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VERKSAMHETSPLAN 2018
SSRK ÖSTRA
INLEDNING
Under 2018 så är det inget fullmäktige men detta betyder inte att den kommande styrelsen
kommer att vara passiv när det gäller frågor som gäller SSRK’s organisation.
Nu när mandatfördelning är 50/50 mellan avdelningar och rasklubbar så bör detta också avspegla sig
i en mera jämlik fördelning av ekonomiska resurser till SSRK’s provverksamhet.
Styrelsen kommer också att påbörja förberedelser för motioner till fullmäktige nästkommande år
2019.
Vad det gäller kostnaden för avdelningens svenska Field Trial verksamhet (A-prov) så pågår det redan
en konstruktiv och bra dialog med närliggande avdelningar gällande den ekonomiska fördelningen.
Samma dialog har också påbörjats när det gäller samarbete och ekonomi över avdelningsgränserna
för Spaniel proven.
Under kommande verksamhetsår är Östra även värd/arrangör för två stora evenemang förutom all
ordinarie verksamhet. I maj är det Club Show – utställning, och i oktober RM - Retriever
Mästerskapet. Förberedelserna för evenemangen är redan i fullgång och kommer att kräva en hel del
arbete från våra medlemmar i avdelningen. Vi har klarat det förut och kommer att klara av det med
bravur även denna gång.

GEMENSAMMA AKTIVITETER SPANIEL/RETRIEVER
➢ Provledar/kommissarie träff, separat inbjudan kommer om detta.
➢ Tävlingsformen Kombo-WT blev mycket uppskattad av de tävlande under 2017.
Därför planerar SSRK Östras styrelse nu att genomföra två riktiga Kombo-WT-tävlingar under
2018.

RETRIEVER
➢ 15 st. Kallviltsprov (B-prov) alla klasser, med betoning på nkl och ökl då många ekipage blev
bortlottade p.g.a. platsbrist.
➢ Bilda en B-provs kommitté/arbetsgrupp för att underlätta och förbättra prov administrationen.
➢ Vad gäller Kallviltsproven (B-proven) så planeras det åtminstone ett särskilt funktionärs prov
under året förutom de ordinarie proven.
➢ 1 st. Working Test. Skokloster, 1 maj för EKL-hundar.
➢ Försöka få till tillräckligt många KKL för att erbjuda alla plats. Egen arbetsgrupp.
➢ Genomföra 3-4 st. Mock Trial. Preliminära datum är 6/5, 3/6, 1/7 och 5/8.
➢ 4 - 7 st. svenska Field Trials (A-prov), genom utökat samarbete med rasklubbarna och
angränsande avdelningar. Målsättningen när det gäller Östras Svenska Field Trials är att vi
förutom de nationella Field Trialen även ha minst ett Internationellt Field Trial under året.
➢ Retriever Mästerskapet (RM) genomförs 20 – 21 oktober. Egen arbetsgrupp.
➢ 1 Provledarutbildning kommer att genomföras under våren. Denna utbildning är till för att
upprätthålla certifieringen av befintliga provledare och utbilda nya.
➢ 1 Provledarutbildning/workshop för provledare och kommissarier vid A-prov kommer att
genomföras en vardagskväll i augusti. Prel. Datum 15/8, klockan 18:00 – ca 21:00.
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TOLLING
➢ 2 Tolling jaktprov – ett på våren och ett på hösten

SPANIEL
Under 2018 planerar SSRK Östra att genomföra spanieljaktprov i ungefär samma omfattning som
under 2017 men med en utökning vad gäller Nybörjarprov B och A för att möta en större efterfrågan
på dessa provformer från våra medlemmar.
Planerade inofficiella tävlingar 2018
➢ 1 st. Working Test Nybörjarklass
➢ 1 st. Working Test Öppenklass

➢
➢
➢
➢
➢

Planerade spaniel jaktprov 2018
3 st. Vattenprov
2 st. Nybörjarprov B
2 st. Nybörjarprov A
3 st. Fältprov Öppenklass
2-4 st. Fältprov Segrarklass

Övrigt, spaniel 2018
➢ 1 funktionärsmöte med funktionärsutbildning 3 februari, Grödinge Bygdegård
➢ 1 möte för SSRK Östras domare och provledare, datum och plats bestäms senare

VILTSPÅR
Under 2018 kommer SSRK Östra viltspårsektion att arrangera rörliga viltspårprov
under perioden 1 januari - 30 december. Anlag- och Öppenklass.
Två ordinarie viltspårprov kommer att arrangeras under året.
➢ Vårprov – Tid och plats meddelas senare
Öppenklass och uttag till SM i Dalarna 2018.
➢ Höstprov – Tid och plats meddelas senare
Öppenklass

UTSTÄLLNING
2018 års utställning är bokad till lördagen den 19 Maj på Ulriksdals Slott.
Den kommer att gå som SSRK-Clubshow. 6 domare är bokade och klara.
All information finns tillgänglig på SSRK-Ö hemsida, såsom anmälan, domare
och domarpresentationer.
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EKONOMI
BUDGET 2018
BUDGET
för 2017

Resultat
2017

BUDGET
för 2018

-10 000
0
10 000
0

-50 049
-30 997
44 166
-36 880

-28 000
-22 000
15 000
-35 000

Spanielprov
Spaniel o retriever gemensamt
Viltspår
Utställningar
Övriga intäkter/utbildning
Medlemsavgifter

-10 000
0
1 000
10 000
0
87 000

-12783
818
3602
23071
400
89120

-10 000
1 000
1 000
10 000
0
88 000

Netto provverksamheten

88 000

67 348

55 000

40 000

0

20 000
5 000
25 000
30 000
8 000

19222
2894
20788
30019
5302

5 000
5 000
0
0
25 000
2 000
21 000
20 000
6 000

Summa kostnader

128 000

78225

84 000

BUDGETERAD VINST

-40 000

-10 877

-29 000

Provverksamheten
Retrieverprov A
Retrieverprov B
Retrieverprov C
Retrieverprov

totalt:

Kostnader
Utbildning Retriever
Utbildning Spaniel
Utbildning Utställning
Utbildning Viltspår
Styrelse + årsmöte
Plusgiro/bankkostnader
Kostnad Fullmäktige o Funktionär
Funktionärsgåvor
Admin. kostnader

