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VERKSAMHETSPLAN 2021
SSRK ÖSTRA
RETRIEVER
RETRIEVERJAKTPROV A
Vi planerar att arrangera 4 A-prov Elitklass, varav 1 kommer att vara på en jakt som köps av
avdelningen. 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.
Med tanke på vaccinationer mot covid-19 kommer, och proven ligger under hösten, hoppas vi att
provprogrammet för a-prov inte kommer påverkas så mycket under 2021.
RETRIEVERJAKTPROV B
Vi planerar 13 st ordinarie B-prov retriever (7 NKL, 3 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.
Som vanligt ligger tyngdpunkten i provprogrammet under våren. Risken är att vi kommer få ställa in
delar av b-proven på grund av covid-19. I sådana fall hoppas vi på att kunna kompensera med
särskilda prov under sommaren och hösten.
Retrieverjaktprov C samt Mocktrial
Vi planerar ett Retrieverjaktprov C under året. Ett tvådagars prov med både individuell tävlan och
lagtävlan.
Vi ser ett behov av vidareutbildning för stewards och övriga funktionärer på A-prov. Som en del i
detta planerar vi att ett par mocktrials under våren där det finns möjlighet att träna inför höstens
prov.
Vi kommer även vara behjälpliga med Agria Gamefair Cup som hålle på Skokloster i samband med
Swedish Gamefair.
Risken är att vi kommer få ställa in delar av C-proven och Mocktrials på grund av covid-19.
TOLLINGJAKTPROV B
Med tanke på rådande pandemi planerar vi att försöka genomföra 2 st B-prov tolling jaktprov under
året.
FB-R
Vi planerar 2 st FB-R under året. Ett på våren och ett på hösten.

UTSTÄLLNING
2021 års utställning är bokad till lördagen den 22 maj på Ulriksdals Slottspark.
7 domare är bokade och klara. All information finns tillgänglig på SSRK-Ö hemsida.
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SPANIEL
Under 2021 planerar SSRK Östra att genomföra working test, vattenprov, nybörjarprov B och
nybörjarprov A. Intresset för vattenprov bedöms vara fortsatt stort, och därför planeras 4 st även detta
år.
Avseende fältprov, planerar avdelningen att under 2021 fortsätta satsa mer på Öppenklassprov.
Intresset för att starta i Ökl bedöms vara stort, något som avdelningen under 2021 tar hänsyn till
genom att planera för 3 Ökl-prov.
Även under 2021 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 2021 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

VILTSPÅR
Under kommande år planerar vi att hålla två ordinarie prov, ett i maj och ett i augusti. Vi hoppas på
en bra uppslutning av både domare och tävlande. Naturligtvis följer vi pandemiutvecklingen i
samhället och anpassar allting därefter. Vi håller både tummar och tassar när vi går mot ljusare tider.
Vi kan också avslöja att det finns planer på ytterligare en viltspårcup. Vi jobbar kontinuerligt med att
hitta domare och tillgängliga spårmarker. Även här blir vi förstås glada om ni vill tipsa oss om platser
och marker som vi kan använda oss av. Det är alla ni medlemmar som gör detta möjligt. Vi älskar
viltspår lika mycket som ni gör och det är en fantastisk aktivitet för våra hundar som ger stimulans
och utevistelse samtidigt som det stärker bandet till våra underbara fyrbenta.

