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Verksamhetsplan för 2018
Allmänt
Här en presentation av vad som är planerat för 2018. 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
För alla som varit funktionärer under 2017 planeras en träningshelg den 10-11 mars med
förslagsvis B-provsträning under lördagen och gemensam träning i grupper under söndagen.
A-prov
Inget planerat ännu men funderingar finns på något KKL och eventuellt något EKL.
B-prov
För 2018 är åtta B-prov planerade enligt följande:
3 stycken NKL
3 stycken ÖKL varav ett är tvådagarsprov
2 stycken EKL varav ett är tvådagarsprov
Totalt finns plats för 140 startande
C-prov
Planeringen inför Unghundsderbyt pågår för fullt. Det kommer att arrangeras på markerna
runt Asa Herrgård den 9 juni.
Ett C-prov (vatten-WT) anordnas den 2 juni på Kraxagården i Markaryd.
Förhoppningsvis kan också ett C-prov genomföras framåt hösten. Detta i så fall i Jönköpingsområdet.
Övrigt
Framåt hösten blir det ett planeringsmöte med provledarna inför 2019 och vi hoppas på lika
många eller fler prov under 2019 som i år.
Emilia Bengtsdottir
Jaktprovsansvarig

Maire Pyrrö
Bitr. jaktprovsansvarig
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Jaktprov Spaniel
Avdelningen avser att i Småland under året arrangera
 ett vattenprov och
 ett fältprov
Magnus Lindström
Spanieljaktansvarig

Utbildning
Utbildningar som hittills är inplanerade för 2018:
 Apporteringskurs för nybörjare i vår
 Kurs i SSRK Prov den 18 mars i Jönköping
 Provledarutbildning den 24-25 mars i Asa
 Kurs med Benny Steen 28-29 april i Asa (Kursen är redan fullbokad)
Ytterligare utbildningar och kurser kan tillkomma och presenteras då på avdelningens
hemsida.
Marie Storm
Utbildningsansvarig

Utställning
Två officiella utställningar står på programmet för 2018: Moheda den 4 mars och Gränna den
17 juni.
Sara Djurstedt
Kent Samuelsson
Utställningsansvarig
Bitr. utställningsansvarig

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 2018 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

