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Ledare

Äntligen höst, snart vinter!

Sitter hopkurad i soffan framför bra-

san. Älskar att krypa upp så här en höst-

dag efter en långpromenad, träning 

eller jakt i skogen med hundarna eller 

ett viltspårdomaruppdrag. Reflekterar 

när jag sitter här att vi verkligen bor i 

möjligheternas och kontrasternas land. 

Ena dagen är det höstrusk och det tar 

emot lite att ta promenaden medan 

den andra dagen bjuder på en klarblå 

himmel och det är helt underbart ute 

och man vill inte gå in. Samma sak gäl-

ler våra hundaktiviteter med våra raser 

som ger oss olika möjligheter. 

Den ena hundägaren håller bara 

på med jakt, den andra går även på 

jaktprov och ställer ut någon gång, den 

tredje brinner bara för utställning eller 

viltspår och den fjärde tycker också om 

agility, lydnad eller Nose Work. Sedan 

finns det även hundägare som har sin 

hund som arbetskollega. Vad du än 

aktiverar dig och din hund med så är 

det härligt att du gör det just med en 

spaniel eller retriever och att våra hun-

dar kan skapa gemenskap över en så 

stor bredd. Det är ju underbart att vi 

får göra det vi vill med vår hund utan 

att någon annan säger att det inte går. 

I SSRKs mångfaldspolicy står att 

”samtliga individer skall bemötas med 

respekt, och alla former av handlingar 

och uttalanden från SSRKs funktionä-

rer som kan upplevas kränkande och 

diskriminerande är oacceptabla.” Det 

gäller självklart också hur vi beter oss 

mot varandra och mot våra hundar vid 

SSRK-arrangemang. I detta nummer 

tar vi upp olika ärendetyper vid hän-

delser och hur vi hanterar dem. Syftet 

är att vi hela tiden ska sträva efter att 

alla ska känna sig välkomna och att vi 

tillsammans värnar om spanieln, retrie-

vern och hundägaren.  

Vad du och din hund än har för in-

tresse ska vi och SKK vara en hundorga-

nisation för hunden och hundägaren. 

Detta belystes starkt under SKKs Ken-

nelfullmäktige. Mer om mötet finns 

att läsa i detta nummer av Apportören. 

Inför fullmäktigemötet deltog SSRK i 

ett antal samverkansmöten med andra 

specialklubbar. Dessa möten kommer 

att fortsätta då vi ser en stor vinst i att 

samarbeta och ta upp berörings-

punkter med andra likasinnade.

Under november har 

vi äntligen kunnat träffa 

SSRKs rasklubbar och 

SSRK-avdelningarnas 

funktionärer igen på 

den årliga funktio-

närsträffen. Alla verksamheter hade 

inte möjlighet att träffas vid detta till-

fälle, men vi planerar för en ny funktio-

närsträff under våren. I samband med 

träffen var det även workshoppar med 

representanter från rasklubbarna och 

avdelningarna och därmed en första 

gemensam aktivitet om SSRKs med-

lemsfrågor och att tillsammans börja 

hantera fullmäktigebesluten om dessa 

frågor. En fylligare rapport om detta 

kan du läsa på SSRKs hemsida eller i 

nästa nummer av Apportören.

Jag har sagt det tidigare och av-

slutar med att säga det igen: Jag är så 

ofantligt tacksam att ni aktiva inom 

rasklubbar och avdelningar engagerar 

er så mycket så att ni, våra medlemmar 

och era hundar kan delta på så många 

olika hundaktiviteter. Tillsammans ser 

vi till att leva upp till att SSRK ger ett 

rikare liv för dig och din hund.    

Caroline Hagström
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