prel VERKSAMHETSPLAN 2017
Under 2017 kommer vi att fortsätta arbeta för att erbjuda våra medlemmar en bred verksamhet med
kvalitativa arrangemang. Vi satsar även på att arrangera en medlemsdag dit vi hoppas kunna locka många
medlemmar.
Målet för 2017 blir att fortsatt öka vårt medlemsantal. Därför kommer vi satsa på aktiviteter som kan locka
nya medlemmar samt satsa på att öka synligheten av SSRK Södra genom att visa de olika aktiviteter vi har
att erbjuda.
Vi kommer att ha fokus på träning och utbildning och satsar på arrangemang för alla nivåer av ekipage.
Samtidigt vill vi stödja våra elitekipage och planerar en del dedikerade träningar för att stödja utvecklingen
av dessa. 2017 är det SSRK Södras tur att vara värd för Retrievermästerskapet.

RETRIEVER
Preliminär provkalender
Datum
8 april
9 april
22 april
6 maj
7 maj
13 maj
19 augusti
9 september
7 oktober

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

Plats
Skåne Syd
Blekinge
Kristianstad
Helsingborg
Häsleholm
Ljungby
Bräkne Hoby
Möcklö
Ivösjön

1 april
23 april
22 juli

WT, alla klasser
Mocktrial
WT, alla klasser

Bromölla
Stensnäs
Möcklö

Domare
Åza Wikström
Andreas Josefsson
Janne Stihl/PA Norling
Carina Asp
Bosse Ferm
Janne Stihl/Thomas Plamboeck
Janne Stihl
Sven Ludvigsson
Karin Thunander

A‐prov:
Målet är att genomföra fem KKL och fyra EKL augusti 2017-januari 2018 på olika ställen i Skåne och
Blekinge.
Retrievermästerskapet genomförs som ett tvådagars -prov i mitten av november.
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TOLLARE
Preliminär provkalender
Datum
8+9 april
13+14 maj
14-15 oktober
21 oktober

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

Plats
Bosarp
Bäckaskog
Bosarp trakten
Bosarp trakten

SPANIEL
Preliminär provkalender
Datum
2 st
3 st
3 st
1 st
Övrigt






Prov/Aktivitet
Nybörjarprov vatten och vattenprov
Öppenklass
Segrarklass
Segrarklass parsläpp

Spanielträff
Funktionärsutbildning (provledare och kommissarie)
Vattenprovsträning
Träningsjakt
Tackträning för funktionärer

UTBILDNING
Målet för 2017 är att erbjuda utbildningar och träningar som ger medlemmar på alla nivåer möjlighet att
utvecklas tillsammans med sin retriever eller spaniel. Planen är även att utbilda intresserade medlemmar
inom vår provverksamhet för att även i fortsättningen kunna erbjuda A- och B-prov i avdelning. Ambitionen
är att under året arbeta med profileringen av våra tränare i SSRK Södra och i samband med detta,
tillsammans med webmastern, utarbeta en mer föremålsenlig sida.
19 januari – Utbildning av kommissarier under ledning av Niclas Brännström på Ekerödsrasten
4 februari – Medlemsträff med föreläsning om akutsjukvård för hund
11 februari – Utbildning av provledare under ledning av Bo Ferm i Nymölla.
1-2 april – Retrieverkurs på alla nivåer för Annika Christiansen från Danmark samt Heidi Kvan från Norge.
Platsen blir Hishult.
21 april – Tack-träning för kommissarie, provledare, domare och styrelsemedlemmar för irländska
instruktörer
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22 april – Mock-trial träning för ökl- och elitekipage med irländska instruktörer i Mörrum.
Under sommaren – Tack-träningar för avdelningens funktionärer kommer att hållas på två platser under
sommaren, för två av avdelningens duktiga instruktörer.
Prova-på B-prov med inriktning på öppenklass planeras. Förhoppningen är att på detta sätt kunna stötta
mindre erfarna ekipage i övergången från nybörjar- till öppenklass.
Vattenträning är planerad att hållas under en dag. Vi passar på under årets varmaste månader.

VILTSPÅR
Rörligt viltspårprov hålles i Skåne/Blekinge under tiden 2017-01-01 – 2017-12-31
Klasser: Anlagsklass och öppenklass.
Plats: Olika platser inom avdelningen.
2 Ordinarie prov. Datum är inte bestämt ännu.
Klasser: öppenklass.
Proven är begränsade.
Prova på viltspår vid två tillfällen, ett under våren och ett under hösten.

Vi kommer att samla alla domare till en kick off och informationsträff och diskutera de nya
reglerna

UTSTÄLLNING
Under året planeras två officiella utställningar i Hasslarp med följande domarfördelning:
27 maj
Domare:
Agneta Cardell
Laurent Pichard
Nils Molin
Sasha Paduch
Barbara Muller

Ras:
Golden Retriever
Labrador Retriever
Övriga Retriever
Amerikansk Cocker spaniel, Cocker Spaniel
Övriga Spaniel

28 maj
Domare:
Barbara Muller
Agneta Cardell
Laurent Pichard
Nils Molin

Ras:
Golden Retriever
Labrador Retriever
Övriga Retriever
Amerikansk Cocker spaniel, Cocker Spaniel
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Barbara Muller

Övriga Spaniel

En officiell utställning planeras även i Åstorp den 11 november.

FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER
Det planeras för 2-3 FB-R under hösten, samt en årlig kaliberingsutbildning i slutet av året. Datum för dessa
ej satta.

Tillsammans i SSRK Södra
Styrelsen arbetar för att kunna skapa rätt förutsättningar och tillgängliggöra resurser för att anordna
aktiviteter för och tillsammans med våra medlemmar – nybörjaren med sin första hund till det erfarna
elitekipaget. Allt från träningar och kurser för nybörjare, utställningar till internationella jaktprov.
Själva genomförandet av aktiviteterna bygger på ett gemensamt engagemang för vår förening. I
verksamhetsplanen 2017 kommer du att upptäcka att aktiviteterna för retriever har minskat från tidigare
år. Detta har vi tyvärr blivit tvungna till då det för tillfället råder brist på funktionärer i avdelningen.
Styrelsen arbetar även för att få fart på spanielverksamheten och vi har lagt en ambitiös plan för 2017, en
förutsättning för att lyckas med planen är att vi får in fler funktionärer.
Vi vill därför uppmuntra dig att anmäla dig som funktionär via mail till suppl2@ssrksodra.com
Du behöver inga förkunskaper, vi förmedlar kontakten till en erfaren funktionär som lär dig det du behöver
för att klara uppgiften.
Att vara funktionär är inte bara roligt och väldigt lärorikt utan man blir även bjuden på tackträning som ett
litet extra tack för hjälpen!
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