SSRK Umeåsektionen verksamhetsplan 2017
Styrelsen
Styrelsen planerar medlemsmöten/rasklubbsmöten, ett under våren och ett under
hösten 2017. Precis som föregående år planeras det att hållas fototävlingar som
annonseras på sektionens hemsida.

Utbildning
I vår planeras det att hållas följande kurser
• Valputvecklingskurs, start i mars
•

Jaktlydnadskurs

•

Apporteringskurs

Höstens kursutbud
• Vardagslydnadskurs
•

Jaktkurs spaniel - fördelat på två helger, vår och höst

•

Jaktkurs retriever – helgkurs under sensommaren/höst

Viltspår
Rörliga prov arrangeras 1/5 – 30/10 (begränsad verksamhet under jaktsäsongen). Ny
regel gällande anmälningar införs från och med i år p.g.a. mycket högt tryck av
anmälningar under hösten kontra jakt. Senaste anmälningen för höstprov är den 15
september.
Vi hälsar alla spaniel och retriever välkomna till att gå prov med vårt härliga
domargäng. Just nu består deltagande av övriga raser i största del.
Vi kommer att arrangera två ordinarie prov under 2017. Ett i Bjenberg söndagen den
28 maj och ett i Hjuken söndagen den 13 augusti. Dessa prov arrangerar vi för att
minimera trycket under semester- och jaktmånaden. Provet är samma som ett rörligt
prov men sker under en dag och vi utser dagens bästa spårhund.
Viltspårs SM 2018
Uttagningen kommer att redan ske någon gång mellan september/oktober 2017.
Detta för att vinnande ekipage ska få chans att kunna komma väl förberett till
tävlingen, så därför kommer någon av vår domarkår ge dem möjlighet till träning
samt teori. För mer info se hemsidan. Arrangör SSRK Umeå Sektionen.

Våra domare
Åke, Göran, Åsa, Mats och aspirant Katarina erbjuder sina tjänster till alla rasklubbar
inom SSRK gällande viltspår exempelvis föreläsning om viltspår, kurser, träningar. Ett
förslag är att man samarbetar mellan klubbarna och håller en viltspårskurs/träning

eller vill arrangera ett viltspårsmästerskap. Ni är alla hjärtligt välkomna att höra av sig
till Viltspårsansvarig i SSRK Umeå.
Utställning
Umeå sektionens årliga officiella utställning blir i Vännäs söndagen den 3:e
september.

Retriever
Jaktträningskvällar; ett fortsatt samarbete med rasklubbarna för att kunna erbjuda
träningar en gång i veckan under maj, juni, augusti och september.
Working test: vi planerar att hålla två working test under 2017. Ett den 6/6 och ett i
oktober, datum ej fastställt ännu.
B-prov Ett särskilt prov för Nkl planeras till någon dag under v.29-31. Ordinarie prov,
dubbelprov Ekl och Ökl, planeras den 30/9-1/10.
Provledarutbildning: planer på en ny provledarutbildning finns för att få fler provledare
för B-prov.
Spaniel
Även i år kommer det att arrangeras en spanielruta på Workingtest (WT) och vi
hoppas att det kommer många spanielekipage till SSRK Umeåsektionens WT 6/6.
Spanieljaktprov kommer att anordnas under 2017. I trakterna kring Tavelsjön, enkelt
vatten/ Vatten och Nybörjarprov B den 30/9 domare kommer att presenteras längre
fram.
Spanielgruppen kommer även i år att stå värd för fyra öppna SSRK-träningar under
juni månad.

Funktionsbeskrivning retriever
Det planeras en utbildning i Västerbotten för att utbilda fler funktionär/kastare (f/k).
Vill du vara med där så gå in på ssrk.se och klicka dig fram till
ansökningshandlingarna. Oklart i dagsläget vem som står som arrangör för den
utbildningen. Utbildare blir Robert Bohman. De tre testledare som finns i länet
behöver uppdateras då en del mindre förändringar skett nu då FB-R övergått från
verksamhet på prov till att fr.o.m. 2017 vara en del av SSRK´s ordinarie verksamhet.
Regler kommer även låsas i femårs perioder, precis som med jaktproven. Vi hoppas
många vill beskriva sina unghundar under 2017, då det är en stor hjälp för avel och

fantastiskt intressant och roligt. Vi vill även stärka samarbetet med fler av de
lokala retrieverrasklubbarna.

