Information från SJK (Spanieljaktkommittén)
Efter drygt ett och ett halvt år med restriktioner återgår vi nu mer till det normala men vi får inte
glömma att pandemin fortfarande finns här. Men vi ser fram emot att träffas på olika aktiviteter under
hösten och vintern.
Provverksamheten
Säsongens prov börjar fyllas och trots att vi nästan kunde genomföra alla planerade prov förra året, även
SM fast utan publik och med svenska domare, ser vi fram emot att få ha fulla prov och publik.
De första Öppenklass-proven blev överfulla. Det är kul att deltagandet ökar men vi behöver jobba på att
möta efterfrågan på ett bättre sätt. Vi tittar även på hur vi kan arbeta mer över gränserna avdelningar
emellan för att få ekonomin att bättre gå ihop.
Tyvärr har vi fått ställa in ett antal Nybörjarprov pga lågt deltagarantal. Detta är problematiskt och
oroväckande och vi tittar på orsaken och möjliga vägar framåt.
Årets Spanielmästerskap går av stapeln 13-14 november i Södra Sverige och som det ser ut i skrivande
stund kommer vi ha domare från Irland. Och vi kommer kunna ha publik.
Unghundsderbyt hålls i västra delarna av landet den 31 oktober.
För nionde året i rad bistår JiS huvudstyrelsen och spanieljaktkommittén och sköter hela arrangemanget.
Vi ser fram emot en trevlig helg.
Domarkonferens
Helgen 11-12 september arrangerades en domarkonferens för spanieljaktprovsdomarna.
Fokus denna gång var att diskutera olika situationer som kan inträffa på ett prov och försöka komma
fram till ett gemensamt synsätt så långt det är möjligt. Vi hade bra diskussioner och vi känner oss mer
kalibrerade än någonsin tidigare.
SSRKs mångfaldsansvarige var också där och informerad om just mångfald samt de domaretiska
reglerna.
Samtliga rasklubbar var inbjudna att delta på lördag förmiddag och Clumberspaniel-klubben samt
Fieldspanielklubben fanns på plats.
Domarutbildning
Vi har ett antal blivande domare under utbildning just nu och vi har även ett par som ansökt och nu är
under behandling. Vi ser främst att vi behöver stärka domarkåren framöver inom kategori C (vattenprov)
samt B (nybörjarprov).

Regler och anvisningar
Vårt regelverk har ju en låsningsperiod på 5 år och nästa period börjar 2023. Dock blir kommande period
endast 4 år då regelrevideringen drog ut på tiden av olika skäl. Det innebär att vi snart behöver se öven
regelrevideringen inför nästa period som gäller från 2027. SJK kommer påbörja det arbetet under 2022.

Anvisningarna har en låsningsperiod på 1 år och vi jobbar just nu på de förändringar som behöver göras
inför nästa säsong. Bland annat ser vi över lottnings-förfaranden och tydliggör vissa bitar mycket mer.
Allt för att var tydliga och undvika misstolkningar.

Protokoll
Många medlemmar har uttryckt att de saknar protokoll och information från våra möten inom SSRK. Det
är naturligtvis viktigt att alla medlemmar får del av det som diskuteras och att vi är transperanta. På
senaste HS mötet tog vi beslut som ska underlätta och göra det möjligt igen. Det kommer snart
information om detta.

Funktionärsträff och samarbetsmöten
Spanieljakt kommer inte ha någon funktionärsträff i november utan nästa blir i april 2022.
Däremot kommer vi har minst ett samarbetsmöte med spanieljaktansvariga i avdelningar och rasklubbar
samt JiS. Det första är planerat den 19 oktober. Mötet kommer hållas digitalt.
På mötet kommer vi bland annat prata om vad vi ska behandla under nästa funktionärsträff.

Vi ses på proven i höst!
SSRK Spanieljaktkommitté

