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Verksamhetsplan SSRK Dalarna 2021 
 
 
Det jubileumsfirande som skulle genomföras under förra året blev ju tyvärr inte som 
styrelsen tänkt. Många av de planerade aktiviteterna blev inställda/uppskjutna. Men detta 
hoppas vi kunna ta igen i år! Styrelsen arbetar med förhoppningen att de restriktioner som 
finns kommer att lätta och att pandemiläget förbättras. Vi planerar för både KM, 
jubileumsmiddag, prov och en rad andra arrangemang.  
 
De aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra kommer att presenteras på vår hemsida 
(ssrk-dalarna.se) samt på Facebooksidan (SSRK Dalarna) och på den nya Instagramsidan 
(ssrkdalarna).   

 
SSRK Dalarnas årsmöte som skulle ha ägt rum den 27 mars har ställts in med anledning av de 
restriktioner som myndigheterna satt upp. Detta kunde ske efter att SKK givit dispens för de 
medlemsföreningar som hann hålla sina årsmöten under förra året (innan pandemi och 
restriktioner gjorde det omöjligt att ha några möten) och givit dessa möjlighet att skjuta 
fram årsmötet ett år. Årsmöteshandlingar, som Verksamhetsberättelse med bokslut för 2020 
samt Verksamhetsplan med rambudget för 2021, har upprättats. Dessa kommer att 
publiceras på avdelningens hemsida. Revisorerna har granskat räkenskaperna och har inte 
hittat några oklarheter. De har avgivit en revisionsberättelse, där de tillstyrker ansvarsfrihet 
för styrelsen. Revisionsberättelsen finns med i Verksamhetsberättelsen för 2020.  
Alla styrelsens nuvarande ledamöter förlänger sina mandat ett år till och styrelsen fortsätter 
sitt arbete efter de förutsättningar som gavs av förra årsmötet. 
 
Styrelsen kommer att uppmärksamma de hundar som under 2020 fick sitt Championat och 
den hund som erövrade Allez´Isabelles vandringspris. Hur detta ska ske ber vi att få 
återkomma med. I vanliga fall sker ju detta på vårt årsmöte, men i år blir det av naturliga skäl 
inte så.  
 
Avdelningsstyrelsens planerade arbetsdag, tillsammans med våra två sektioners styrelser, 
blev som mycket annat under förra året inställd. Men vi kommer att försöka genomföra en 
gemensam arbetsdag under detta år, så fort restriktioner och annat medger detta.  
 
Ett mål för styrelsen är fortsatt att vidareutveckla vår verksamhet och bli en attraktiv klubb 
för hundägare av våra raser. Tillsammans ska vi alla hjälpas åt, lära av varandra och ge 
vandra stöd. Vi fortsätter mot vårt mål att skapa ett SSRK Dalarna där ALLA är välkomna och 
där varje sammankomst är en positiv energikick. 
 
 
 
  



Jaktprovsverksamheten 
 
Provkalender SSRK Dalarna 
 

Datum Plats Klass Domare 

22 - 23/5 DalaFloda Nkl, Ökl Sune Nilsson 

29/5 Avesta Nkl Lasse Hedman 

5/6 Falun/Siljan KM Personer från F/B & Siljan 

Juli, ev. 2 dagar Älgparken i 
Långshyttan 

WT Arrangör: Sektion Södra 

17 al. 18/7 Storsund Lagtävling  

24 – 25/7 Våmhus/Älvdalen Ökl 24/7 
Ekl 25/7  

Anders Hallgren 

31/7 – 1/8 Kuså  Nkl, Ökl  Anita Norrblom 
Anki Andersson 

28 – 29/8  Västerbergslagen Nkl, Ökl Mats Närling  

 4 - 5/9 Garpenberg Ökl, Ekl Pelle Forslund 

Aug/sep Krabbsjön  Vattenprov Spaniel Prel. Yvonne Schwermer-
Herngren 

18 alt. 19/9  Falun Ekl  Ev. i samarbete med FRK 
Pelle Forslund tillfrågad 

Prel. 25 - 26/9  Kuså  Tolling  
Nkl, Ökl, Ekl 

vakant 

Höst Funktionärsprov Avvaktar ”4 avd.” vakant  

 

Provledar-och kommissarieutbildning  

Avdelningen planerar att, inom ”4-avdelningssamarbetet”, anordna en provledar- och 

kommissarieutbildning under våren 2021. Närmare detaljer ännu inte klara.  

 

KM 

Avdelningen arrangerar KM den 5 juni. Platsen ännu inte bestämd. 

Och i samband med detta har styrelsen för avsikt att bjuda in alla medlemmar i SSRK Dalarna 

till en Jubileumsmiddag på kvällen efter KM. 

 

Lagtävling 

Avdelningen planerar för att även i år genomföra en Lagtävling enligt samma koncept som 

förra året. Plats inte klart ännu.  

 

 

Spanielverksamheten 
 
Spanielansvarig kommer att lägga ut datum för träningar, som sedan gruppens medlemmar 
får fördela sig på och planera upp för någon träning att ha ansvaret över. 
Vi planerar även att ha spanielkurser med externa instruktörer under året. Catharina 
Lundberg har erbjudit sig att komma hit till Dalarna och hålla i en tvådagarskurs. 
 
 



Utbildningsverksamheten 
 
SSRK-Dalarna har som mål att erbjuda medlemmarna ett varierat utbud av relevanta kurser 

och utbildningsaktiviteter för hundar och förare på olika utbildningsnivåer. Vi strävar också 

efter att kurser ska arrangeras på olika platser i länet. 

De flesta kurserna hålls under vår och sommar. På hösten är det mer provverksamhet samt 

jaktsäsong som påverkar tillgång till marker och instruktörernas tillgängliga tid.  

Populära kurser inom apportering och viltspår kommer även i år finnas i vårt utbud. Kurserna 

i viltspår ges för alla nivåer; nybörjare/anlagskurs, öppenklass och utveckling mot elitspår. En 

grundkurs i apportering med ”Belöningsbaserad klickertänk” kommer att vara med i 

kursutbudet under året. 

Vi planerar också att starta en eller flera valpkurser. 

En spanielinstruktör är tillfrågad för en 2-dagars kurs under sommaren. Vi hoppas också 

kunna anlita en retrieverinstruktör med inriktning på tollingjakt för en helgkurs. 

Tillsammans med jaktkommittén arrangeras under våren en utbildningsdag för dig som vill 

hjälpa till som funktionär, ett utmärkt sätt att lära sig hur det går till på jaktprov och 

tävlingar.  

Inför 2021 bildas en utbildningskommitté. Det finns plats för fler som vill vara med och 

hjälpa till i arbetet att skapa bra verksamhet för våra medlemmar. Kontakta oss om du är 

intresserad att vara aktiv i SSRK-Dalarna! 

Välkommen att höra av dig med önskemål på kursinnehåll eller förslag på föreläsare. 

 
 

Utställningsverksamheten  
 
Avdelningen planerar för att vi även 2021 ska kunna arrangera den årliga utställningen i 
november. Detta år planerar vi för en Club Show den 13 november och en vanlig utställning 
den 14 november. Vi kommer att hålla till i Körhallen på Stjärnhöksgymnasiet i Rättvik båda 
dagarna.  
 
Under de två utställningsdagarna behövs många funktionärer som hjälper till med 
parkeringen, café, kiosk, lunch och grillning samt med arbetet att iordningsställa ringar och 
att plocka undan efteråt.  
Vill du vara med???? Hör av dig till utställningsansvarig. Din hjälp är av största vikt!!!! 
 

Avdelningen kommer också i år att arrangera en Exteriörbedömning. Den 11 april kommer 

Carina Östman att vara i Borlänge för att bedöma våra SSRK-raser. Som vid förra tillfället, i 

november, kommer det att ske på ett Coronasäkert sätt. 

 

 



Viltspårsverksamheten 
 
Avdelningen kommer att erbjuda rörliga viltspår under tiden 1 januari till 31 december. Prov 
kan endast genomföras på barmark.  
Under september och resten av året sker spårprov i begränsad omfattning p.g.a. jaktsäsong. 
 
Provplatser är 
Sydöstra-Södra Dalarna: Avesta/Hedemora/Säter/Borlänge/Gustafs 
Sydvästra-Västra Dalarna: Ludvika/Sunnansjö/Smedjebacken/Dala Floda, Malung/Transtrand 
Mellersta Dalarna: Bjursås/Leksand/Rättvik 
Norra Dalarna: Mora/Våmhus/Älvdalen 
Klasser: Anlags- och Öppenklass 
 
Pinncupen Borlänge 30 maj  
Även i år kommer avdelningen att arrangera den inofficiella viltspårtävlingen Pinncupen. 
Samma regler som förra året: Ekipagen går spåret ensamma, löser prövningar och finner 
målet själva. 
 
Ordinarie prov  
Det kommer att arrangeras ordinarie prov under 2021.  
 
Mer uppdaterad information kring prov, spår och cuper publiceras under viltspår, på SSRK 
Dalarnas hemsida. 
 
Dalaavdelningens Uttagning till SSRKs Viltspår SM 2021 
Avdelningen kommer att arrangera en uttagning till Viltspår SM 2021. Uttagningen vänder 
sig till Spaniel/Retriever vars ägare är medlem i SSRK Dalarna och hundarna ska minst ha 
erhållit förstapris i öppenklass. Viltspår SM kommer att arrangeras 1-2 augusti i Sikfors, 
utanför Piteå, av avdelningarna Västerbotten och Norrbotten tillsammans.  
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 Utfall 2020 Intäkter Kostnader 
Resultat = 

Budget 2021 

UTSTÄLLNING         

Club Show -2 129   0 

Officiell 7 350 225 500 179 300 46 200 

Exteriörbedömning 8 218   0 

Summa 13 439   46 200 

     
JAKTPROV         

Kuså 508 33 600 30 187 3 413 

Faluprovet/Sången 0 17 000 17 146 -146 

Våmhus 0 14 000 13 683 317 

Jubileumstävling 2 498 3 000 3 000 0 

Höstprov 0 7 000 6 155 845 

KM 0 5 000 8 100 -3 100 

Tollare 3 195   0 

RM   10 000 -10 000 

Provledar/kommissarie utbildning 0  5 000 -5 000 

Jaktprov gemensamt, kommittén -6 495   0 

Hyra Vassbo -5 847  5 900 -5 900 

Frysbox Tollare   7 000 -7 000 

Vilt -250   0 

Summa -6 391   -26 571 

     
UTBILDNING         

Kurser/Studiefr 3 472   3 500 

Aktivitetsbidrag 0 3 000 3 000 0 

Spanielträningsdag -147 12 000 12 000 0 

Träningar, Lisselhaga mm -1 500  1 500 -1 500 

Instruktörsträff   10 000 -10 000 

Utbildning instruktörer -13 256 9 000  9 000 

Kurser under utbildning, Matilda 6 920   0 

Viltspårskurs utveckling mot elitspår 5 418   2 000 

Viltspårskurs, nybörjare 0   1 000 

Viltspårskurs öppen, 2 helger 9 046   1 400 

Viltspårskurs öppen, 1 helg 3 246   1 000 

Valpkurs    1 000 

Apporteringskurs, fortsättning    1 000 

Apporteringskurs, nybörjare 5 046   1 000 

Kurs med klickertänk    1 000 

Träningskvällar, nyb och öppen 3 246   0 

Att starta på jaktprov 4 246   0 

Utbildningsdag nya provfunktionärer    2 500 -2 500 

Föreläsning medlemmar    12 000 -12 000 

Medlemsrekrytering, uppvisningsdag    -2 000 

Utbilding Anki, anmälningssystem -1 200   0 

Summa 24 537 24 000 41 000 -6 100 

     
     

     

     

     



VILTSPÅR         

Pinncupen  8 000 8 000 0 

Rörliga spår  96 000 61 100 34 900 

SM uttagning  4 000 4 000 0 

Rosetter   3 500 -3 500 

Kommisarieersättning   1 200 -1 200 

Omkostnader viltspår, bank, prot, div   2 000 -2 000 

Viltspårs-SM   5 000 -5 000 

Uppmuntran funktionärer   10 000 -10 000 

Viltspår gemensamt   1 000 -1 000 

Frysbox   7 000 -7 000 

Summa 22 353 108 000 102 800 5 200 

     
ADMINISTRATION         

Medlemsavgifter 39 400 37 000  37 000 

Fullmäktige + Funktionärsträff 0 0 10 000 -10 000 

Styrelsemöten  -1 704  2 000 -2 000 

Försäkring -570  600 -600 

Resor,styrelsen -1 546  3 000 -3 000 

Årsmöte inkl priser -8 379  2 000 -2 000 

PlusGirokostnader -1 902  1 900 -1 900 

Swish -550  550 -550 

IT-kostnader, inkl IT-stöd -21 503  21 500 -21 500 

Övrigt -80   0 

Jubileumsfirande/middag -23 617 15 000 15 000 0 

Aktivering Siljan 13 707   0 

Diverse, oförutsett   5 000 -5 000 

Summa -6 744   -9 550 

     

TOTALT 47 194     9 179 

     

     

     

     

 

 


