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Samarbetsinstruktion mellan  
Svenska spaniel- och retrieverklubben, Jaktspaniels i Sverige, 
Cocker spanielklubben och Engelsk Springer spanielklubben 

 
 
Denna samarbetsinstruktion är en bilaga till samarbetsavtalet mellan Svenska spaniel- och 
retrieverklubben (SSRK)  och Jaktspaniels i Sverige (JiS). Samarbetsinstruktionen förtydligar 
samarbetet mellan SSRK, JiS och SSRKs rasklubbar Cocker spanielklubben (CSK) och Engelsk Springer 
spanielklubben (ESS). 
 
JiS är en samarbetspartner till SSRK och SSRKs rasklubbar (CSK och ESS) och avdelningar.  
Samarbetet bygger på respekt och förståelse för varandras verksamheter och innebär ingen 
konkurrens mellan parterna. Rasklubbarna ska i samarbete med JiS värna om de jaktligt avlade 
varianternas specifika behov. 
 
JiS är en öppen förening som har bildats för att utifrån medlemmarnas kompetens, intresse och 
erfarenhet utgöra ett positivt bidrag till förvaltningen av den jaktavlade populationen av 
cockerspaniel och engelsk springerspaniel inom SSRK, både vad gäller hälsa och funktion. 
 
SSRK har delegerat arbete med avelsverksamheten och därmed rasansvaret till Cocker 
spanielklubben och Engelsk Springer spanielklubben vilket innebär att rasklubbarna ansvarar för att 
arbetet med RAS (rasspecifik avelsstrategi) kontinuerligt pågår och att revidering av RAS 
dokumentet sker och i detta arbete involvera JiS vid avelsfrågor rörande den jaktavlade 
populationen. 
   
Samarbetsinstruktionen är uppdelad i fem olika samverkansområden: 
 
Samverkansområde 1: Information 
I samarbetsavtalet står i: 
§4 JiS äger rätt att informera om sin verksamhet i SSRKs tidning, Apportören. 
§15 JiS bör på sin hemsida informera om officiella provarrangemang i SSRKs eller berörda 
rasklubbars regi, samt grundläggande rasinformation. 
§16 JiS är tillsammans med rasklubbarna remiss- och informationsinstans för SSRK i 
jaktspanielfrågor. Samtliga inom SSRK förekommande frågor och remisser som rör JiS verksamhet 
ska ställas till JiS såväl som berörd rasklubb. 
§17 JiS ska i ärenden enligt § 16 avge svar eller yttrande till SSRK HS och berörd rasklubb. 
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Kontinuerlig dialog kring informationsflödet ska ske. Information som rör något av 
samverkansområde 2-4 behandlas på respektive möten. Gemensamma informationer och 
publiceringar på olika hemsidor diskuteras i samverkansområde 5. 
 
Samverkansområde 2: Träningsverksamhet 
I samarbetsavtalet står i §13 JiS kan efter förfrågan från berörda rasklubbar bistå dessa i 
arrangerandet av träningsverksamhet. 
 
Samverkansgrupp rörande träning träffas i Q1 för att stämma av behov och diskutera hur JiS kan 
bistå rasklubbarna i deras träningsverksamhet och planera för kommande år.  
Närvarande är utbildningsansvariga och/eller spanieljaktansvariga i respektive klubb samt 
spanieljaktansvarig från SSRK HS. Spanieljaktansvarig SSRK HS är sammankallande. 
 
Samverkansområde 3: Provverksamhet 
I samarbetsavtalet står i §14 JiS kan, på uppdrag av och i samarbete med SSRKs avdelningar, SSRK 
HS samt berörda rasklubbar, anordna officiell provverksamhet. 
 
Samverkansgrupp rörande provverksamhet träffas regelbundet för att diskutera provverksamheten 
för kommande år. Säsongens planerade prov, vattenprov, nybörjarprov samt fältprov, ska 
presenteras på vårens funktionärsträff där beslut tas i största möjliga mån för en god samordning. 
Närvarande är spanieljaktansvariga i samtliga spanielrasklubbar och avdelningar, JiS samt 
spanieljaktansvarig från SSRK HS. Spanieljaktansvarig SSRK HS är sammankallande. 
 
Samverkansområde 4: Avel/RAS 
I samarbetsavtalet står i §18 JiS ska samverka med CSK och ESS avseende revidering av rasspecifika 
avelsstrategier i de delar som rör den jaktavlade spanielpopulationen. 
 
RAS ska vara reviderat vart 5:e år och i detta arbete som leds av rasklubbarna bidrar JiS vid 
revidering och utvärdering av RAS. För att klara revideringen vart 5:e år måste revideringsarbetet 
påbörjas år 3 eller senast år 4. Det ska vara ett kontinuerligt informationsutbyte mellan JiS och 
respektive rasklubb när nya eller ökade hälsoproblem uppmärksammas i respektive del av 
populationen. 
Samverkansgrupp rörande avel/RAS träffas kontinuerligt för att diskutera avelsfrågor och revidering 
av RAS. Närvarande är avelsansvariga i respektive klubb samt avelsansvarig från SSRK HS. 
Avelsansvarig SSRK HS är sammankallande. 
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Samverkansområde 5: Helhet 
Samverkansgrupp rörande samarbetet som helhet träffas minst två gånger per år. Närvarande är 
ordförande + de personer som önskas i respektive klubb samt ordförande + de personer som önskas 
från SSRK HS. Ordförande SSRK HS är sammankallande.  
Samverkansgruppen rörande helheten äger detta dokument, det vill säga samarbetsinstruktionen, 
och ska revidera dokumentet minst en gång per år. 
 
Samarbetsinstruktionen gäller tillsvidare från överenskommet datum.  
 
 
Daterat 2022-03-08 
 
 
 
 
 
 
Caroline Hagström   Henrik Johansson 
Ordförande SSRK HS   Ordförande Cocker spanielklubben 
 
 
 
 
 
 
Lena Lind Carlsson   Birgitta Elofsson 
Ordförande Engelsk springer spanielklubben Jaktspaniels i Sverige 
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