VERKSAMHETSPLAN 2021
Under 2021 hoppas vi att så småningom kunna återgå till en normal provverksamhet. Det
finns en del logistikiska svårigheter kvar som vi behöver få bort. Styrelsen hoppas på att få
fler medlemmar att hjälpa oss skapa den klubb som vi alla vill ha. Ingen kan göra allt men
alla kan göra något. Har du som medlem förslag på förbättringar eller kanske helt nya
idéer ni vill förverkliga är vi alltid intresserade av att höra dessa !

RETRIEVER
Med tanke på den pågående pandemin i samhället, så är det svårt att planera retrieververksamheten i
södra avdelningen. Vi får dessutom inte arrangera officiella prov under tiden 16 maj till och med 15 juli,
enligt dispensen vi har från Naturvårdsverket. April och maj känns väldigt osäkert, men vi planerar istället
för en del prov under sommar och höst.
Vi väljer därför att inte datumsätta en kalender, utan detta får ske löpande under året utifrån de
förutsättningar vi har att arbeta med.
A‐prov
Målet är att genomföra fyra prov i Kvalificeringsklass och tre i Elitklass augusti 2021-januari 2022 på olika
ställen i Skåne och Blekinge. Ett av elitklassproven skall om möjligt vara internationellt.
B-prov
Vi planerar en verksamhet liknande 2020, dvs en blandning mellan några större och lite fler mindre
provtillfällen, utifrån nu och i framtiden gällande restriktioner.
Nybörjarklass
Öppenklass
Elitklass
Praktiskt prov
Kombinerade nkl/ökl/ekl

5 prov
4 prov
1 prov
1 prov
2 prov

med 8 – 18 deltagare
med 6 – 14 deltagare
med 8 – 12 deltagare
med 5 deltagare
med deltagare utifrån klass och intresse

C-prov
Med tanke på att c-prov samlar många deltagare, måste vi tänka ut alternativa lösningar om restriktioner
om antal personer beslutas. Kanske wt med en eller två klasser, kvälls-wt, kombinerade stationer som inte
kräver fullt antal domare etc.
Planeringen är att kunna genomföra minst två working test och två mock trial under 2021.
Med tanke på den pågående pandemin i samhället, så är det svårt att planera retrieververksamheten i
södra avdelningen. Vi får dessutom inte arrangera officiella prov under tiden 16 maj till och med 15 juli,
enligt dispensen vi har från Naturvårdsverket. April och maj känns väldigt osäkert, men vi planerar istället
för en del prov under sommar och höst.

TOLLING
Preliminär provkalender 2021
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Datum

Prov/aktivitet

Plats

April
Maj

Nkl,Ökl,Ekl
Nkl,Ökl,Ekl

Ej ännu bestämt
Ej ännu bestämt

September?
Oktober?

Nkl,Ökl,Ekl
Nkl,Ökl,Ekl

Ej ännu bestämt
Ej ännu bestämt

Vi har planerat att köpa in dummies till funktionärerna som ett Tack för hjälpen.
Återkommer med kostnad för detta.
Eventuellt någon tollingjaktkurs, nybörjarkurs och Ökl kommer att hållas till våren.

SPANIEL
Preliminär provkalender 2021
Datum
Maj
Augusti
September
Mars
September

Prov/aktivitet
Vattenprov
Vattenprov
Vattenprov
NBP-B
NBP-B

Plats
Ej ännu bestämt
Ej ännu bestämt
Ej ännu bestämt
Landskrona
Ej ännu bestämt

ÖKL - SKL:
Målet är att genomföra två prov i öppenklass och två i segrarklass oktober 2021-januari 2022 på olika
platser i Skåne och Blekinge.

UTBILDNING
Vi fortsätter att verka under speciella tider och vi har anpassat våra aktiviteter för att möta de
rekommendationer som ställs ifrån SKK/SSRK och Folkhälsomyndigheten.
Provledarutbildning av nya provledare planeras att ske helgen den 13 och 14 mars. Det planeras
för en omcertifiering av de provledare som behöver uppdatera sin certifiering.
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Under våren kommer vi hålla öppnaträningar för klubbens medlemmar i nordvästra Skåne samt en
kurs för Mark Demaine sista helgen i maj 29-30/5.
Under hösten planeras en kurs som skulle ha hållits förra året med Elsa Blomster som vi fick skjuta
på pga. av rådande omständigheter det planeras även för öppna träningar för medlemmar i
nordvästra Skåne under hösten.
Vi planerar även en tackaktivitet under hösten för de som hjälpt till som funktionärer under året.

VILTSPÅR
Rörligt viltspårprov hålls i Skåne/Blekinge under tiden 2021-01-01 – 2021-12-31.
Klasser: Anlagsklass och öppenklass.
Plats: Olika platser inom avdelningen.
Ordinarie prov:
Vi planerar för två ordinarie viltspårsprov.
11 april i Kågeröd jubileumscup och DM
25 juli i Vinslöv
Jubileumscup:
Ett år försenat kommer SSRKs 75-årsjubileum att uppmärksammas under vårt ordinarie prov den
11 april i Kågeröd. I viltspårscupen kommer alla SSRKs avdelningarna följa ett upplägg framtaget av
SSRKs Viltspårskommitté. De tävlande kommer att delas upp i 3 grupper: De som går ÖKL för
första gången, de som gått ÖKL tidigare och de som är viltspårschampion.
DM:
Södras DM kommer att ske i samband med jubileumscupen den 11 april i Kågeröd. Södras
representant kommer att bli det ekipage som är bäst utav de vinnande ekipagen i de tre olika
grupperna.
Utbildning av viltspårsinstruktörer:
Ingen utbildning av viltspårsinstruktörer kommer att ske under 2021.
Viltspårskurs:
I nuläget kommer ingen viltspårskurs att erbjudas då intresset varit obefintligt vid de fyra kurser vi
ordnade under 2020.

UTSTÄLLNING
Under året planerar vi att arrangera två officiella utställningar i Bjuv med följande
domarfördelning:
29 maj
Domare:

Ras:
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Johan Andersson
Anki Johansson
Liz-Beth Liljequist
Svante Frisk
Annelie Karlsson

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

30 maj
Domare:
Annelie Karlsson
Liz-Beth Liljequist
Anki Johansson
Johan Andersson
Svante Frisk

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

Vi planerar även att arrangera en officiell utställning i Åstorp den 13 november. Domarfördelning
kommer att presenteras inom kort.

F-BR
Under 2021 kommer våra utbildningar i samarbete med dem olika rasklubbarna i vårt
upptagsområde att starta.
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