Denna gång ska jag börja med att fundera över varför det blev som det blev.
När jag tränar mina hundar blir det ibland fel och dom gör inte riktigt rätt. Jag brukar då försöka
tänka på vad jag själv en gång lärt mig. En hund vill inte göra fel. Den vill försöka göra rätt och
vara husse/matte till lags. Alltså har jag misslyckats i min kommunikation med hunden och gjort
det för komplicerat eller för svårt.
På samma sätt vill jag tro att det fungerar i vår organisation. Som människor (domare, hundförare,
provledare etc. etc) vill vi inte göra fel men ibland blir det ändå tokigt och inte enligt de planer vi
har. På samma sätt som i hundträning är det oftast kommunikation och dålig kunskap som inte
fungerar.
I min roll som retrieverjaktansvarig får jag ta emot en del kritik mot olika saker. Jag försöker då
tänka som en hundtränare. Människor har försökt göra rätt men av olika anledningar blir det ändå
fel. Vi lever i en värld där budskap sprids mycket snabbt och man får lätt intryck av att mycket är
tokigt. Vi får inte glömma att det mesta flyter på enligt planerna och på ett bra sätt men att nyheterna om det som gått fel når många fler och mycket snabbare.
Jag vill slå ett slag för den möjlighet som finns att skriva en incidentrapport. Detta är INTE för att
ha möjlighet att peka ut någon/något utan för att vi ska lära och göra det bättre nästa gång. Det är
lätt att gå i försvarsställning och inte ta till sig det underliggande budskapet. Det finns kanske en
möjlighet till förbättring?! Ni hittar incidentrapporten här på hemsidan (längst ner på sidan ”För
funktionärer vid retrieverjaktprov”).
Under hösten har vi haft ett Elitmästerskap. Det arrangerades av Östergötland och var omvittnat
ett mycket bra arrangemang. Det som lite grand präglar eftermälet är att man som avslutning
valde ett Mock Trial. Jag har fått en hel del kommentarer om detta. Efter genomgång kan jag konstatera att denna provform inte var van och trygg för domargruppen. En bättre samstämmighet
mellan domare och provledning innan provet hade underlättat. Här visar det sig att kunskapen
hos de som startar är väl i paritet med de som dömer och det ställer naturligtvis krav. Vi måste
försöka få till fler Mock Trials framöver. En utmaning som alla avdelningar kan ta till sig är att planera åtminstone ett Mock Trial per år.
Ibland får vi i RJK kritik för att vi inte accepterar olika förslag till lösningar. Vi har nyligen haft en
diskussion med en av rasklubbarna angående att låsa prov. Som grundregel gäller att i princip
alla våra stambokförda prov är öppna för alla. Det finns enstaka undantag som gäller t ex rasmästerskap. Återigen måste vi ömsesidigt bli bättre på att kommunicera vad som gäller enligt de regler/anvisningar vi har och om de ska ändras bör vi ha en dialog om det.
Övergår nu till att fundera över framtiden.
Under nästa år träder de nya jaktprovsreglerna i kraft vad gäller A- och B-prov. Det innebär en del
förändringar som vi behöver kommunicera. Det innebär i sin tur att nya Anvisningar kommer att
arbetas fram. De nya reglerna finns utlagda här på hemsidan (på sidan ”Dokument, retrieverjaktprov”).
A-prov: Glädjande nog har ett drygt tiotal A-prov planerats i höst. Dessutom står Sverige som
arrangör för Nordiska Mästerskapet som går av stapeln i mitten av oktober utanför Enköping. Tyvärr tycker jag att antalet KKL som planeras är lite för lågt. Detta bör bli bättre.
B-prov: Här är verksamheten i full gång och alla avdelningar är aktiva.

C -prov: Just nu förbereds den ansökan om stambokförda prov som ska skickas in till SKK för
att fullfölja fullmäktiges beslut. Ansökan kommer att gälla WT och Mock Trials. Planen är att den
ska skickas in under detta år. SKK ska därefter bereda frågan.
Sen kommer vi förhoppningsvis att få en provperiod som normalt sträcker sig över tre år. Pandemin har gjort det svårt att arrangera WT men vi ser fram emot 2022 då jag hoppas på många bra
arrangemang.
Domarutbildning
Just nu fullföljer sju aspiranter de sista delarna i sin domarutbildning för att bli B-provsdomare.
Förhoppningsvis är dessa auktoriserade till nästa provsäsong. Dessutom har vi två aspiranter för
att bli A-domare.
Vill återigen slå ett slag till Er som fundera på att bli domare. Planen för att bli domare är nu förenklad. Man väljer från början vilken domarkategori man vill jobba med och går direkt in i den.
Uppmuntra gärna någon som Ni tycker är lämplig!
Funktionärsträff
Retrievers kommer INTE att ha en fysisk funktionärsträff i höst. Däremot kommer vi att ha digitala
träffar i november. Vi bjuder in alla jaktprovsansvariga i rasklubbar och avdelningar till tre olika
träffar. Vi delar upp träffarna och behandlar de olika provformerna.
9 november (19 - 21): Vi diskuterar frågor kring våra C -prov
16 november (19-21): Vi diskuterar frågor kring våra B- prov
23 november (19-21): Vi diskuterar frågor kring våra A -prov
Däremot kommer vi som vanligt att ha en fysisk funktionärsträff i vår tillsammans med övriga
funktionärer.
Vill avsluta med några ord om kommunikation. Med rätta tycker jag att många medlemmar saknar
protokoll och information från våra möten inom SSRK. Det är naturligtvis viktigt att alla medlemmar får del av det som diskuteras. På senaste HS mötet tog vi beslut som ska underlätta och göra
det möjligt igen.
Återigen; Jag tror inte att vi vill göra fel. Ett problem kan vara att vi som ideella personer vill lite för
mycket och ibland kanske vi går lite för snabbt fram. Grundbudskapet är att vi behöver prata mer
med varandra och inte om varandra.

