SSRK Smålands verksamhetsplan för 2008
Allmänt
Avdelningen kommer att skicka funktionärer till HS Funktionärsträff i april samt
delegater till HS Fullmäktigemöte i maj.
Arbetet med att planera Elmia Game Fair 2009 startar upp med ansvariga Louise
Carlsson och Katarina Ljungquist. Förslag till aktiviteter mottas gärna!

Ekonomi
Presenteras i separat bilaga.

Jaktprov retriever
A-prov
Avdelningen har som mål att under kommande säsong hålla prov i kvalificeringsklass.
Arbetet med att hitta lämpliga provmarker går vidare.
B-prov
Under 2008 kommer 9 B-prov för retriever att hållas: Eksjö, Växjö vår, Ostkusten vår,
Ostkusten höst, Höglandet, Glasriket, Växjö höst och ett dubbelprov i Jönköping.
Särskilda prov kommer att hållas veckorna 37, 40 och 43. Antalet startplatser på de
ordinarie proven har utökats från 332 förra året till 372 under 2008.
C-prov
Kommitténs arbete har burit frukt och planen är nu att ordna en serie med fem Working
test för att kora våra Smålandsmästare. Working testen kommer att hållas i Vegby,
Jönköping, Högsby, Vetlanda och avslutas 5 juli i Kalmar.
Funktionärsträff
En funktionärsträff är planerad att hållas i maj.

Jaktprov spaniel
Jaktprov för spaniel kommer att bestå av:
•
•

vattenprov och enkelt vatten i Mullsjö, fredagen den 1 augusti 2008.
Domare blir Willy Gustafsson.
och fältprov i Kalmar, lördagen den 4 oktober 2008.
Domare blir Jörgen Sandberg.

Även 2008 erbjuder SSRK Småland särskilt vattenprov/enkelt vatten samt särskilt
fältprov.
En träningsgrupp för spaniel kommer att finnas.

Utbildning
Inför grundprov för spaniel kommer Louise Carlsson och Tomaz Jansson genomgå
utbildning som provledare anordnad av HS.
Avdelningens ambition är att under 2008 satsa mer på utbildning eftersom det har hamnat
lite i skymundan under 2007.

Utställning
Som vanligt har vi två officiella utställningar under året.
Vinterutställningen i Moheda 2008-03-02.
Sommarutställningen i Gränna 2008-06-15.
Båda utställningarna annonseras ut på vår hemsida och i Apportören.
I Gränna är som vanligt utställningsområdet vikt för våra rasklubbar under lördagen då de
kan ha sina egna utställningar.
Under året kommer vi att jobba vidare med domarplanering för 2009 och 2010.
Till 2010 kommer Mohedautställningen planenligt att gå första söndagen i mars.
Grännautställningen kommer med anledning av dels Världsutställningen i Danmark och
Småland-Ölands KK:s utställningar på Elmia att flyttas till 15 augusti alt. 4 september.
Vi skulle uppskatta om ni medlemmar har förslag på domare som skulle vara intressanta
för våra kommande utställningar. Hör gärna av er till utställningssekreteraren.

Viltspår
Rörliga viltspårprov kommer, som tidigare år, att äga rum under hela året bara vädret
tillåter.
Ordinarie prov kommer att anordnas under tiden 1-4 maj samt 24-26 augusti, på följande
platser; Vimmerby, Växjö, Jönköping. Vid anmälan anges var man önskar gå spåret.
Endast begränsat antal ekipage kan tas emot.
Under våren planeras en uttagning till Viltspårmästerskapet bland de hundar som fått Hp
på sina öppenklassspår under år 2007. Dessa måste anmäla sitt intresse för att delta före
31/3. Annons om detta finns i Apportören nr 1-08.

