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... och mycket mer!

Apportören som

NÄTTIDNING
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Ledare

Min första ledare i Apportören har ge-

nererat engagemang av olika slag och 

både positiva och kritiska synpunkter 

har kommit till min kännedom.

Det positiva är att så många aktivi-

teter har tagit fart. Ungdoms-SM spa-

niel/retriever/viltspår, Elitmästerska-

pet retriever, Viltspårmästerskapet och 

utställningar med mera har kunnat 

genomföras. Läs mer inne i tidningen 

samt på SSRK:s hemsida. 

I och med det ökade antalet aktivi-

teter ser vi även en ökning av antalet 

medlemmar. Även det är ju självklart 

glädjande.  

En mindre positiv reaktion från alla 

SSRK:s rasklubbar har kommit om det 

jag skrev i förra ledaren om beslut på 

fullmäktige. Jag skrev: ”På fullmäktige 

togs frågan upp om ett medlemskap.” 

Jag vill förtydliga att min andemening 

var och är att vi nu lämnat utrednings-

fasen och kommer att arbeta vidare. 

Det var klumpigt av mig att skriva 

ett medlemskap då det inte är det som 

det ordagrant beslutades om på full-

mäktige. Självklart kommer SSRK:s 

rasklubbar och avdelningar att bjudas 

in till dialoger och inkluderas i det fort-

satta arbetet. Målet är ju att gemensamt 

komma fram till lösningar, förbättring-

ar och utveckling av SSRK när det gäl-

ler medlemsfrågorna. 

Som jag skrev i förra numret måste 

vi komma ihåg att SSRK är en organi-

sation som består av avdelningar och 

rasklubbar. Vi måste alla arbeta för att 

kunna erbjuda attraktiva medlemskap. 

Alla spaniel- och retrieverägare och de-

ras familjer ska känna att det är värt var-

enda krona att vara med i vår förening, 

nu och framöver. Vi är ingenting utan 

er medlemmar!

Slå dig nu ner i en skön fåtölj eller 

på en sten i skogen med en eller fle-

ra hundar vid dina fötter och njut av 

detta nummer av Apportören. Själv ska 

jag grotta ner mig i flödesscheman om 

handläggning av disciplinära åtgärder, 

oacceptabla beteenden med mera. En 

presentation av detta hoppas jag kunna 

göra i nästa nummer av Apportören. 

Jag vill avsluta med att påminna er 

alla om att vårda ert HEJ–TACK och 

FÖRLÅT. Glöm inte att hälsa på männ-

iskor i din omgivning. Det kan göra 

den personens dag. Det skadar aldrig 

att säga tack och det är en skyldighet 

att ha modet att säga förlåt när det är 

på sin plats. 

Njut nu av sensommaren och hös-

ten, men kom ihåg att pandemin inte 

är över. Håll i och håll avstånd! Tillsam-

mans besegrar vi covid!

Caroline Hagström
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