
 

 

I huvudet på RJK 
 
Så har vi lagt ytterligare ett corona-år bakom oss. Många är nu trippelvaccinerade vilket minskar risken för 
allvarlig sjukdom. Tråkigt nog har vi nu dundrat in i fjärde vågen av corona och åter en gång ställs vi på prov 
avseende planering.  
 
Jag är optimistisk och hoppas att denna våg är av tillfällig natur och att vårt hundår kan planeras som van-
ligt.  
 
Vi arbetar nu med en verksamhetsberättelse för det gångna året. Tyvärr finns inte riktigt alla data än så en 
ordentlig analys får vänta. Men vi kan konstatera att mycket av vår verksamhet har rullat på ’nästan’ som 
vanligt. 
 
Under senare del av hösten har vi även haft två större mästerskap. Dels RM (Retrievermästerskapet) som 
gick som ett endagarsprov utanför Eskilstuna. Dels Nordiska Mästerskapet som var ett tvådagars prov mel-
lan de nordiska länderna utanför Enköping. NM bjöd på både fantastiskt väder, bra arrangemang och fram-
för allt en bra jakt.  
 
Vid både RM och NM kan alla inblandade ta åt sig äran av väl genomförda prov och värdiga vinnare.  
 
A-prov 
Både A-prov Elit och KKL har minskat under 2021. Här finns en mycket tydlig utmaning. Visst – det finns 
ekonomiska utmaningar vad gäller A-proven, men med tanke på alla förare och hundar som arbetar på 
olika gårdar under jakterna så borde det enligt min mening vara möjligt med ett större antal prov. 
 
Utmaning:  Vi har ett stort antal personer som är ansvariga för apportörer på olika gårdar över hela landet. 
Eftersom dessa gårdar får service med apportörer under året menar jag att det borde vara möjligt att för-
handla fram möjligheter till A-prov i någon klass till rimliga villkor. Åtminstone ett prov i varje klass skulle 
vara en viktig bas för provverksamheten. Möjligt? 
 
B-prov 
Denna del av verksamheten har fungerat bra trots pandemin. Här återkommer vi med analys för att se om 
vi möjligen ska styra så att det arrangeras mest av de prov där flest vill starta. B-proven har ju länge varit en 
mycket viktig del av vår provverksamhet och så kommer det förhoppningsvis att fortsätta. De nya reglerna 
ger ytterligare möjligheter att få en tydligare jaktlig prägel på proven. En utmaning för alla provledare.  
 
C-prov 
Dessa prov har varit svåra att arrangera under året som gått. Förhoppningsvis kan vi återuppta aktiviteten. 
Under hösten skickades en ansökan in till SKK efter Fullmäktiges beslut om att vi ska försöka få stambok-
förda resultat. Det gäller både WT och Mock Trial. Vi räknar med en dialog och därefter förhoppningsvis 
starten på en provperiod. Som vi tidigare planerat kommer vi nu åter att planera uttagningar för de som vill 
starta på de internationella prov som finns. IWT kommer i år att gå i Österrike och i England hoppas vi att 
det som tidigare hette Chatsworth åter kommer att kunna fungera. Unghundsderbyt arrangeras i år av 
Östra avdelningen på Gålö utanför Stockholm.  
 
Regler och Anvisningar 
Nya jaktprovsregler gäller från och med i år. Dessa ligger på hemsidan sedan länge. Vi har nu beslutat om 
nya Anvisningar för A-proven och under februari räknar vi med att nya Anvisningar för B-proven också är 
beslutade.  Både regler och Anvisningar hanteras numer av HS och så fort protokoll är justerade kommer 
anvisningar att läggas ut. 
 
 
 



 

 

Utländska meriter 
Hanteringen av utländska meriter har reviderats och beslut vad gäller detta togs av HS i december. En för-
ändring är att ett första pris taget på Open A i Danmark nu accepteras för start på Elitprov A i Sverige. Se 
hemsidan.  
 
Utbildning 
I år är det planerat en domarkonferens för retriever. Denna obligatoriska träff sker vart femte år och i år är 
det naturligt att diskutera de nyligen tagna jaktprovsreglerna. Dessutom är det otroligt viktigt att diskutera 
och ventilera olika sätt att bedöma situationer på jaktprov. Detta är en viktig del både som fortbildning och 
som socialt möte. Det är inte ofta domarna får chans att träffa varandra i grupp på detta sätt.  
 
Glädjande nog har vi nu ett antal nya ansökningar till domarutbildningen. Förhoppningsvis kommer vi igång 
med utbildning för dessa så snart som möjligt.  
 
Denna del av året passar alldeles utmärkt för utbildning av olika slag. Vill passa på att propagera för provle-
dare och kommissarieutbildningar. Vet att vissa avdelningar är i full gång med planering av detta. Hör av er 
om det behövs stöd eller hjälp på något sätt.  
 
Avslutar med en påminnelse om funktionärsträffen som i år är planerad till 23 och 24 april. Eftersom många 
byter ansvariga i styrelser är det viktigt att dessa nya personer får möjligheter att åka på denna träff.  


