prel VERKSAMHETSPLAN 2016
Då föreningen har visat ett överskott under de senaste tre åren rekommenderar vi en budget där vi satsar
på att ge mer tillbaka till våra medlemmar på alla nivåer. En ideell förenings inkomster skall användas till
verksamheten och dessa är huvudsatsningarna som styrelsen föreslår för 2016:




Vi vill göra en stor satsning på spanielverksamheten, främst på provsidan.
Inom retrieververksamheten har vi budgeterat till inköp av jakt till A-prov elit som ett steg att höja
nivån på proven och som förberedelse inför RM 2017.
Vi vill satsa på fler utbildningstillfällen, dels inom unghundträning för att öka bredden och dels
inom elitträning för att höja spetsen inom SSRK Södra.

Vi vill även arrangera en medlemsdag dit vi hoppas kunna locka många medlemmar, både befintliga och
nya. Vi fortsätter sträva efter ett ökat medlemsantal. Därför kommer vi under året satsa på aktiviteter som
kan locka nya medlemmar samt även satsa på att öka synligheten av SSRK Södra genom att visa de olika
aktiviteter vi har att erbjuda.
”Tack för hjälpen-träning” för de som arbetat ideellt inom SSRK Södra kommer i år anordnas vid tre
tillfällen:
17 juli
Nkl, ökl
Möcklö (Inga-Lena Djurberg)
6-7 augusti
mot ökl, mot ekl
Koholma (Palmqvist/Larsson)

RETRIEVER
Preliminär provkalender
Datum
9 april
10 april
23 april
12 maj
20 augusti
20 augusti
21 augusti
10 september
11 september
8 oktober

Prov/aktivitet
B-prov ökl
B-prov nkl
B-prov nkl
B-prov ekl (dummies)
B-prov ekl (dummies)
B-prov nkl
B-prov ökl
B-prov nkl
B-prov ökl
B-prov ekl (dummies)

Plats
Mörrum
Svedala
Bromölla
Småland / Ljungby
Osby
Bräkne-Hoby
Bräkne-Hoby
Möcklö
Almö
Ivösjön

27 mars
16 april
1 maj
16 juli

WT, alla klasser
Mocktrial
WT, alla klasser
WT, alla klasser

Bromölla
Mörrum
Osby
Möcklö

A‐prov: KKL och EKL - ett flertal prov under augusti 2016-januari 2017 på olika ställen i Skåne och Blekinge.
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TOLLARE
Preliminär provkalender
Datum
9 april
10 april
22-23 oktober

Prov/aktivitet
Nkl, ekl
Nkl, ökl
Nkl/ökl/ekl

Plats
Bosarp
Mörrum
Bosarp

SPANIEL
Preliminär provkalender
Prov/Aktivitet

Datum
2 st
2 st
2 st
1 st

Nybörjarprov vatten och vattenprov
Öppenklass
Segrarklass
Segrarklass parsläpp

Övrigt







Spanielträff
Funktionärsutbildning (provledare och kommissarie)
Vattenprovsträning
Träningsjakt
Träning med engelsk instruktör
Inofficiellt ST Hubertusprov

UTBILDNING
Hundträning
Målet för 2016 är att erbjuda utbildningar och träningar för alla nivåer. Vi vill bli bättre på att skräddarsy
träningar efter behov. Samtidigt vill vi hjälpa till att höja nivån på våra elitekipage genom att erbjuda
träningar med fokus på elit.
5-6 mars retrieverkurs alla nivåer för de danska instruktörerna Lars Mejlby och Helle Golstrup i Örkelljunga.
2-3 april retrieverkurs alla nivåer med Jens Palmqvist i Bromölla.
17 april mocktrial träning för ökl- och elitekipage med irländska instruktörer i Mörrum.
Mirjam Axner och Anders Carlsson kommer under våren ha markeringsträning för unga hundar där målet är
att förbereda ekipage inför unghundsderbyt 2016.
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Under våren planeras en ”prova på” kurs där man som retriever- eller spanielägare vid ett par tillfällen får
prova på olika hundsporter så som apportering, viltspår och rallylydnad. Syftet med kursen är att få fler
ägare att aktivera sina hundar.
Den 13 augusti planeras en bumper boy träning (elit) i betor med Niels-Henrik Hansen i Skurup.
Övrigt
I februari kommer det att hållas en kurs för kommissarier på Ekerödsrasten. Detta så vi kan förbättra och
förenkla de administrativa uppgifterna i samband med vår provverksamhet.
Under vår och sommar kommer det att genomföras en utbildning av avdelningens C-provsdomare. Målet är
att höja nivån på bedömningen av våra WT i en strävan att efterlikna våra officiella prov så långt som
möjligt.
Utbildningskommittén kommer fortsatt arbeta på profileringen av våra tränare i SSRK Södra och
tillsammans med webmastern utarbeta en sida där våra medlemmar bättre kan lära känna våra olika
tränare i regionen.

VILTSPÅR
Rörligt viltspårprov hålles i Skåne/Blekinge under tiden 2016-01-01 – 2016-12-31
Klasser: Anlagsklass och öppenklass.
Plats: Olika platser inom avdelningen.
Ordinarie prov i Genarp 2016-04-23
Klasser: öppenklass.
Provet är begränsat.
Ordinarie prov i Tyringe 2016-07-30
Klasser: öppenklass.
Provet är begränsat.

UTSTÄLLNING
Under året planeras två officiella utställningar i Hasslarp med följande domarfördelning:
28 maj
Ras:
Kalvo Kriisk EST
Angela Hancook IRL
Chris Hancook IRL
Monica Blaha A
Axel Komorowski D

Domare:
Golden retriever
Labrador retriever
Övriga retrievrar
Amerikansk cocker spaniel, Cocker spaniel
Övriga spaniels
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29 maj
Ras:
Angela Hancook IRL
Chris Hancook IRL
Kalvo Kriisk EST
Axel Komorowski D
Monica Blaha A

Domare:
Golden retriever
Labrador retriever
Övriga retrievrar
Amerikansk cocker spaniel, Cocker spaniel
Övriga spaniels

En officiell utställning planeras även i Åstorp den 12 november.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
Datum inbokade under våren 2016: 3 april, 23 april, 15 maj.
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