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År 2020 firade SSRK Dalarna 30 årsjubileum. Men året som gått har varit ett speciellt år, inte 

bara för oss utan för alla, på grund av den pandemi som bröt ut med Covid 19 virus och en 

rad restriktioner som följde av detta. SSRK Dalarnas verksamheter har ju så klart drabbats. 

Mycket av det som vi planerat att genomföra detta jubileumsår blev tyvärr inställt. Men de 

jubileumsarrangemang som vi varit tvungna att ställa in kommer vi naturligtvis att försöka 

genomföra, så fort det är möjligt. Vi får alla hålla tummarna för att det blir under 2021.  

Trots allt har det varit ett bra år, utifrån de förutsättningar som gavs. Ansvariga arrangörer 

inom avdelningen har varit duktiga och påhittiga och kunnat hitta alternativa sätt att 

genomföra aktiviteter på, allt utifrån de restriktioner som funnits.  

SSRK Dalarnas styrelse har under året haft 8 sammanträden, förutom årsmötet och det 

konstituerande sammanträdet. (Flera genomfördes utomhus och då det blev för kallt 

genomfördes mötena digitalt via Teams.) 

Allmänt 

Avdelningen konstaterar att kurvan för medlemsantalet under året har sjunkit igen.  

2020-12-31 uppgick medlemsantalet till 325 fullbetalande (f.å. 354), 60 familjemedlemmar 

(f.å. 63), 8 SSRK-ungdomsmedlemmar (f.å. 8) eller totalt 393 medlemmar (f.å. 425). En 

spekulation är att eftersom flera av de tänkta aktiviteterna under året blev inställda p.g.a. 

corona-restriktioner, så har detta medfört ett medlemstapp då medlemskap behövs för 

deltagande i våra aktiviteter. Låt oss hoppas att det ligger till så. 

Det har under året funnits två aktiva sektioner inom avdelningen, Sektion Södra och Sektion 

Västerbergslagen.  

Jaktkommittén Dalarna, med representanter från hela Dalarna, har tillsammans planerat för 

den jaktliga verksamheten i Dalarna. Inom avdelningen har också en Spanielgrupp och en 

Tollinggrupp varit aktiva.   

Även SSRK Centralt fick ställa in aktiviteter och det blev t.ex. inget Representantskapsmöte 

och inte heller någon Funktionärsträff under året. 

 

Utmärkelser under 2020 

Under året har avdelningen fått 11 nya champions; 1 jaktchampion och 10 

viltspårschampions.  

Allez´s Isabells vandringspris erövrades i år av Verkbäckens Kricka, ägare Ingrid Eriksson.  

 

 

 

 

 



Ordföranden har ordet  

Nådens år 2020 går till historien som det märkligaste i mannaminne. Ni vet alla varför och en 
världsomspännande pandemi var nog det sista jag tänkte på när jag skrev ordförandens ord 
inför årsmötet i mars 2020. 

År 2020 var ju året då vi skulle fira stort och jubilera. Vi hade laddat rejält med 
jubileumsaktiviteter och en hejdundrande jubileumsfest förstås. Vi höll tummarna och 
hoppades att det skulle gå över. Undan för undan fick vi ställa in jubileumsaktiviteterna på 
grund av de restriktioner som myndigheter och SKK införde. Någon fest blev det inte heller. 
Det var tungt på riktigt. 

När vi insåg att 2020 inte kommer blir likt någonting vi någonsin upplevt så ställde vi om. 
Kreativiteten vaknade och vi riktade all kraft, energi och fokus på det som går att göra 
snarare än att deppa över det som inte går att genomföra. Vi fokuserade möjligheterna 
istället för problemen och lyckades få till både prov, träningar och kurser utan att tänja på 
restriktionerna. Tack alla ni som gjorde ert yttersta för att hålla igång verksamheten detta 
märkliga år. Ni är fantastiska! 

I skrivande stund hoppas jag innerligt att 2021 blir mer av ett normalår och att vi åter kan 
träffas som vanligt. Jag är urless på endast digitala möten och ser verkligen fram emot att 
åter få träffas på riktigt. Vi har massor med kul och spännande aktiviteter som bara ligger där 
och väntar och vi har en plan för att ta SSRK Dalarna till en ny nivå. Det vore så kul att få 
realisera allt detta.  

Jubileet då? Självklart ska vi fira, men det får anstå tills allt är som vanligt igen och då ska vi 
banne mig fira!  

Avslutningsvis ett stort och varmt TACK till alla funktionärer och alla andra som lägger ned 
massor med tid och energi i verksamheten. Alla ni eldsjälar som ställer upp i vått och torrt, 
bjuder på er egen tid, kunskap och erfarenheter för att ge till andra. Kanske t.o.m. sätter ni 
er egen hundträning åt sidan för att hjälpa andra utvecklas. Det är stort – mycket stort. Utan 
er har vi ingen verksamhet och därmed inget att erbjuda - varken befintliga eller nya 
medlemmar.  

Vi ses därute – garanterat ☺ 

Ödmjukast 
Karin 

  



 

 

 

 

 

 

Ekonomisk översikt 2020 

2020 var ett annorlunda år med många inställda  

och modifierade aktiviteter. 

Trots detta så har ekonomin utvecklats positivt.  

Likviditeten är mycket god. För SSRK Dalarna som  

helhet blev resultatet +49 000 kr och likvida medel  

på drygt 500 000 kr. 

 

Ett flertal aktiviteter inom avdelningen blev  

inställda under året, vilket medförde att  

kostnaderna blev lägre, och därmed högre resultat.  

Pengar finns avsatta för att genomföra vissa 

uppskjutna aktiviteter under 2021. 

 

Omsättningen för hela avdelningen blev  

halverad jämfört med 2019, inget Unghundsderby  

och inga utställningar är förklaringen. 

 

  

Bokslut 2020 
Budget 

2020 
Utfall 
2020 

UTSTÄLLNING     
Club Show 24 800 -2 129 

Officiell 9 800 7 350 

Exteriörbedömning   8 218 

Summa 34 600 13 439 

JAKTPROV     

Jubileumsprov Ingels/ Kuså 3 500 508 

Jubileumstävling 0 2 498 

KM  (inställt) 4 000 0 

Tollareprov 3 000 3 195 

Jaktprov gemensamt, kommittén -5 000 -6 745 

Hyra Vassbo -5 847 -5 847 

Summa -347 -6 391 

UTBILDNING     

Aktivitetsbidrag 3 000 3 472 

Spanielträningsdag 0 -147 

Träningar, Lisselhaga mm -1 500 -1 500 

Utbildning instruktörer -14 000 -14 456 

Kurser 22 900 37 168 

Summa 10 400 24 537 

VILTSPÅR     

Spånkorgscupen  (inställd) 3 900 0 

Pinncupen 0 468 

Rörliga spår 19 000 29 390 

Jubileumsspår 1 200 1 944 

SM uttagning + deltagande -5 500 -1 139 

Omkostnader viltspår -2 600 -2 890 

VIltspårsmateriel -2 000 -5 420 

Summa 14 000 22 353 

ADMINISTRATION     

Medlemsavgifter 20 000 39 400 

Fullmäktige + Funktionärsträff 
(inställt)  -13 000 0 

Styrelsemöten + ers styrelsen -5 000 -1 704 

Försäkring -600 -570 

Resor,styrelsen -2 000 -1 546 

Årsmöte inkl priser -5 000 -8 379 

PlusGirokostnader + swish -2 700 -2 452 

IT-kostnader, inkl IT-stöd -23 000 -21 503 

Övrigt -3 000 -80 

Jubileumsfirande -10 000 -23 617 

Aktivering Siljan 0 13 707 

Summa -44 300 -6 744 

TOTALT 14 353 47 194 

 

  



 

Jaktprovsverksamheten, sammanfattning 2020 

Jaktkommittén Dalarna har bestått av: 

Anna Björklund - Jaktansvarig tillika sammankallande 

Marina Qvicker - Retriever  

Ulrika Ebenhard - Retriever 

Ann Eriksson - Retriever 

Annika Hansson - Retriever 

Malin Kånåhols - Tolling 

Eva-Lis Stenman - Spaniel 

Pernilla Astemark Hjelm – anslöt gruppen i oktober månad och förstärker representationen 

för spanielverksamheten. 

 

Jaktkommittén har träffats en gång per månad under året via Teams, med start i maj månad. 

Deltagandet har varit högt. Messenger fortsätter att fungera som kommunikationsväg i 

gruppen för information eller frågor med snabbare respons. 

 

Årets provverksamhet inleddes med stor påverkan av rådande pandemirestriktioner, vilket 

medförde flera förändringar och avvikelser från verksamhetsplanen.  

 

 

Prov: Klass: Genomförande: Kommentar: 

KM  inställt  

WT Älgparken, juli  inställt  

B-prov Ludvika 22 -
23/8 

 inställt  

Vattenprov spaniel 
sep. 

 inställt  

Jubileumsjaktprov 1-
2/8 

Nkl, ökl, ekl inställt  

27/7 Lagtävling genomfört Jubileumsaktivitet 

Kuså 1/8 Nkl  genomfört Ersatte jubileumsjaktprovet med 
fullt antal starter båda dagarna. 
Publik närvaro undanbads. 

Kuså 2/8 Ökl  genomfört 

Garpenberg 12/9 Nkl genomfört Ordinarie prov 17 starter 

Garpenberg 13/9 Nkl genomfört Funktionärsprov 18 starter 

Tollingjaktprov 19/9 Ökl, Ekl genomfört 14 starter 

Tollingjaktprov 20/9 Nkl, Ökl genomfört 13 starter 

Garpenberg 7/10 Ökl genomfört Funktionärsprov 12 starter 

 

 

 

 

 

 



27 juli genomfördes en uppskattad Jubileumslagtävling som fick mycket positiv respons. 13 

lag om tre deltagare /lag anmälde sig. Det var en tävling med stor vikt vid glädje, möjlighet 

och prestigelöshet. Arrangemanget har efterfrågats även nästkommande år. 

 

 

     Det lag som lyckades samla ihop flest poäng var Boomers 2,  

            med Piwi Fält Svedlund, Mats Goop och Gerhard Niebel  

 

 

Under hösten har avdelningsstyrelsen sagt Ja till ett samarbete kring bl.a. funktionärsprov. 

Fyra avdelningar går samman i samarbetet: Dalarna, Gävleborg, V. Norrland och 

Jämtland/Härjedalen. Ett avtal är under utarbetande och skall skrivas under av varje 

avdelning.  

Även om årets provverksamhet startade svajigt med inställd verksamhet, återtogs kraften 

att hitta lösningar för genomförande. Sammanfattningsvis kan vi se att det är fler prov som 

har genomförts än som har ställts in. Förhoppningen inför nästa verksamhetsår är att vi ser 

flera möjligheter att, på olika sätt och genom ökat samarbete, genomföra våra planerade 

prov och aktiviteter. 

Jaktansvarig: Anna Björklund 

 

 

Spanielverksamheten, sammanfattning 2020 
 
Spanielträningsgruppen har nu funnits i 3 år och har idag ca 95 
medlemmar. Gruppen har träffats för promenader och olika 
träningsaktiviteter, bl.a. har gruppen haft några viltspårsträningar 
under året.  
12e juli var Catharina Lundberg här i Dalarna och hade spanielkurs i 
Storsund. 7 kursdeltagare med hund + en åhörare deltog. Ett stort 
tack vill vi rikta till Skyttepaviljongen som sponsrade Catharinas 
lunch. 
 
Tack för ett trevligt år!!! 

 
                                              Spanielansvarig Anki Holmgren 
 

 

 

 

 

 



Utbildningsverksamheten, sammanfattning 2020 

Det har varit stor efterfrågan på kurser och uppskattat att kunna delta i Corona-anpassade 

aktiviteter utomhus med sin hund, trots pandemin 

Föreläsning 

Före årsmötet den 15 mars arrangerades en intressant föreläsning med Peter Ekeström: 

”Hundens signaler - Lär dig språket med Peter & Dogworks”. Föreläsningen var en del av 

jubileumsårets aktiviteter. 

            Vinterträning 

Träningsträffar med vinterträning i Lisselhaga 

ridhus hölls tre datum i januari, februari och 

mars. Träffarna var uppdelade i två olika 

grupper, först en timme för de unga 

hundarna och sedan en timme för de lite 

äldre hundarna. Dessa leddes av både 

instruktörer och andra ledare. Under hösten 

kunde ytterligare ett sådant tillfälle 

genomföras i november, medan december-

träningen fick ställas in pga Covid-

restriktionerna. 

Kurser  

Maj, Viltspår ÖKL, Säter 

Maj, Viltspår, utveckling mot elitspår, Sörskog 

Juni, Viltspår ÖKL, Rättvik 

Juni, Apporteringskurs NKL, Storsund 

Juli, Starta på B-prov NKL, Kuså 

Juli, Starta på B-prov ÖKL, Kuså  

Juli, Spanielkurs, Storsund 

Juli/aug, Valpkurs, Gustafs 

Juli/aug, Grundlydnad, Gustafs 

Valpkurs och en grundlydnadskurs i Gustafs 

genomfördes som en del i den instruktörsutbildning 

BAS som Matilda Hedin påbörjat under 2020.    

Kurserna har annonserats på hemsidan, Facebook och hos Studiefrämjandet. Annonsering av 

träningsträffarna i Lisselhaga har skett på hemsidan och Facebook. Totalt har avdelningens 

ledarledda aktiviteter haft 163 deltagare under 2020. 

Instruktörer 

Under året har nio av SSRK-Dalarnas instruktörer haft uppdrag i kursverksamheten. Jag vill 

rikta ett stort tack till våra kunniga och engagerade instruktörer som brinner för att se 

kursdeltagarna utvecklas tillsammans med sina hundar. Deltagarnas feed-back visar att det 

jobb som instruktörerna gör är väldigt uppskattat! 

 

Utbildningsansvarig, Cecilia Linnteg 

 

   



Utställning, sammanfattning 2020 
 
Avdelningen hade i år fått förtroendet från SKK att anordna en Club Show i Leksand den 6 
juni och vi skulle också för andra gången ha arrangerat en tvådagars utställning i Rättvik. 
Körhallen på Stiernhööks gymnasiet hade bokats den 9 och 10 november. Men tyvärr blev 
bägge utställningarna inställda, liksom så många andra arrangemang detta år. Vi ansåg oss 
inte kunna säkra smittspridningen och såg inte hur vi skulle kunna följa SKK´s och SSRK´s 
restriktioner.  

Avdelningen arrangerade i stället en exteriörbedömning i Djura 
den 15 november. Bedömare var Carina Östman.  

Det var totalt 29 hundar som blev bedömda under dagen.  
För att göra arrangemanget Coronasäkrat, ordnades det så att en 
hund i taget fick gå in i lokalen och där träffa Carina och en 
sekreterare och på så sätt upprätthölls regeln om att inte vara så 
många personer på samma ställe.  

Utställningsansvarig Anki Holmgren 
 

Viltspår, sammanfattning 2020 

Möte 
19 januari samlades domare och kommissarier i Rättvik, Stiernhöksgymnasiets lokaler för 
information och diskussion om regelrevidering samt genomgång av spårverksamheten 2019 
och planering av spårverksamheten 2020. 
 
Rörliga prov (officiella) 
Under tiden 1 januari och 31 december har 322 viltspårprov genomförts och det blev 1 Hp 
utdelat. 
 
Viltspårsverksamheten har, liksom så många andra verksamheter, påverkats av covid-19-
pandemin. Följande arrangemang blev tyvärr inställda p.g.a. Corona-restriktionerna:  
- Spånkorgscupen Våmhus, 27-28 juni 

- NM Viltspår (Dalarna hade tre ekipage uttagna i laget) 

- Uttagning till SSRK´s Viltspår SM 2020   
 
Dalamästerskapet (inofficiellt ) 
Istället för avdelningsuttagning till SM arrangerade avdelningen ett SSRK Dalamästerskap i 
viltspår 2020. Deltagare som hade anmält sig till avdelningsuttagningen erbjöds deltagande i 
detta arrangemang.  
 

 
Vinnare: Eva Back och Agrosofens Bicykleta, 2:a Gudrun Berggren och Queen Samba 
Terrano, 3:a Anders Henningsson och Geltmans´s Port Sunlight 

 



Pinncupen (inofficiellt elitviltspår) 
30 maj genomfördes en viltspårtävling där ekipagen gick spåret ensamma, löste prövningar 
och fann målet själva. De skulle under spåret finna pinnar och knappar som gav poäng. Efter 
45 minuter fick ekipaget stoppa och fota allt de hittat. 

 
 
 
 
 

Vinnare blev Anders Henningsson, Geltman´s Port 
Sunlight, 2:a Anders Lundin, Luna-Fie, 3:a Ingrid 
Höglund, Redspots Tjifen  
 

JUBILEUMSSPÅR SSRK Sverige 75 år och SSRK Dalarna 30 år (officiellt) 
Den 15 augusti genomfördes jubileumsprovet i Sörskog, Bjursås. Det var ett ordinarie prov 
med tre klasser för retriever och tre klasser för spaniel. Nybörjarklass för hundar som gått 
anlagsprov och Öppenklass för hundar som gått öppenklassprov och slutligen Championklass 
för hundar som erhållit tre förstapris i öppenklass. Tio domare och tre domaraspiranter 
gjorde arrangemanget möjligt. 
 
Vinnare av Jubileumsspåret 2020 

 
 
 
 
 
 

Nybörjarklass    
Retriever: Riverfield Lamar och Tomas Bustad,  
 

 
  
 
Öppenklass    

Retriever: Marie Lars och Read Ocean ’s Wakanda 
de Simsåån  
Spaniel: Holliveras Yackira Red Ocean´s First Lady och 
Carina Norlander 
 

 
 
 
 
Championklass    
Retriever: Lab Magic Fie och Karin Lundin 
Spaniel: Dark Eyes Beginners och Peter Hedberg 
 

 
Viltspåransvarig Ewa-Lisa Hoel 

  

 

 

  

 



 

  



 

  



 

SSRK 
DALARNA        

AVDELNINGEN        

         

         

         

RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 20200101 - 20201231 

         

         

     2020   2019 

         
RÖRELSENS INTÄKTER       

         
Kursintäkter   76172   92055  
Försäljing mtrl, fika, mat,etc  0   25478  
Viltspår    128200   98400  
Utställning    16000   186630  
Jaktprov    32071 252443  216766 619329 

Medlemsavgifter   39400   19000  
Övriga intäkter   21707   50  
Sponsring   0 61107  15071 34121 

         
SUMMA INTÄKTER    313550   653450 

         
RÖRELSENS KOSTNADER       

         
Material och varor   29310   93995  
Kostnader viltspår   105847   89041  
Utställning    0   36008  
Kostn. Instruktörer   18451   5200  
Kurser, föredrag   9000   11309  
Jaktprov    6244   10688  
Utbildning, funktionärer, sektioner 14456   0  
Priser    3329   24795  
Domare, arvoden + 
reseersättning 5712   113605  
Restaurangkostnader  1379   51636  
Stambokföring   4675 198403  32890 469167 

         

         
Bruttovinst    115147   184283 

         
Övriga externa kostnader   -42700   -48758 

         
Arvoden, styrelse, resor mm.   -25253   -111910 

Ränta     0   0 

         
Årets resultat    47194   23615 

  



 
SSRK 
DALARNA       

        

 BALANSRÄKNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020 

        
        

     2020  2019 

TILLGÅNGAR       

        
Omsättningstillgångar      

        

 Kundfordringar   23 740  9 940 

        
Likvida medel       

        

 Postgiro och Bank   339 637  311 881 

        
SUMMA         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   363 377  321 821 

        

        
EGET KAPITAL OCH ÖVRIGA SKULDER    

        
EGET KAPITAL       

        

 

Balanserat 
överskott   278 150  254 535 

 Årets överskott   47 194  23 615 

 Årets underskott   0  0 

        
SUMMA EGET KAPITAL   325 344  278 150 

        
Kortfristiga skulder       

        

 Avsättning   15 000  15 000 

 Övriga kortfristiga skulder  23 033  28 671 

        
SUMMA        
EGET KAPITAL OCH ÖVRIGA SKULDER 363 377  321 821 

 

 
 
  



SSRK DALARNA       20210210  

   AVD. VB SÖDRA TOTALT 

   2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

INTÄKTER  266150 619329 9433 32136 27512 61391 303095 712856 

Övriga intäkter  47400 34121         47400 34121 

          

Summa intäkter 313550 653450 9433 32136 27512 61391 350495 746977 

                   

KOSTNADER                  

Rörelsens kostnader 
-

198402 
-

469167 -510 
-

15357 0 
-

10236 -198912 -494760 

         

Bruttovinst  115148 184283 8923 16779 27512 51155 151583 252217 

                   
Övriga externa 
kostnader -42700 -48758 -9316 

-
20129 

-
17071 

-
35348 -69087 -104235 

Styrelse, resor mm. -25253 
-

111910   -3598 -8224 -6838 -33477 -122346 

           

Årets resultat  47195 23615 -393 -6948 2217 8969 49019 25636 

                   

BALANSRÄKNING                 

Omsättningstillgångar 23740 9940       4005 23740 13945 

Likvida medel  339637 311881 92509 86543 75668 69446 507814 467870 

                   

SUMMA TILLGÅNGAR 363377 321821 92509 86543 75668 73451 531554 481815 

                   
SKULDER OCH EGET 
KAPITAL                 

 Eget kapital 325344 278150 86149 86543 75668 73451 487161 438144 

 Avsättning 15000 15000         15000   

 

Kortfristiga 
skulder 23033 28671 6360       29393 28671 

SUMMA EGET KAPITAL                 

OCH SKULDER 363377 321821 92509 86543 75668 73451 531554 481815 

 


