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Ledare

I den förra ledaren skrev jag om det po-

sitiva med att hösten var på intåg. Det 

har inte riktigt blivit som jag önskade 

med mycket jakt och härliga höstpro-

menader. En knäoperation satte stopp 

för allt. Det blir inte alltid som man 

tänkt, men det är bara att se framåt. 

När jag ändå använder ordet framåt så 

kan jag nämna lite axplock av vad som 

händer inom SSRK nu och framöver. 

Arbetet med ett nytt SSRK-Prov på-

går för fullt. Efter nästa SSRK HS-möte 

hoppas jag att vi kan ge dig mer infor-

mation och en tidplan.

Från och med den 1 januari 2023 är 

Working Test och Mock Trail officiella, 

stambokförda tävlingsverksamheter. 

För att det ska kunna ske pågår plane-

ring för att vidareutbilda jaktprovsdo-

mare och säkerställa hur anmälningar 

och resultat ska hanteras. 

Den 1 januari byter vi även med-

lemssystem för alla SSRKs avdelningar 

till SKKs medlemsregister. Många av 

våra rasklubbar använder redan idag 

SKKs medlemsregister, så det blir jät-

tebra att ha alla samlade på ett ställe.

Med ett nytt år kommer även av-

delningar och rasklubbarnas årsmöten 

och SSRKs fullmäktige i maj. Kom ihåg 

att dessa möten är en av dina möjlighe-

ter som medlem att kunna påverka och 

engagera dig i styrelsearbetet. Så väl-

kommen att kontakta din valberedning 

och erbjud dig som kandidat och delta 

sedan på årsmötena. Jag vill även passa 

på att uppmana dig att försöka locka 

och engagera fler ungdomar och yngre 

vuxna att kliva in i vår gemenskap. De 

är vår framtid!

För dig som sittande eller ny för-

troendevald, boka redan nu in i kalen-

dern nästa års funktionärsträff som är 

den 22–23 april på Scandic Upplands 

Väsby. Denna fysiska träff är oerhörd 

viktig för oss alla för att skapa en sam-

hörighet inom hela SSRK-organisatio-

nen och för att få förståelse för våra 

olika verksamhetsområden.

Under oktober tog Svenska Ken-

nelklubben och Agria i samarbete 

med hundcoachen Fredrik Steen ett 

gemensamt krafttag för att skapa ett 

snällare samtalsklimat: För ett snäll-

lare Hundsverige. SSRK stöttar detta. I 

samband med att jag nämner detta vill 

jag även säga att jag under hösten har 

nåtts av att det funnits en bristande re-

spekt för funktionärer och markvärdar 

vid vissa av våra prov. Det har varit en 

del situationer där människor 

”vräker” ur sig kritik både mot 

domare och arrangemang 

helt öppet. 

Självklart är vi fria 

att uttrycka oss. Om du 

känner dig felaktigt 

behandlad finns information hur du 

hanterar det på SSRKs hemsida under 

sidan ”Om SSRK” och sedan ”När nå-

got olämpligt händer i vår verksamhet”. 

Här får du veta hur du gör en anmälan 

eller så kan du alltid lämna in en pro-

test enligt gällande regler för just den 

aktiviteten du deltog i. En av ledstjär-

norna i För ett snällare Hundsverige 

är Tänk efter före. Ta med dig det och 

gör det i alla lägen, så kanske frustratio-

ner, besvikelser och missuppfattningar 

inte leder till olämpliga yttranden och 

kränkningar. 

Njut nu av detta nummer av Ap-

portören och fördjupa dig i ripjakt och 

kaninprov, progesteron, viltspår- och 

clumberaktiviteter och allt annat som 

detta nummer har att erbjuda.  

Caroline Hagström
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MANUS-
S T O P P
15 januari

Jag hittade min fars Apportören nr 3 från 1972 och jämförde med min tidning 

från i år, nr 3-2022. Roligt att båda omslagen pryds av en spaniel. Tidningen har 

utvecklats mycket på de 50 år som skiljer mellan tidningarna. Tack för en bra 

klubbtidning!

Ulrica Brorén

SSRK får nytt medlemsregister 
från den 1 januari 2023

Läs mer på sidan 19.

Jag har egentligen inte så mycket att 

säga här, annat än att det är roligt att ha 

ännu ett nummer klart av Apportören 

som har ett sådant brett och blandat 

innehåll. 

När detta läses så står jul och nyår 

för dörren och precis när vi tuggat ur 

munnen och börjat återhämta oss från 

matkoman, så är det dags att börja 

fundera på nummer 1 av Apportören. 

Jag efterlyser en framsidesbild med 

vårkänsla till det numret. Tänk på att 

framsidesbilder måste vara riktigt stora 

och högupplösta. Glöm inte att ange 

fotograf.

Nu önskar jag er alla en härlig jul 

och nyår!

Jessica




