VERKSAMHETSPLAN 2019
Under 2018 kommer vi att fortsätta arbeta för att erbjuda våra medlemmar en bred verksamhet med
kvalitativa arrangemang. Verksamhetsplanen för Retriever och Utställning är skriven av ansvariga som inte
ställer upp för omval och kommer att lämna styrelsen efter årsmötet. Detta innebär att planen kan komma
att revideras av den nya valda styrelsen.

RETRIEVER
Preliminär provkalender
Datum
6 april
7 april
5 maj
11 maj
12 maj
17 aug
31 aug
1 sept

Prov/aktivitet
B-prov ökl
B-prov nkl
B-prov ökl
B-prov nkl/Funk prov
B-prov ökl/Funk prov
B-prov ökl
B-prov nkl
B-prov ökl

Plats
Blekinge
Skåne Syd
Vittsjö
Skåne NV
Skåne NV
Bräkne Hoby
Skåne NV
Skåne NV

Domare
Janne Stihl
PA Norling
Andreas Josefsson
Carina Asp
Carina Asp
eso.
Bitte Sjöholm
Bitte Sjöholm

21 april
20 juli

WT alla klasser
WT alla klasser

Bromölla
Möcklö

eso.
eso.

A‐prov:
Målet är att genomföra fem i Kvalificeringsklass och fyra i Elitklass augusti 2019-januari 2020 på olika
ställen i Skåne och Blekinge. Ett av elitklassproven skall vara internationellt.

TOLLING
Preliminär provkalender 2019
Datum
27+28 april
4+5 maj
Mitten av september
12+13 oktober

Prov/aktivitet
Nkl, Ökl, Ekl
Nkl, Ökl, Ekl
Nkl
Ökl, Ekl

Plats
Valje/Edenryd, Bromöllatrakten
Ekelunda Gård, Röstångatrakten
Ej bestämt
Ej bestämt
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SPANIEL
Preliminär provkalender
Datum
3 st
2 st
3 st
1 st
2 st

Prov/Aktivitet
Vattenprov
Nybörjarprov
Öppenklass
Segrarklass
Segrarklass parsläpp

Övrigt
• Vattenprovsträning
• Spanielträning

UTBILDNING
Huvudmålet för 2019 är att inspirera och utbilda intresserade medlemmar inom vår provverksamhet för att
även i fortsättningen kunna erbjuda A-, B- och C-prov i avdelningen. Utöver det vill vi erbjuda något tillfälle
av högkvalitativ utbildning som ger medlemmar på alla nivåer möjlighet att utvecklas tillsammans med sin
retriever eller spaniel. Ambitionen är att under minst ett tillfälle under året ge medlemmarna möjlighet att
träffas för att knyta nya kontakter och för verksamma att hitta fler som vill engagera sig i avdelningens
verksamhet.
10 februari – Utbildning av kommissarier under ledning av Niclas Brännström på Ekerödsrasten
Vid behov – Utbildning av nya provledare
23–24 mars – Retrieverkurs för Heidi Kvan och Bjarne Holm från Norge. Platsen blir Hishult, Örkelljunga
24 mars – Omcertifiering av provledare vars certifiering löper ut under 2019, under ledning av Janne Stihl.
Platsen är Ekelunda gård, Höör.
24 mars – Utbildning av nya funktionärer till B- och C-prov, preliminärt under ledning av Lisa Hansson.
Platsen är Ekelunda gård, Höör.
Vår – Prova-på-B-prov i samarbete med Smålandsavdelningen. Ett tillfälle att känna på hur det är att gå ett
nybörjarklass B-prov för retriever men med trygg vägledning genom alla momenten av Annalena
Andersson, erfaren hundförare och C-provsdomare.
Augusti – Tack-aktivitet för funktionärer och andra aktiva inom avdelningen. Även i år kommer vi att hyra
träningsanläggningen i Hishult, Örkelljunga, för öppen träning. Det blir ett tillfälle att lära känna fler i
avdelningen samt träna inför höstens jakter och prov.
September – Kommittéträff med diskussioner om verksamhetsåret så långt och inledande planering av
kommande års utbildningsverksamhet.
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Förhoppningen är att det under året kommer tillkomma fler utbildningar för funktionärer och hundförare.
Fortsatt är förhoppningen att delaktigheten i avdelningens aktiviteter ska öka med ”Engagemang för
Arrangemang”. I och med detta ger vi alla medlemmar möjlighet att, med stöttning av utbildningsansvarig,
arrangera en kurs/utbildning man själv vill gå. Som tack för sitt engagemang deltar man i kursen utan att
betala kursavgift. Mer information finns under Utbildning på hemsidan.

VILTSPÅR
Då avdelningen nyligen har fått en ny viltspårsanvarig så är inte verksamhetsplanen 2019 helt klar än. Det
har börjat planeras för en del prov.

UTSTÄLLNING
Under året arrangeras två officiella utställningar i Hasslarp med följande domarfördelning:
25 maj
Domare:
Ras:
K-E Johansson
Golden Retriever
Hans Almgren
Labrador Retriever
Hans Rosenberg
Övriga Retriever
Christine Dieriolf, Tyskland
Amerikansk Cocker spaniel, Cocker Spaniel
Christina Daniels
Övriga Spaniel
26 maj
Domare:
Christina Daniels
K-E Johansson
Hans Almgren
Hans Rosenberg
Christine Dieriolf

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

Utställningen i Åstorp den går den 9 november
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