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Verksamhetsplan för 2016
Allmänt
Här en presentation av vad som är planerat för 2016. Nya aktiviteter kan sättas in under årets
gång så håll ett öga på avdelningens hemsida, www.ssrksmaland.se

Ekonomi
Presenteras i speciell bilaga.

Jaktprov retriever
B-prov
Även i år har avdelningen planerat för fem B-prov. Vårproven sker i Gnosjö och Ostkusten
och höstproven i Älmhult och Nässjö. Plats för det femte provet är ännu inte bestämd.
C-prov
Tre C-prov kommer att genomföras under första halvåret:
10 april i Gränna
29 maj i Markaryd
17 september i Hammarglo (öster om Mönsterås)
Håkan Svensson
Jaktprovsansvarig

Maire Pyrrö
Bitr. jaktprovsansvarig

Jaktprov Spaniel
Avdelningen avser att under året arrangera
• ett vattenprov och
• ett fältprov.
Magnus Lindström
Spanieljaktansvarig

Utbildning
Under året kommer det att arrangeras kurser på olika platser i Småland.
Alla utbildningar och kurser som vi arrangerar annonseras ut på hemsidan. Vi uppmanar
också alla medlemmar att komma med förslag på önskvärda aktiviteter.
Magnus Lindström
Utbildningsansvarig
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Utställning
Även under 2016 genomför vi våra två officiella utställningar: Den i Moheda blir den 6 mars
och dagen för Grännautställningen är 19 juni. Vi ser fram emot två mycket trevliga dagar och
hoppas på ett ökat antal utställare i år. Även i år har vi Royal Canin som uppskattad
huvudsponsor.
Sofie Alfredsson
Utställningssekreterare

Sara Djurstedt
Bitr. utställningssekr.

Viltspår
Avdelningen arrangerar även i år rörliga viltspår från 1 januari till och med 10 oktober. Detta i
anlagsklass och öppen klass. I vanlig ordning arrangeras också uttagningar till SM i viltspår.
En liten förhoppning inför året är att intresset för viltspår ökar.
.
Jennifer Hofsö
Viltspåransvarig

Slutord
Tillsammans kan vi göra 2016 till ett mycket aktivt och givande år – som frivilliga krafter vid
prov, som instruktörer vid kurser, som administrativ ”personal” och så vidare. Styrelsen för
SSRK Småland ser fram emot en bred uppslutning vid avdelningens aktiviteter. Några få
personer kan inte göra allt men med mångas insatser blir arbetsbördan lätt och kamratskapet
både breddat och fördjupat.
Styrelsen för SSRK Småland

