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VERKSAMHETSPLAN 2016
SSRK ÖSTRA

RETRIEVER
 18 B-prov, ca 400 starter
 2 st Working-test. Lidingö-Vår och Unghundsderby
 Provledarträff
 Tillräckligt med KKL för att erbjuda alla som anmäler i god tid start
 Antalet A-prov skall var mellan 8 till 10 prov.
Vilket borde var fullmöjligt med tanke på alla de gårdar som bedriver and och
fasanjakt inom avdelningen.
För att kunna komma upp i det tänkta antalet prov så har det bildats en
A-provs kommitté som i dag består av Roger Westerman, Tommy Borg samt
Jenny Långström. Efterhand så är det fullt möjligt att den arbetsgruppen
kommer att utökas.
TOLLING
 2 tollingjaktprov – 1 på våren och ett på hösten
SPANIEL
 1 st Nbp (A alt B)
 3-4 st fältprov
 2 st ordinarie vattenprov samt eventuellt något särskilt
 1-2 st Working Test
 Försöka erbjuda träningsjaktstillfällen
 Föreläsningskväll om spanieljakt
 Anordna en prova-på-dag för att försöka fånga upp nya medlemmar
 Provledarträff

VILTSPÅR
Under 2016 kommer SSRK/Östra viltspårsektion att arrangera rörliga viltspårprov
under perioden 1 januari - 30 december 2016. Anlag- och Öppenklass.
Två ordinarie viltspårprov kommer också att arrangeras under året.
Vårprov, Nävekvarn - Nyköping
15 maj 2016. Öppenklass och uttag till SM 2016.
Höstprov, Härad - Strängnäs
11 september 2016. Öppenklass
2016 kommer vår avdelning återigen att arrangera SM i Viltspår.
Detta evenemang kommer att äga rum i Nävekvarn den 6 - 7 augusti 2016.
Viltspårsektionen ser fram emot ett nytt spännande år med många deltagare.
Christina Eriksson
Viltspåransvarig
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UTBILDNING
För verksamhetsåret 2016 är vår ambition att erbjuda en större aktivitet än under 2015. Vi har redan
nu dialog med ett antal handledare, föreläsare och andra för att finna tider. Nedan redovisas vår
ambition och plan. Som tidigare år kommer det naturligtvis att finnas en del privata aktörer som på vår
hemsida vill annonsera ut fristående kurser med olika målgrupper. Håll ögonen på vår hemsida då nya
aktiviteter publiceras där. Det kan också dyka upp aktiviteter med mycket kort varsel. Vi finns nu också
på Facebook.
Precis som tidigare tar jag som utbildningssekreterare tacksamt emot Era synpunkter på aktiviteter
som Ni önskar att vi ska jobba för.

AKTIVITETER
Föreläsningar
Första hjälpen kurs
Denna kurs hade vi planerat in för under 2015, men gör ett nytt försök under 2016. Samtal pågår med
djursjukhus/Veterinär för att inför våren bjuda in till en föreläsning om hur vi själva kan medverka till
att minska risken för skador och att kunna göra en korrekt första insats om olyckan skulle vara
framme. Det kan exempelvis vara, ormbett, brutet ben/stukning, öppen sårskada med kraftig blödning
som kan inträffa vid träning, jakt eller annat tillfälle där omedelbar tillgång till veterinär inte finns.
A & B-prov retriever
Vi hoppas nu att kunna erbjuda en föreläsning av en behörig A/B provs domare som kan berätta lite
om A och B retrieverjaktprov och hur vi som hundförare kan förbereda oss på bästa sätt.
”Hunden som räddar liv”
Vi gör ett nytt försök att bjuda in Ann-Charlotte Bengtsson som berättar om retrievern som
räddningshund.

Kurs
Certifierings kurs för provledare
Vi kommer som under 2016 att bjuda in till en certifieringskurs för provledare B-prov. Diskussion pågår
att finna kunnig handledare.
Utbildning SSRK Prov
För att lättare kunna hantera administrationen omkring anmälan till prov/tävling har vi för avsikt att
anordna en utbildning. Diskussion pågår med en erfaren handledare för att finna lämpligt datum och
plats.
Viltspår
I syfte att möta behovet av viltspårsdomare, avser vi att undersöka möjligheten att genomföra en
viltspårsdomarutbildning.
Mocktrial
Om vi kan finna intresserad och lämplig handledning så kommer ett försök att göras att bjuda in till en
dag där vi under lugna träningsförhållanden går igenom en Mocktrial.
Mats Lindmark
Utbildningsansvarig
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UTSTÄLLNING
Målsättningen är att genomföra den stora vårutställningen samt att under året bygga upp en
fungerande arbetsgrupp kring vår utställningsgren.
Vidare är ambitionen att hitta på övriga aktiviteter runt detta ämne. Det kan t.ex. vara kurser i
handling, trimning mm. Vi ska även titta på möjligheten att få in föreläsningar om bedömning
och annat som rör utställningsverksamheten.
50-års JUBILEUM FÖR SSRK ÖSTRA
Vi planerar att ha en aktivitetsdag den 31 Juli tillsammans med alla våra medlemmar.
Arbetsgrupp för detta är tänkt att tillsättas direkt efter genomfört årsmöte.

BUDGET
Budget
för 2015
Provverksamheten
Utställningar
Retrieverprov
Retrieverprov A
Retrieverprov B
Unghundsderby 2016
Viltspår
Spanielprov
Övriga intäkter/utbildning
Medlemsavgifter
Netto provverksamheten

Kostnader
Utbildning
Styrelse + årsmöte
Plusgirokostnader
Kostnad Fullmäktige o Funktionär
Ny hemsida
Jubileumskostnader
Admin. kostnader
Summa kostnader
BUDGETERAD VINST
* Flyttad till admin. kostnader

10 000
-3 000

Resultat
2015
8 003
-10 039

BUDGET
för 2016
5 000

4 000
-5 000
0
80 000

9 281
-2 324
600
85 280

-5 000
0
0
1 000
-6 000
0
85 000

86 000

90 801

80 000

9 000
25 000
2 000
30 000

13 489
17 443
1 024
23 455

20 000

32 733

15 000
20 000
0 *
25 000
15 000
15 000
8 000

86 000

88 144

98 000

0

2 657

-18 000

