
1

Tidskrift för Svenska Spaniel och Retrieverklubben – sedan 1969 

Nr 1-2022

Svenska Spanielmästerskapen | Elitpröve i Danmark 
... och mycket mer!

CLUB SHOW 2021

Trevlig vår!
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Ledare

Nytt år, nya möjligheter!
Jag kan nog tala för oss alla att vi hade 

önskat att 2022 hade startat utan pan-

demi och restriktioner, så att man kan 

planera aktiviteter med sin hund utan 

att leva i ovisshet om det kommer att bli 

av eller inte. När jag skriver detta väntar 

Sverige på att vår statsminister ska gå ut 

med information om lättade restriktio-

ner, och så blev det också några dagar 

senare. Skönt, men vi måste ändå vara 

kloka och tänka oss för då viruset inte 

har försvunnit. Men sätt er nu ner efter 

att ha läst detta nummer av Apportö-

ren och planera för vilka utställningar, 

jaktprov, viltspårprov, FB-R eller annan 

aktivitet ni ska delta i och glädjas åt 

framöver. Jippi! 

Ett nytt år innebär också nya års-

möten eller fullmäktigemöten. Detta 

är er chans som medlemmar att kunna 

vara med och påverka. Ni har chansen 

att välja in de personer ni vill ska repre-

sentera er och driva era frågor framåt 

samt att ni kan påverka om motionerna 

går igenom eller inte. Tycker ni att ett 

förslag på personval eller en motion är 

dåligt? Närvara på årsmötet och rösta 

nej till motionen och lämna förslag 

innan mötet på personer ni vill ha in 

i styrelsen eller gör er själva tillgängli-

ga. Skulle sedan majoriteten inte hålla 

med er, acceptera det. Men närvarar 

man inte på årsmötet eller fullmäktige-

mötet har man försuttit sin chans att ha 

en åsikt om personval eller motioner 

tills det är dags för nästa årsmöte eller 

fullmäktigemöte.

Jag vill påminna er alla om att      

Apportören är er tidning. Ni är alltid 

välkomna att skicka in material så att 

alla känner sig delaktiga och att vi fyl-

ler tidningen med givande och intres-

santa reportage och att det sedan blir 

en rofylld stund när ni sätter er ner och 

läser tidningen.

Glädjande är att SSRKs avdelningar 

och rasklubbar ökade antalet medlem-

mar under 2021. Nu ser vi till att alla 

känner sig delaktiga och hittar en       

aktivitet där man kan känna samhörig-

het och utvecklas tillsammans med sin 

hund. All lycka och glädje till dig och 

din hund under 2022.

Caroline Hagström
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Glöm inte nästa

MANUS-
S T O P P

15 april!

Har du bytt adress?
Anmäl det till info@ssrk.se

INFORMATIONS-
ANSVARIG SÖKES!

Arbetar du med kommunikation/information/media eller bara är 
väldigt intresserad av detta så fortsätt gärna läsa …

Vi behöver adjungera en informationsansvarig till 
SSRKs huvudstyrelse.

Läs mer om uppdraget på SRRKs hemsida www.ssrk.se

Är du intresserad?
Kontakta vår ordförande Caroline Hagström

på ordforande@ssrk.se

Våren är på väg och det blir ljusare ute. 

Samtidigt så innebär de slopade restrik-

tionerna att det ser ännu ljusare ut och 

vi kan se fram emot ett fortsatt år med 

hundaktiviteter i normal omafttning 

igen.

En påminnelse till aveldeningarna 

inför nästa nummer är att ni måste 

skicka in er nya styrelse även till Appor-

tören (det räcker alltså inte med att bara 

skicka in till kansliet). Grundregeln är 

att allt som ska in i Apportören också 

måste skickas in till Apportören.

Upplever du att just din ras inte är 

på bild speciellt ofta i Apportören? Det 

beror i så fall troligen på att inga sådana 

bilder har skickats in. Tänk på att när 

foton skickas in till tidningen så måste 

de vara rejält stora, helst i den storlek 

de har direkt ur kamera eller mobilte-

lefon. Det händer att jag får in jättefina 

bilder som tyvärr inte går att använda 

för att de är för små. Speciellt framsides-

bilder måste vara rejält stora. Till nästa 

nummer ska det vara en sommarbild, så 

skicka in era bästa sommarbilder till tid-

ningen, så väljer jag ut vilken som pas-

sar på framsidan. Resten hamnar i ett 

arkiv och används vid behov. Glöm inte 

att lägga med fotografens namn.

Nu önskar jag er alla en härlig vår!

Jessica




