriever och spanielraser  941 
Övriga raser   884 

Tabell: Fördelning av antalet starter i SSRKs regi under 2020  
 
Av de totalt 1825 starterna gjordes 646 starter i anlagsklass och 1179 i öppenklass. Andelen hundar till 
pris var 90,2 % (jämfört med 88,4 % 2019), varav andelen hundar till godkänt anlag var 88,1 % (jämfört 
med 88,1 % 2019) och 1:a pris var 72 % (jämfört med 72,8 % 2019). 62 HP delades ut 2020 jämfört med 
51 HP 2019. 
 
Viltspårprov de senaste fem åren: 
 
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. 
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Utbildning av viltspårdomare 
Utbildning av viltspårdomare sker i SSRKs regi och genomförs rullande i samarbete mellan avdelningarna, 
viltspårkommittén, domarutbildningskommittén och huvudstyrelsen. Läs mer under avsnittet 
Domarutbildning. 
 
Antalet viltspårdomare behöver öka inom vissa av SSRKs avdelningar. Därför hoppas vi att få se fler 
ansökningar under 2021.  
 
Viltspårkurser och utbildning av viltspårinstruktörer 
Under 2020 har viltspårkurser kunnat genomföras i flera av SSRKs avdelningar. Dock har färre antal 
viltspårkurser hållits än tidigare år. För att kunna erbjuda medlemmarna fler viltspårkurser var SSRK 
viltspårsinstruktörsutbildning på diplomeringsnivå planerad att genomföras under våren 2020 men har 
skjutits på till våren 2021.  
    
Regelverk och anvisningar 
Nuvarande viltspårreglerna gäller 2017-2021. Under året har arbetet med regelrevidering skett. Första 
remissvaret lämnades in till SKK i slutet av januari 2020 där SSRK vill se en förändring att likställas med 
övriga nordiska länder. Dock såg vi få spår av våra förslag när andra remissrunda kom ut i november. 
Andra remissrunda ska lämnas in till SSK i början av 2021 så att beslut om nya viltspårregler kan ske och 
börja gälla 2022. 
 
SSRKs viltspårsmästerskap augusti 2020 i Sikfors nära Piteå 
SSRKs viltspårmästerskap 2020 skulle samarrangeras mellan SSRK Västerbotten och SSRK Norrbottens 
avdelningar. Tyvärr fick årets viltspårmästerskap ställas in men arrangeras istället av dessa två 
avdelningar 2021. 
 

Nordiskt mästerskap i viltspår för lag, juli 2020 i Finland 
I år skulle Finland stå som värd för nordiska viltspårmästerskapet men fick som så mycket annat ställas in 
på grund av coronapandemin. 
 
Till sist 
Viltspårkommittén vill rikta ett stort TACK till alla avdelningar och rasklubbar som kunnat arrangera 
coronasäkra viltspårprov under 2020. Det har varit glädjande att se att så många hundar och förare har 
kunnat aktiveras via viltspår när så många andra aktiviteter har varit tvungna att ställas in.  
Många nya viltspårchampions har tillkommit under året som förhoppningsvis kommer att gå vidare 
genom cuper, viltspårmästerskap och nordiska viltspårmästerskap och därmed aktivera våra hundar och 
sträva efter att ta fram bra eftersöksekipage som gör stor samhällsnytta. Vi får inte glömma bort vad 
ändamålet med viltspår är; Enligt viltspårreglerna §1 … att kvalitetsbedöma deltagande hundars 
spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att 
stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök. Så kämpa på i viltspårskogen 2021. 
 
I hela landet har viltspårverksamheten kunnat var aktiv tack vare våra duktiga viltspårdomare, 
funktionärer, instruktörer och frivilliga. Återigen ett stort tack till alla som gör viltspårverksamheten 
inom SSRK möjlig samt tack till alla viltspårsengagerade hundägare! 
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UNGDOM 

Ungdomskommittén 
Under året har ett protokollfört telefonmöte avhållits den 7 september. Kommittén har kontinuerligt 
hållit kontakt via telefon och en sluten Facebook grupp samt på mail. 
 
Ungdomsstipendiet 
Sju ansökningar hade inkommit till ansökan om Ungdomsstipendiet 2020. Stipendiet på 5000 kr 
tilldelades Julia Källestedt. 
 

 
Julia Källestedt med symbolisk check 
 
Alicie Boivie tilldelades stipendiet 2017 och fullföljde sin uppgift genom att i Apportören 2-2020 berätta 
hur hon använt bidraget. 
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 Alice Boivie med svart labrador 

 
Ungdoms-SM WT för spaniel och retriever 
Planeringen för ett Ungdoms-WT förlagt till Nordviks Naturbruksgymnasium utanför Härnösand den 25 
juli hade pågått sedan slutet av 2019. Mycket tid hade lagts ned för anskaffning av domare, funktionärer 
och sponsorer.  Direktiven från SKK och FHM medförde att vi var medvetna om att hela arrangemanget 
kanske skulle behöva ställas in. Ett sådant beslut togs av HS i samråd med kommittén vid HS-möte den 7 
maj.  
 
Då inga SM-vinnare kunde utses 2020 ställde kommittén frågan till HS om möjlighet att dela ut två 
Ungdomsstipendier innevarande år. Då detta inte överensstämmer med statuterna blev svaret nej på 
denna förfrågan. 
 
Arrangemanget 2021 kommer att genomföras i samarbete med SSRK Västra avdelningen. 
 
Apporteringskurser 2021 
HS har tilldelat kommittén 10 000 kr för att kunna planera och genomföra en utbildningsdag i 
apportering för ungdomar med spaniel och retriever på tre platser i Sverige under våren – i Norrland, 
Svealand och Götaland. 
 
 

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/7dfcfdef-7a34-410e-8fec-f04e1b1e2ea3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Svenska Spaniel- och Retrieverklubben 
802003-1467 

32 
(43)  

 
 

FUNKTIONSBESKRIVNING - RETRIEVER 

Funktionsbeskrivningskommitté – FB-RK 
Antalet protokollförda möten under året har uppgått till 11 varav ett har varit ett fysiskt möte. 
Kommittén anser att åtminstone ett fysiskt möte per året är bra. Det fysiska mötet 2020 hölls i samband 
med kalibreringshelgen för beskrivarna. De övriga mötena har månadsvis hållits via telefonkonferens.  
Därtill har under året löpande kontakter skett via post. 
 
FB-R har trots Coronapandemin kunnat genomföras 
Eftersom en ny beskrivare och testledare examinerades under 2019 så förväntades antalet beskrivna 
hundar öka under 2020. Trots att FB-R är en verksamhet som hela tiden kunnat genomföras, så fanns 
inledningsvis några restriktioner från SKK att följa.  I första hand gällde det begränsningen till max tio 
deltagare utomhus på samma plats. Eftersom FB-R får ha max tio deltagare per beskrivare och dag så 
kunde beskrivningar ändå fortsätta att genomföras, dock med en riskbedömning för smittspridning.  
 
Genom att sprida ut deltagarnas ankomst under dagen samt att ge tydlig information till deltagarna om 
vad som gäller, såväl i PM som vid beskrivningstillfället. Uppmaningen var att hålla avstånd, 
vantar/handskar skulle användas av hundägarna samt att använda den handsprit som alltid fanns att 
tillgå på platsen. Även information om att beskrivarteamet bar handskar som byts för varje hund gavs. 
 

Några tidiga FB-R fick ändå ställas in då det under en period gällde att inga deltagare från utlandet fick 
delta samt att det fanns en reserestriktion på max två timmars restid från hem tillberskrivningsplats. Just 
dessa restriktioner släpptes sedermera och då kunde också beskrivningsverksamheten sätta rejäl fart, 
vilket gjorde att en hel del av tappet kunde hämtas in (dock inte hela).  

Runt om i landet genomfördes 51 FB-R medan 9 fick ställas in på grund av coronapandemin.  

Antalet beskrivna hundar 
Under 2020 beskrevs 308 hundar, vilket var lika många som under 2019.  
 
Under åren 2015 – 2020 har 1768 hundar beskrivits. Värt att notera är att FB-R enbart görs en gång 
under hundens liv, undantaget om föraren avbryter, då medges ett ombeskrivningstillfälle.  
 

Fördelning raser  

Ras 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 

Golden Retriever 134 139 92 138 122 110 735 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever 25 46 15 22 21 23 152 

Labrador Retriever 27 80 55 32 72 57 323 

Flatcoated Retriever 64 86 92 93 82 79 496 

Curly Coated Retriever 17 20 10 1 9 1 58 

Chesapeake Bay Retriever 0 2 0 0 2 0 4 

 267 373 264 286 308 308 1768 
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Kalibrering för beskrivare 
Det är viktigt att FB-R ses som ett seriöst verktyg för avelsutvärdering. För att uppnå detta krävs att 
arbetet med FB-R håller en hög och jämn kvalitet och att beskrivningarna blir så likvärdiga som möjligt. 
En viktig del i detta är att genomförandet sker på samma sätt runt om i landet.  
 
För att uppnå detta har FB-RK beslutat att genomföra en kalibreringshelg vartannat år som är 
obligatorisk för beskrivarna. 2020 genomfördes en kalibreringshelg. Det år ingen kalibreringshelg sker 
skickas i stället kontinuerligt ut nyhetsbrev till beskrivare och testledare, där syftet är att förmedla 
nödvändig och viktig information.  
 
Nyhetsbrev 
Under året har sex nyhetsbrev skickats till beskrivarna och testledarna. Breven publiceras också i den 
stängda Facebook gruppen för beskrivare samt testledare. 
 
Utbildning/examination 
Ett femtontal nya Funktionärer/Kastare (F/K) har regionalt utbildats genom flera olika rasklubbars 
försorg samt även av en avdelning, längst upp i norr.  
Intresset från hundägare att delta på FB-R har under åren ökat, särskilt i de områden där tillgång på 
beskrivarteam på nära håll inte finns. Behovet av fler, utbildade aktiva beskrivare, testledare och 
funktionärer är mycket stort men FB-RK behöver ha mer draghjälp från Rasklubbar och avdelningar att 
hitta personer att utbilda.   
 
Regelrevidering 
Inför regelrevideringen utgick en inbjudan till Rasklubbarna att få möjlighet att ha en representant i en 
arbetsgrupp. Efter ett första fysiskt möte, har därefter flera telefonmöten avhållits samt också löpande 
kontakter skett via e-post.  
 
I arbetsgruppen ingår: 
Gunilla Lefwerth        ordförande FB-RK, beskrivare, utbildare/examinator TL 
Hanna Pettersson FB-R beskrivare/examinator för beskrivare, ingick 2006 i den 

inledande arbetsgruppen  
Lars Johnsson FB-R testledare, jaktprovsdomare A+B, ingick 2006 i den 

inledande arbetsgruppen  
Robert Bohman ledamot FB-RK, beskrivare Västerbotten 
Karin Friberg Flatklubben, utbildad TL/FB-R, avelsansvarig FRK/HS 
Lena Ohlsson Goldenklubben, vice ordförande, Utbildnings-Mentalitets -och 

Funktionsansvarig. 
Ingegerd Wikström Labradorklubben, suppleant 2 Mentalitet samt ledamot LRK/Ö      
 
Uppfödardiplom 
FB-RK har tagit fram ett diplom som uppfödare utan kostnad kan ansöka om att få vid fem beskrivna 
hundar från egen uppfödning. 
Har det blivit ytterligare fem beskrivna kan ett nytt diplom beställas och därefter ett nytt efter nästa fem 
och så vidare. 
 
Antalet uppfödare som låter beskriva kullar har ökat och därmed har också intresset för att ansöka om 
att få ett uppfödardiplom ökat. Något att rama in, hänga upp och visa att man föregår med gott 
exempel. 
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FB-R – Rosett 
FB-RK lyckades få en tillverkare att göra en speciell, elegant FB-R rosett, med texten – ”Genomförd FB-R” 
- som arrangörerna runt om i landet i sin tur kunnat sälja till de deltagare som så önskat. FB-RK hör sig nu 
för med arrangörer som årligen arrangera beskrivningar för att få till en större beställning vilket påverkar 
priset positivt jämfört med att göra flera separata beställningar. Rosettfirman ställer upp med leverans 
till den enskilda arrangören som beställt tillsammans med deras specifika faktura.  
 
 
FUNKTIONSBESKRIVNING SPANIEL - FB-S 
 
Eftersom det för spanielraserna är likadant som för retrieverraserna att alltför få individer startar på 
jaktprov har en arbetsgrupp bildats för att ta fram en Funktionsbeskrivning även för Spaniel. 
 
Arbetsgruppen består av Eva Masthagen - sammankallande, Elsebeth Bergqvist-Stoltz, Jenny Höök, 
Marie-Louise Larsson, Maria Köhlström, Monica Jansson, Ulrika Larefalk, Pernilla Falk och Gunilla 
Lefwerth. 
 
Ett första telefonmöte hölls 2020-03-19, där det beslutades att börja testa moment med hundar och ett 
flertal datum planerades för detta. Tyvärr orsakade coronapandemin att träffarna ställdes in då det inte 
gick att resa eller träffas i grupp.  
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Därefter har en hel del kommunikation skett i Facebookgruppen där det till exempel har diskuterats om 
möjligheten att kunna gå vidare utan att träffas fysiskt. Det bestämdes att var och en skulle testa hundar 
på hemmaplan, videofilma för att sedan kunna diskuteras i Facebookgruppen. Filmerna har varit mycket 
uppskattade.   
 
Ett andra telefonmöte hölls den 27 augusti där ny planering för fortsatt arbete skedde för att ta nya tag i 
arbetet. Under hösten såg det ut som en fysisk träff skulle kunna bli möjlig och en träff bokades in i 
Stockholmsområdet i början av oktober men inte heller den kunde bli av. Utöver detta har löpande 
kontakter skett via e-post.  
 
Den 5 mars gick Curt Blixt tyvärr bort Han var tänkt som mentor och bollplank i arbetet och vi skänker 
honom en varm tanke.  

 

TACK 

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt, enskilt eller i grupp, medverkat till att i positiv 
anda stödja och bidra till klubbens verksamhet. 
 
Ett särskilt tack riktas till Ann Ekberg på vårt kansli, vår webbmaster Lars-Gunnar Lindén 
och redaktören för Apportören Jessica Björling Brännlund. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 
Styrelsen i Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) lämnar härmed följande årsredovisning, 2019-
års siffror lämnas som jämförelse. 
 
Verksamheten 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) är en ideell förening som ingår som specialklubb i Svenska 
kennelklubben (SKK) och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma 
syften med de i SSRK ingående raserna. SSRKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från 
SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SSRK. Dessa raser är amerikansk cocker spaniel, clumber 
spaniel, cocker spaniel, engelsk springer spaniel, field spaniel, irländsk vattenspaniel, sussex spaniel, 
welsh springer spaniel, chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden 
retriever, labrador retriever samt nova scotia duck tolling retriever.  
 
Främjande av ändamålen 
SSRKs främsta uppgifter finns beskrivet i klubbens stadgar, som finns att läsa på klubbens hemsida, 
www.ssrk.se . 
Kort kan SSRKs mål och syften sammanfattas enligt nedan:  
SSRK har som uppgift 

 att väcka intresse för, utveckla och värna om rasernas specifika egenskaper, 
 att följa upp och skapa underlag för avelsarbetet, 
 att utbilda hundägare och hundar, 
 att verka för att hund och hundägare har en god relation till samhället, samt 
 att bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande intresse för SSRKs medlemmar. 

 
Allmänt om verksamheten 
Ovanstående 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. 
 
SSRKs avdelningar och rasklubbar hade 22 825 medlemmar vid utgången av 2020, vilket är en ökning 
med knappt 100 personer sedan 2019. Hela ökningen har skett inom rasklubbarna medan avdelningarna 
under coronapandemin i stället tappat 720 medlemmar. 
 
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. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
2020 har som för övriga världen präglats av pandemin vilket lett till att årets två stora centrala samlingar 
ställdes in samt att verksamheten i övrigt gått på lite lägre fart. Både den planerade funktionärsträffen 
och representantskapsmötet som normalt hålls det år vi inte har fullmäktige kunde inte genomföras. 

https://sign.visma.net/sv/document-check/7dfcfdef-7a34-410e-8fec-f04e1b1e2ea3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Svenska Spaniel- och Retrieverklubben 
802003-1467 

37 
(43)  

 
 

SSRK deltog och var som vanligt väldigt aktiva vid SKKs specialklubbskonferens samt vid SKKs årliga 
konferens för jakthundsklubbar som sker i samarbete med Svenska jägarförbundet på Öster Malma. 
Trots pandemin lyckades SSRK under hösten 2020 att ha en mycket aktiv provverksamhet. 
 
Dialogen med Svenska Brukshundsklubben (SBK) rörande ett nytt ”SSRK-prov” gick vidare, men på grund 
av oförutsedda problem kunde projektet inte slutföras under 2020.  
 
SSRK har under året flyttat över hemsidan till en ny servermiljö och även slutfört uppgraderingen till ny 
design av densamma. Vidare har SSRK centralt säkerställt en högre funktionalitet för e-post och 
dokumenthantering då man gick över till Microsoft 365. Denna övergång har även lett till att föreningen 
numera kan ha digitala distansmöten i Teams 365, vilket bedöms underlätta kommande års styrelse och 
kommittéarbete.  
 
Utbildningen av domare och funktionärer har av förklarliga skäl inte kunnat pågå i den omfattningen 
som önskats. Under året har vi skapat en ny utbildningsplan för att bli jaktprovsdomare. Denna plan är 
nu anpassad och likadan för alla raser. Vi har även kunnat genomföra en översyn av befintliga 
funktionärsutbildningar samt planeringen för att uppdatera och skapa utbildningsmaterial. Kommittén 
har färdigställt en utbildningsplan för funktionärsutbildning för jaktprov för retriever och spaniel. 
 
Arbetet med framtagande av funktionsbeskrivning Spaniel har växlat upp och arbetet förväntas växla 
upp ytterligare under 2021. 

Flerårsöversikt 
Det ekonomiska resultatet för 2020 slutar på 367 989,08 kr före avsättningar till reserverade medel.  
 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Intäkter(tkr) 3 768 4 151 4 122 4 175 4 157 

Årets resultat (tkr) 368 206 26  295 611  

Soliditet (%) 94 84 59 70 78 

Förslag till disposition av resultatet 
Styrelsen föreslår, i enlighet med godkänd rambudget att årets resultat om 367 989,08 kr disponeras 
enligt följande: 
 
Avsättning till SSRKs kommande Exteriördomarkonferenser (eget kapital)  100 000 kr 
Avsättning till SSRKs kommande Jaktprovsdomarkonferenser (eget kapital) 100 000 kr 
Balanseras i ny räkning (eget kapital)      167 989,08 kr 
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Resultaträkning 
 Not 2020 2019 

Medlemsavgifter inkl. rasklubbar 2 3 074 005 2 938 203 
Intäkter från verksamhet och sponsring 3 628 683 1 213 539 
Statliga bidrag   64 816  
  3 767 504 4 151 743 

Föreningens kostnader 
 

  

Övriga externa kostnader 4 - 6 -2 797 657 -3 237 603 
Personalkostnader 7 -601 601 -707 871 

Summa rörelsens kostnader 
 

-3 399 258 -3 945 474 

Verksamhetsresultat  368 246 206 269 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
0

 
0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -257 0 

Summa resultat från finansiella poster 
 

-257 0 

Resultat efter finansiella poster  367 989 206 269 

   

Årets vinst 
 

367 989 206 269 
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Balansräkning 
Not 2020-12-31 

 

2019-12-31 
Tillgångar  

Omsättningstillgångar   
 

 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  121 179  73 730 

Övriga kortfristiga fordringar  154 284  143 908 
  275 463  217 638 

Kortfristiga placeringar 8 250 000  250 000 

Kassa och bank  3 865 459  3 457 784 

Summa omsättningstillgångar  4 390 922  3 925 422 

Summa tillgångar  4 390 922  3 925 422 

   
 

 
Eget kapital och skulder  

 
  

Eget kapital  

  

Kapitalbehållning vid årets början 9 3 316 110  3 109 481 

Årets vinst 9 367 989  206 269 

Summa eget kapital 
 

3 684 099   3 316 110  

Kortfristiga skulder 
 

   

Leverantörsskulder 
 

165 403  184 422 

Övriga kortfristiga skulder 
 

23 540  23 540 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 

517 880 
 

401 350 

Summa kortfristiga skulder 
 

706 823  609 312 

Summa eget kapital och skulder 

 

4 390 922  3 925 422 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre företag. 

 

Not 2 Medlemsavgifter och rasklubbsavgifter 
 

2020 
  

2019 
Medlemsavgifter 2 921 895 2 794 364 

Rasklubbsavgifter 152 110 143 840 

  

Totalt 3 074 005 2 938 204 

 

Not 3 Intäkter från verksamhet och sponsring 2020  2019 

Gemensamt -ej medlemsavgifter 222 077 640 379 

Avel 49 826  49 439 

Exteriör 0 0 

Funktion & mentalitet 35 656 24 500 

Information (sponsring, annonser, rasdata) 238 888 281 894 

Jaktprov retriever 0 6 900 

Jaktprov spaniel 36 062  38 005 

Jaktprov tolling 1 738 4 252 

Ungdom 0 8 800 

Utbildning 44 436 0 

Viltspår 0  33 920 

Hantering Södras utställning 0  125 450 

Totalt 628 683 1 213 539 
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Not 4 Kostnader för verksamheten 2020  2019 

Gemensamt, inkl. Huvudstyrelsens möten och resor 540 355 947 235 

Avel 53 303 66 698 

Exteriör (domarkonferens m.m.) 0 7 950 

Funktion & mentalitet 52 302 38 069 

Information 511 129 668 185 

Jaktprov retriever 31 830 76 128 

Jaktprov spaniel 106 422 94 135 

Jaktprov tolling 5 616 16 971 

Ungdom 5 431 22 836 

Utbildning 61 570 200 743 

Viltspår 5 076 88 192 

Hantering Södras utställning 0 125 450 

Kundförluster 8 750 0 

Totalt 1 381 784 2 352 592 

 
 

Not 5  Övriga externa kostnader 2020  2019 

Medlemsavgifter till avdelningar (kostnad) 750 700 379 180

Medlemsregister (kostnad) 201 158 192 260

Övrigt 234 514  180 842

Totalt 1 186 372 752 282

    

Not 6 Kostnader för kansli    
Lokalhyra (inkluderar återföring av reserverade medel) 157 759 32 009

Porto 39 164 40 436

Kopiator 13 927 8 844

Övriga kostnader 18 651 51 440

Totalt 229 501 132 729
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Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 

2020 
 

  
2019 

Medeltal anställda 1  1 

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 

Löner och andra ersättningar 425 788 500 900
Sociala kostnader 116 824  158 648
Pensionskostnader 44 792 48 323 

Totalt  587 404  707 871 

  
 

 

Not 8 Kortfristiga placeringar 

 
2020-12-31 

 
2019-12-31 

Marknadsvärde av placeringar: 354 514 352 222
Not 9 

I eget kapital ingår ändamålsenliga medel med 1 145 000 kr (2020) 
avsedda för  
kommande exteriör domarkonferens                                               

kommande jaktprovsdomarkonferens                                              

avsättning för utveckling av SSRK-prov                                           

Notera att i de ändamålsenliga medlen ingår ej beslutade 
avsättningar om 200 0000 kr för 2020 och 100 000 kr för 2019. 
Dessa avsättningar presenteras för fullmäktige 2020. I 
balansräkningen för 2019 har kapitalet inte lagts över i de 
ändamålsenliga medlen. 

 

 

500 000 kr 

295 000 kr 

350 000 kr 

  

 

400 000 kr 

195 000 kr 

350 000 kr 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas fullmäktige 2021-05-29 -- 30 för fastställelse. 
 
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse har signerats den dag som framgår av vår 
elektroniska underskrift. 
 
 
 
Lars Ramberg    Caroline Hagström  Torbjörn Håkansson 
ordförande    vice ordförande  kassör 
 
 
 
 
Elsebeth Bergqvist   Leif Hernefalk   Eva von Celsing   
ledamot    ledamot   ledamot  
 
     
 
 
 
Sverker Haraldsson   Marie Ahlqvist   
ledamot    ledamot 
 
 
 
 
Bo Norling    Anna Londré 
suppleant, sekreterare  suppleant 
 
 
 
 
Gunilla Lefwerth   Berth Nilsson    
suppleant    suppleant 

 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
 
 
 
Sara Wallinder  Tommy Winberg 
Auktoriserad Revisor  Av fullmäktige vald revisor 

https://sign.visma.net/sv/document-check/7dfcfdef-7a34-410e-8fec-f04e1b1e2ea3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER
This documents contains 43 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 43 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 43 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 43 sider før denne siden Dette dokument indeholder 43 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive
representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant
custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/7dfcfdef-7a34-410e-8fec-f04e1b1e2ea3
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER
This documents contains 44 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 44 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 44 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 44 sider før denne siden Dette dokument indeholder 44 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive
representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant
custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/7dfcfdef-7a34-410e-8fec-f04e1b1e2ea3
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
 
 
 

 
SSRK Kansli Telefon: +46 76 180 23 33 Hemsida: www.ssrk.se Medlem i 

 
Ekbacksvägen 28 E-post: info@ssrk.se Plusgiro: 82 08 08-4 
168 69  BROMMA   

 

 
 
 
 
 
 

Rättelse i verksamhetsberättelse 2020 
 
Vid granskning av handlingarna inför fullmäktige 2020 har det noterats skrivfel i 
verksamhetsberättelsen för 2020. 
 
Under rubriken ”Antalet beskrivna hundar” står det:  
Under 2020 beskrevs 308 hundar, vilket var lika många som under 2019. 
detta är felaktigt då antalet hundar som beskrevs var 270 hundar. Mer korrekt skrivning är;  
Under 2020 beskrevs 270 hundar, vilket är något färre än 2019. 
 
På sidan 32 i berättelsen anges det en felaktig summering av antalet hundar, i tabellen längst ner på 
sidan, som beskrivits under 2020. I tabellen står det 308, vilket rätteligen ska vara 270. 
 
 
SSRKs Huvudstyrelse 



Revisionsberättelse 
Till fullmäktige i  Svenska Spaniel och Retrieverklubben, org.nr 802003-1467    

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Spaniel och Retrieverklubben för år 2020 
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 36-43 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 

Vi tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultat och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-auktoriserade 
revisorns ansvar. 

 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-35. 
Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.  

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
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måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 
 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den icke-auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben för år 2020. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

Uppsala den dagen som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

 

 

Sara Wallinder 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

Tommy Winberg 
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