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VERKSAMHETSPLAN 2020
SSRK ÖSTRA

GEMENSAMMA AKTIVITETER SPANIEL/RETRIEVER
Funktionärsträff - April

RETRIEVER
RETRIEVERJAKTPROV A
Vi planerar att arrangera 4 A-prov Elitklass, varav 1 kommer att vara på en jakt som köps av
avdelningen. Detta är ett mindre än 2019. Fokus ligger på att arrangera fler KKL prov, för att
kvalificera fler hundar att starta på proven i Elitklass. Målet är minst 6 st KKL prov under året.
Utöver detta ser vi ett behov av att utbilda fler Stewards. Vi har en relativt liten grupp stewards som
är mycket aktiva, men vi skulle behöva fler för att sprida arbetet. Därför planerar vi att genomföra en
stewardutbildning under året.
RETRIEVERJAKTPROV B
Vi planerar 14 st ordinarie B-prov retriever (6 NKL, 5 ÖKL, 3 EKL) prov under 2020. Som vanligt är det
möjligt att vi kompletterar med ytterligare särskilda prov. Utöver detta så kommer vi genomföra
sedvanlig verksamhet som viltförsörjning, provledarmöte, provledarutbildning och rasklubbsmöte.
Målet är också att genomföra minst 5 st praktiska jaktprov.
RETRIVERJAKTPROV C samt Mocktrial
Vi planerar tre stycken Retrieverjaktprov C under året. Två av proven blir lite speciella: ett prov blir
ett tvådagars prov med både individuell tävlan och lagtävlan, och ett prov kombinerar individuell
tävlan med en mocktrial. Vi kommer även vara behjälpliga med det workingtest som genomförs på
Tullgarn Game Fair.
TOLLING
Vi planerar 2 st B-prov tolling under året. Ett på våren och ett på hösten
FB-R
Vi planerar 2 st FB-R under året. Ett på våren och ett på hösten.

SPANIEL
Under 2020 planerar SSRK Östra att genomföra working test, vattenprov, nybörjarprov B och
nybörjarprov A i samma omfattning som under 2019.
Avseende fältprov, planerar avdelningen att under 2020 satsa mer på Öppenklassprov, då detta fick
stå tillbaka under 2019. Intresset för att starta i Ökl bedöms vara stort, något som avdelningen under
2020 tar hänsyn till genom att planera för 3 Ökl-prov.
Avdelningen ska fortsätta uppmuntra andra SSRK-avdelningar att anordna fältprov, och då särskilt
Segrarklassprov, då det inom Östra avdelningen finns marker lämpliga för dessa prov.
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Även under 2020 gäller måttot ”budget i balans” för spanielverksamheten för att bygga en långsiktigt
hållbar provverksamhet. Att samarbeta med andra avdelningar och rasklubbar är ur detta perspektiv
fortsatt viktigt för Östra för att kunna erbjuda alla SSRK-medlemmar bra spanieljakt-verksamhet.
Spanieljakt-verksamheten är beroende av att markägare ställer sina marker till förfogande för tävlingar
och prov. Östra avdelningen vill under 2020 fortsätta bygga goda relationer med
markägare/markansvariga för att tillsammans öka kvaliteten på Östras spaniel-arrangemang.
Planerade inofficiella tävlingar
➢ 1 st Working Test Nybörjarklass
➢ 1 st Working Test Öppenklass
Planerade spanieljaktprov
➢ 4 st Vattenprov
➢ 1 st Nybörjarprov B
➢ 1 st Nybörjarprov A
➢ 3 Fältprov Öppenklass
➢ 2 Fältprov Segrarklass
Övriga aktiviteter
➢ 1 funktionärsmöte
➢ Deltagande i SSRK HS funktionärsmöte i april

UTSTÄLLNING
2020 års utställning är bokad till lördagen den 16 Maj på Ulriksdals Slottspark.
6 domare är bokade och klara. All information finns tillgänglig på SSRK-Ö hemsida.

VILTSPÅR
Under 2020 kommer Östras viltspårgrupp att anordna två stycken tävlingar. Vårprovet kommer att gå
av stapeln i mitten av maj och då kommer även uttagning till SM att ske. Det kommer att vara en öppen
klass samt en svårare klass, i den svårare klassen kommer det vinnande ekipaget att skickas till SM. Vi
beräknar att det kommer att var 30 spår sammanlagt. Höstprovet kommer att ligga i slutet av augusti
då vi kommer att anordna SSRK´s 75-års jubileumet. Det kommer att bli tre klasser anlag, öppen och
champion. Vi kommer även att anordna en domarträff i januari i Arboga. Vidare så har vi flera nya
domare under utbildning.

