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Ledare

Jag hoppas att du njutit av sommaren 

vad den än gett dig och din hund. För 

min del känns det som att sommaren 

gick alldeles för fort, och att den har va-

rit varierande både i väder och tempo. 

Det positiva med att sommaren strax är 

slut är ju att hösten kommer med allt 

vad det innebär i form av jakt, plocka 

svamp, kursstarter, regn och rusk och 

underbara höstpromenader. 

Som ordförande för SSRK hade 

jag förmånen att under två dagar nu i 

sommar bevittna Ungdoms-SM och tol-

lingjaktprovet som arrangerades i sam-

band med Tollarspecialen. Jag var fylld 

av glädje och energi efter att en het 

sommardag fått se vår framtid, dagens 

SSRK-ungdomar föra sina spaniel- och 

retrieverhundar följsamt och fokuserat 

och av den fina stämning och gemen-

skap som rådde bland alla. Det var för-

sta gången jag besökte ett tollingjakt-

prov och jag var mäkta imponerad av 

att se rasens specifika egenskaper hos 

såväl nybörjarhunden som elithunden 

och hur fint de fördes av sina förare. 

Har du möjlighet, var åskådare på an-

nat än de aktiviteter som är för just din 

ras. Det berikar en att se alla våra raser 

arbeta. 

Sedan har mycket annat skett un-

der sommaren. Till exempel viltspår-

mästerskapet, svenska elitmästerskapet 

och nordiska viltspårmästerskapet. 

Om detta och mycket mer går att läsa 

i detta nummer av Apportören eller på 

SSRKs hemsida. 

SSRKs huvudstyrelse jobbar för fullt 

med att utvärdera intressenter för han-

tering av våra befintliga prov och täv-

lingar men tittar även på hur ett system 

kan möta våra behov framöver för kom-

mande tävlingsformer och beskrivning-

ar. Vi håller även på att titta på system/

organisationer för medlemshantering 

utifrån ett av de uppdrag SSRK HS 

fick på fullmäktige 2021. Mer om detta 

kommer inom kort till alla berörda. 

Glöm inte att tillsammans ser vi till 

att leva upp till att SSRK ger ett rikare 

liv för dig och din hund. Ta nu tillvara 

på sensommaren och hösten tillsam-

mans med din fyrbenta vän!  

Caroline Hagström
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Detta nummer av Apportören får nog 

sägas vara riktigt fullmatat, då det 

innehåller reportage från flera stora 

arrangemang inom klubben, såsom 

Club Show, elitmästerskapet, nordiska 

mästerskapen i viltspår, ungdoms-SM 

och unghundsderbyt för retriever. 

Jag är mycket glad åt alla foton som 

ni skickar in och som sparas i ett arkiv 

för att användas vid behov i tidningen. 

Till nästa nummer är det vinterbilder 

som jag söker till framsidan. Fotogra-

fiskt bra bilder i full storlek är de för-

utsättningar som gäller. Glöm inte att 

ange fotograf när ni skickar in.

Nu önskar jag er en härlig höst och 

kom ihåg nästa manusstopp som är re-

dan 15 oktober!

Jessica




