
 

SSRK NORRBOTTEN VERKSAMHETSPLAN 2023 

FB-R/Utbildning 

Avdelningen ska fortsätta arbetet tillsammans med rasklubbarna med att implementera FBR i 

Norrbotten. Arbete med att det ska finnas en person i varje rasklubb som har intresse för FBR 

är påbörjat 2022 men ska fortsätta 2023. Under året planeras ca fyra beskrivningstillfällen både 

öppnabeskrivningar och kennelbeskrivningar. Vi kommer även att ha ett utbildningstillfälle där 

vi utbildar fler kastare. 

Om det under året finns 6 - 8 medlemmar som klarar kvalifikationskraven och visar seriöst 

intresse kan instruktörsutbildningen starta under 2023. Sektionerna kan anmäla deltagare till 

avdelningen (ordförande och/eller utbildningsansvarig Lisbeth Alakangas). Även avdelningen 

kan anmäla deltagare. Kostnaderna för utbildningen och inkomsterna som framtida kurser ger 

fördelas mellan sektioner och avdelningen efter överenskommelse. 

Utställningsverksamhet 

Två officiella utställningar kommer att hållas i avdelningen . Den 22 juni i Boden i samarbete 

med Hund Liv mässan i Boden och i Piteå den 29 juli. Någon inofficiell utställning är inte 

planerad så här långt. 

Viltspårprov 

Rörliga viltspårprov kommer att anordnas under 2023 

Spanielprov 

Planen för 2023 är en provdag med ett ordinarie vattenprov + Nybörjarprov B och en provdag 

med Nybörjarprov A + ÖKL. Vi har inte planerat för någon segrarklass under 2023. 

Retrieverjaktprov 

När 2022 års jaktprov var avklarade träffades avdelningens retrieverjaktkommitté via zoom 

och planerade 2023 års prov: 

Piteå: NKL och ÖKL 5-6 augusti Domare: Tommy Borg 

Luleå: Alla klasser. 19-20 augusti. Domare: Tina Engström 

Kalix: Alla klasser. 9-10 september. Domare: Reine Hansson 

Dessutom kommer FRK Norr att ha jaktprov med alla klasser 26-27 augusti. Domare Anders 

Gustafsson. Goldenklubben har också planer på att anordna B-prov i september men inget är 

ännu helt klart. Vi ser det som positivt med fler jaktprov även om det kanske kan bli viss 

konkurrens. Tillsammans med kurser och gemensamma träningar tror vi detta är bra för att 

vända på trenden med allt färre startande på retrieverjaktprov.  

SSRK HS har fattat beslut om att kommissarier, liksom provledare, i framtiden ska vara 

certifierade, troligen från 2024. Detta innebär att när jaktproven anmäls i SSRK Prov kommer 



namn på certifierade kommissarier att finnas på en rullist precis som det gör för domare och 

provledare idag. Anledningen är att uppdraget som kommissarie varit alltför oklart och att 

retrieverjaktkommittén i HS sett vissa problem med administrationen av proven. En 

utbildningsinsats har därför påbörjats med två digitala kurstillfällen 23 januari och 6 februari. I 

detta första steg har deltagarna varit personer från avdelningarna och rasklubbarna med god 

erfarenhet av att arrangera och administrera B-prov. Tanken är att dessa i sin tur ska utbilda fler 

kommissarier. Från Norrbotten har Anneli Utter, Mia-Fredrika Fredriksson, Linda Edeblom 

och Anna Vikström deltagit. Avdelningens jaktkommitté kommer att utarbeta en plan för hur 

vi går vidare med denna utbildningsinsats. Om fler har kunskap om provorganisation och 

administration är det positivt eftersom vi då är många som kan dela på arbetet och ansvaret. 

Viktigt att understryka är dock att med tillgång till inloggning i administrativa system följer 

stort ansvar.  

Ett nytt system som ska ersätta SSRK Prov  (SKK Start) har länge diskuterats. Möjligen 

kommer detta att vara klart till hösten 2023 men det är fortfarande högst oklart.  

Tollingjakt 

Framtiden för proven i Norrbotten är oviss då inga lokala domare längre finns att tillgå. Ska 

Tollingjaktprov anordnas framöver måste domare hämtas från södra Sverige vilket ger höga 

resekostnader och historiskt sett har Norrbottensproven alltid haft få startande och det innebär 

att kommande prov i så fall riskerar att gå med kraftigt underskott.   

Vi hoppas från avdelningens sida att någon form av tollingverksamhet kan komma att bedrivas 

i framtiden. Kanske i form av kurser eller gemensamma träffar och träningar. Maria Lindfors 

har anmält intresse att vara adjungerad tollingansvarig i avdelningen. Tack Maria!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


