Förslag ang. arrangemang av Skallkungen till SSF
Riksfullmäktige den 9 april 2022
Arbetsgruppen för ”Skallkungen i framtiden” som skapades som en del av arbetet med
SSF:s framtidsstrategi, har tagit fram följande förslag på hur SSF och dess lokalklubbar kan
hantera Skallkungen i framtiden. Skallkungen är vår största tävling med nationell
representation och det är en heder att både få delta och att arrangera.
Bakgrund
Denna arbetsgrupp kom till på grund av de problem med vargförekomst vi ser i Sydsverige.
Lokalklubben Sydsverige kan få fram marker och boende för en Skallkungstävling men då
det inte går att garantera vargfria marker så är risken stor att många väljer att inte delta.
Och det vore en tråkig utveckling för både arrangör och deltagare.
Lokalklubbarna efterlyser också ett större engagemang och ansvar från SSF Riks. Många
lokalklubbar känner att de behöver stöd då att arrangera Skallkungen kräver en hel del.
Förslag
Alla lokalklubbar är eniga om att det är bra att Skallkungen arrangeras i ett rullande
schema som det gör idag. För att undvika de vargproblem som finns i syd föreslås att
Sydsverige och Mellansverige arrangerar Skallkungen tillsammans och då delar på
arbetsbördan.
Det innebär att det rullande schema vi redan har går på 9 år istället för nuvarande 10 år.
Den arrangerande lokalklubben ska ha full frihet avseende tidpunkt för Skallkungen då
tillgången till provmarker på grund av olika faktorer, varierar i olika delar av landet.
Vi föreslår även att det bildas en arbetsgrupp/kommitté under SSF Riks vars uppgift ska
vara att kontinuerligt arbeta med Skallkungen och vara ett stöd till lokalklubbarna. En
arbetsgrupp/kommitté under SSF Riks skulle ge en kontinuitet till Skallkungen då kunskap
och erfarenheter enkelt kan återvinnas från år till år.
Denna arbetsgrupp/kommitté delar ansvar med arrangerande lokalklubb för webbsida
(kan vara en del av https://ssf-riks.se/), artiklar och annonser i Ståndskall, marknadsföring,
samt regler, lathundar och genomförandeplaner för Skallkungen. Alla beslut rörande
Skallkungen ska tas i samråd med lokalklubbarna.
Ansvaret att ordna provmarker, provledare och domare, samt inkvartering till deltagare,
åligger helt arrangerande lokalklubb.
Sagda arbetsgrupp/kommitté bör även engageras i att skaffa sponsorer på ett nationellt
plan. Anskaffning av lokala sponsorer faller helt på arrangerande lokalklubb.
I tillägg ska denna arbetsgrupp/kommitté dela ansvar enligt ovan med aktuell lokalklubb
för att arrangera Nordiska Mästerskapen de år Sverige står som arrangör.

Yrkan
Arbetsgruppen för ”Skallkungen i framtiden” yrkar att fullmäktige bifaller ovanstående
förslag för hur Skallkungen ska arrangeras i framtiden, samt ger styrelsen i uppdrag att få
den föreslagna ändringen på plats.
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