prel VERKSAMHETSPLAN 2015
Under 2015 kommer vi arbeta för att fortsätta erbjuda våra medlemmar en bred verksamhet med
kvalitativa arrangemang. Stort fokus kommer att ligga på att öka vårt medlemsantal. Vi välkomnar därför
alla synpunkter på vilken verksamhet man önskar skall bedrivas av SSRK Södra och hur vi kan bli attraktiva
för fler spaniel‐ och retrieverägare. Medlemsdagen som arrangerades sensommaren 2013 gav mersmak
och vi avser att arbeta för att göra en ny bättre medlemsdag 2015. Vi hoppas att detta skall ge ett större
intresse för att engagera sig i klubbens aktiviteter på alla fronter.

RETRIEVER
Preliminär provkalender
Datum
11‐april
12‐april
25‐april
26‐april
25‐26 juli
22‐23 augusti
5‐6 september
12‐september
12‐13 september
03‐oktober
03‐04 oktober

Prov/Aktivitet
B‐prov ökl
B‐prov nkl
B‐prov nkl
B‐prov nkl/ökl
B‐prov ekl
B‐prov nkl/ökl
B‐prov nkl
B‐prov nkl
B‐prov ökl/ekl
B‐prov nkl
B‐prov nkl/ökl

Plats
Blekinge
Skåne Syd/Svedala
Bromölla
Skåne Mitt

5‐april
16‐maj
juni/juli
juni/juli
25‐juli

Workingtest alla klasser
Paw of Sweden Trial
Workingtest nkl
Workingtest ökl/ekl
Workingtest alla klasser

Bromölla

Blekinge
Bosarp

Kävlinge
Kävlinge
Karlskrona

A‐prov: KKL och EKL ‐ ett flertal prov under augusti 2015‐januari 2016 på olika ställen i Skåne och Blekinge.
”Tack för hjälpen träning” för de som hjälpt till på retrieverprov kommer att anordnas.
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TOLLARE
Preliminär provkalender
Datum
11 april
12 april
Oktober (dubbelprov)

Prov/Aktivitet
Nkl, ökl
Nkl, ökl
nkl/ökl/ekl

Plats
Bosarp
Blekinge
Skåne

Prov/Aktivitet
Öppenklass
Segrarklass enkel
1 segrarklass par
Vattenprov
Prov på prov/träningsjakt

Plats

SPANIEL
Preliminär provkalender
Datum
2 st
1 st
1 st
2st
1 st

UTBILDNING
8 februari
anordnas en föreläsning med Sophie Ericsson som är certifierad hundfysioterapeut.
11 mars
kurs i retrieverkoppeltillverkning kvällstid.
28‐29 mars kurs med Jens Palmqvist i Bromölla.
31 mars
apporteringskurs med Gordon Hodgson.
Det finns på planeringsstadiet ytterligare kursdagar inplanerade med inbjudna engelska instruktörer.

VILTSPÅR
Rörligt viltspårprov hålles i Skåne/Blekinge under tiden 2015‐01‐01 – 2015‐12‐31
Klasser: Anlagsklass och öppenklass.
Plats: Olika platser inom avdelningen.
Ordinarie prov i Genarp 2015‐04‐25
Klasser: öppenklass.
Provet är begränsat.
Ordinarie prov i Tyringe 2015‐08‐01
Klasser: öppenklass.
Provet är begränsat.
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UTSTÄLLNING
Under året planeras två officiella utställningar i Hasslarp med följande domarfördelning:
30 maj
Ras:
Kurt Nilsson

Domare:
Golden retriever

Frank Kane

Labrador retriever

Lisbeth Liljeqvist

Övriga retrievrar

Petra Bannach

Amerikansk cocker spaniel, Cocker spaniel

Anne Berit Waskaas

Övriga spaniels

31 maj
Ras:
Frank Kane

Domare:
Golden retriever

Lisbeth Liljeqvist

Labrador retriever

Kurt Nilsson

Övriga retrievrar

Anne Berit Waskaas

Amerikansk cocker spaniel, Cocker spaniel

Petra Bannach

Övriga spaniels

En officiell utställning i planeras även i Åstorp den 7 november.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
Plan för 2015 är att nå ut till fler retrieverfolk genom utökad information och utbildning. Uppfödare inom
de olika retrieverraserna ska erhålla information om att FB‐R finns att tillgå som utökat avelsverktyg. Under
året planeras att anordna minimum sex tillfällen arrangerat av SSRK‐sektionen, rasklubb eller uppfödare
som arrangör. Utöver detta kan individuella önskemål ev. tillmötesgås.
Datum inbokade under våren 2015: 5 april, 3 maj, 9 maj.

3 av 3

