Spaniel och Retriever tillhör de
stötande och apporterande
fågelhundarna.
Det finns 6 Retriverraser och
9 Spanielraser alla med sin
specialitet.

SSRK – Svenska Spaniel och
Retriverklubben är en specialklubb
inom SKK för spaniel och retriever.
Våra hundar tillhör jakthundsraserna.
Smålandsavdelningen har över 700
medlemmar och omfattar Småland
och Öland.
Vår Ordförande är
Lotta Hjerpe
Telefon 0491-250 05
E-pos: hjerpe@hogsby.net

Bli medlem!
För att delta på våra prov,
utställningar och andra aktiviteter
krävs att du är medlem.
Medlemsavgifter
 Enskild medlem 300 kr
 Familjemedlem 100 kr
Postgironummer
182 68 98-7, SSRK

Glöm inte att skriva ditt namn och adress
på pg-talongen. Det är hundens ägare som
skall vara medlem

Klubben för dig
med en spaniel
eller retriever

Du hittar telefonnummer och epostadresser till övriga i styrelsen
på vår hemsida.

www.ssrksmaland.se
Kanske vill du hjälpa till på någon av
våra aktiviteter, tveka inte, ring
någon av oss.
Att delta som funktionär ger en
stor portion glädje och på köpet en
massa erfarenheter.

Som medlem är du alltid
välkommen att delta i våra
aktiviteter.
Säkert finns det något
både för dig och din hund

Utställning

Jaktprov

Vi har två officiella utställningar.
Vinterutställningen i Modeda 10 km
norr om Alvesta, 2010 den 7 mars.
Sommarutställningen i Gränna vid
Grännastadens Camping, 2010 den 4
september.
All info hittar du på hemsidan.
Vi som ansvarar för utställningarna
Kicki Kindstrand 0140-602 62 och
Birgitta Kåberger 0380-418 78.

På jaktprov bedöms och värderas
hundarnas jaktegenskaper. För
spaniel och retriever är det viljan
till samarbete, viltintresse,
apporteringsförmåga och
arbetslust men också förmågan att
kunna vara passiv - att lugnt vänta
på sin tur.

Smålandsmästerskapet
Retriver
2010 kommer mästerskapet att
bestå av tre Working Test. WT är
en inofficiell provform, bra att ha
som test innan du startar på
jaktprov.

Retriver

Avdelningen genomför varje år
flera officiella jaktprov. 2010
planeras två på våren och fem på
hösten.

Spaniel

Spaniel 2010 planeras särskilt
enkelt vattenprov/ vattenprov och
ett fältprov.

Viltspår
Viltspårsprov är till för att
kontrollera hund och förares
kunskaper i att söka efter skadat
klövvilt. Klasser och datum för
proven hittar du hemsidan.

Kurser och utbildning
Avdelningen har flera utbildade
instruktörer.
Varje år hålls ett antal olika kurser
i tex:
 Jaktträning Retriver
 Jaktträning Spaniel
 Viltspårskurs
 Vardagslydnad
Se hemsidan för aktuella kurser

