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VERKSAMHETSPLAN 2023 

 
2023 kommer vara ett tufft år för många verksamheter. Vi har under stora delar av 2022 sett 
prisökningar som vi inte kunnat förutspå. Under 2023 behöver vi jobba vidare på vårt motto, att 
vara ”The Place To Be” inom hundsporten.  
Ekonomin kommer bli tuff detta år och det gäller att vi alla bidrar till att få vår verksamhet att 
fortsätta i samma goda anda som under 2022.  
 

RETRIEVER 

 
Preliminärt provprogram 

15-16/4  Karsholm open – WT individuellt lördag och WT lagtävling elit söndag 

22/4  NKL – Perstorp 

23/4  ÖKL – Perstorp 

29/4 NKL – Ängelholm 

29/4 ÖKL – Blekinge 

6/5 ELIT – Tomelilla 

7/5 ÖKL – Nordöstra Skåne 

Samt om möjligt, under sommar och höst: 

C-prov – 2 mock trial, och 2 WT i en klass eller flera 

A-prov – 4 KKL, 4 elitklass varav ett internationellt 

B-prov –4 nkl, 2 ökl, 1 elitklass, 1 praktiskt prov 

 

Vi planerar även kommissarieutbildning, provledarutbildning och stewardutbildning under 2023, i 
samarbete med den utbildningsansvarige i styrelsen. 
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SPANIEL 
 
Preliminär provkalender 2023 
Datum  Prov/aktivitet   Plats 
Maj  Vattenprov    Ej ännu bestämt 
Augusti  Vattenprov    Ej ännu bestämt 
September  Vattenprov   Ej ännu bestämt 
 
ÖKL - SKL: 
Målet är att genomföra tre prov i öppenklass och två i segrarklass under 2023 på olika platser i Skåne och 
Blekinge. 

 
 

 

UTBILDNING  
 

Vi har fått feedback från er medlemmar att samträningar är något ni eftersöker så ett av våra mål 
under 2023 är att satsa på samträningar där vi medlemmar hjälper varandra att träna våra hundar 

tillsammans. 
 

Vi kommer fortsätta att nyutbilda och uppdatera våra provledare så att vi är fler som kan dela på 
ansvaret att få till trevliga och givande test och prov för våra hundar.  

 
 

 

VILTSPÅR 

Rörligt viltspårprov hålls i Skåne/Blekinge under tiden 2023-01-01 – 2023-12-31.  
Klasser: Anlagsklass och öppenklass.  
Plats: Olika platser inom avdelningen.  

 

UTSTÄLLNING 

Under året planerar vi att arrangera två officiella utställningar i Bjuv 27 & 28 maj. 

Vi planerar även att arrangera en officiell utställning i Åstorp den 11 november.  


