
                                              

SSRK Smålands verksamhetsplan för 2023 

Allmänt
Detta är en presentation av vad som är planerat för 2023. Ytterligare aktiviteter kan genomföras 
under årets gång så håll ett öga på avdelningens hemsida, www.ssrksmaland.se 
 
Budget
Budgeten för 2023 presenteras i ett separat dokument på årsmötet.

Webbsidan och sociala medier
Vi avser fortsätta utveckla hemsidan och facebooksidan för att marknadsföra avdelningens 
aktiviteter. Vi stänger vårt instagramkonto då andra medier bedöms viktigare. 

Retrieversektionen
A-prov
Vår ambition är att arrangera ett Ökl A och ett Ekl A i Småland eller i annan avdelning.

B-prov
Vår ambition är att hålla 5–6 B-prov i olika klasser utspridda över Småland. 

C-prov
Vår ambition är att arrangera minst ett C-prov. 

Kurser

• Träna för Nkl B-prov – tre kursdagar med AnnaLena Andersson.  
• Apportering för nybörjare – tre kursdagar med Emilia Bengtsdottir.
• Träna för Nkl och Ökl B-prov – tre kursdagar med Olof Lydén och Maria Cedersmyg
• Kurs för ekipage i Nkl/Ökl respektive i Ekl med Anders Carlsson och Mirjam Axner.
• Helgkurs i norra Småland med Jens Palmqvist 
• WT-helg – lär dig mer reglerna och hur domaren dömer. Prova stationer med din hund eller 

lär dig mer som åskådare.  

Spanielsektionen
Vattenprov: Ett vattenprov planeras i juni och ett i höst. Domare är inte klart.

A-prov: Ett A-prov planeras under hösten på Öland. Domare är inte klart.

Kurser: 
• En endagskurs planeras i vår i Jönköping. Instruktör inte klar. 
• En endagskurs planeras i höst på Öland. Instruktör: Thomaz Jansson

Tollingsektionen
Tollingjaktprov: Ett tollingjaktprov med alla klasser planeras i Eksjö under våren 2023. 
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Viltspårssektionen
Viltspårprov: Viltspårprov kommer att hållas under hela året från 1 januari till 31 december. 
Viltspårprov genomförs enbart på barmark.

Kurser: Vi planerar att hålla minst en viltspårskurs.

SM: Småland står i år värd för SM i viltspår, som kommer att genomföras 4-6 augusti strax söder 
om Jönköping. Föruttagning för avdelningens representant till årets SM i viltspår kommer att 
avgöras i maj/juni månad. Uttagningen blir i Jönköpingstrakten.

Utställningssektionen
Vi planerar att genomföra våra traditionella utställningar i Moheda och Gränna.

Övriga aktiviteter
Öppna träningar för retrievers och spaniels: Med hjälp av aktiva medlemmar i SSRK Småland är 
vår förhoppning att kunna köra öppna träningar runt om i Småland för både retrievers och spaniels 
med syftet att nya medlemmar, nybörjare och nyinflyttade lättare ska kunna hitta kompisar att träna 
med.  

Öppna träningar för tollare: Vi planerar öppna träningar i Eksjötrakten under året. Antal träffar 
beror på intresse, men vi tänker oss minst en träff per termin och max en per månad. SSRK kommer 
att tillhandahålla kallvilt att träna med för den som vill. Träningen blir kostnadsfri och klubben bär 
kostnaden för inköp av vilt, cirka 500 kr totalt.

Förhoppningen är att vi under 2023 ska kunna välkomna fler aktiva medlemmar inom tollinggrenen 
då intresse finns men verksamhet har saknats under senaste åren.  

Styrelsens slutord
Vi ser fram emot ett aktivt 2023 med både Game Fair och två SM utöver vår vanliga verksamhet. 
Styrelsen hoppas att ni är många som både vill hjälpa till och som vill delta i de verksamheter som 
arrangeras.

Välkomna till er som är villiga att hjälpa till 2023 – vi kommer att ha det kul ihop och lära oss 
massor!

Broddstorp 26 januari 2023
Styrelsen för SSRK Småland genom ordförande Maria Cedersmyg

Maria Cedersmyg
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