
SSRK Umeåsektionen verksamhetsplan 2016 

Styrelsen 

Styrelsen planerar medlemsmöten/rasklubbsmöten, ett under våren och ett under 
hösten 2016. 

Utbildning  

Instruktörsutbildning 

Under året kommer en diplomeringsutbildning för instruktörer att genomföras i Umeå. 
Genom instruktörsutbildningen hoppas vi att fem instruktörer från SSRK samt ett 
antal från GRK kommer att fullfölja och diplomeras senast i september. Utbildningen 
startar den 26 februari. Instruktörshandledare är Barbro Cederqvist Marklund. 

Helgkurser 

April - Grundläggande klickerkurs med inriktning mot jakt med Grethe Eklund som 
instruktör.  

Juni – Jaktkurs för spaniel med Eva Masthagen som instruktör. 

Juni – Jaktkurs för retriever (ökl/ekl) med Kerstin Andersson. 

Viltspårskurs 

Övriga kurser 

Valp-/unghundskurs 

Jaktlydnadskurs 

Viltspår  

Rörliga prov arrangeras 1/5 – 30/10 (begränsad verksamhet under jaktsäsongen) 
Vi hoppas att året 2016 fortsätta på samma underbara anda som 2015. Då vi hade 
cirka 30 spårprov. 

Nybörjarkurs i Viltspår kommer att anordnas den 21-22/5. Mer info. Kommer på 



hemsidan. Handledare blir Göran Nyström och Åke Andersson. 

Uttagning till Viltspårs SM sker den 5/6 i skogarna runt Hössjö. Mer info. Se 
hemsidan. Arrangör SSRK Umeå Sektionen.  

Ordinarie prov arrangeras också i skogarna runt Hössjö den 21/8. Mer info. Kommer 
senare på vår hemsida. 

Utställning 

Utställning i Vännäs den 4 september 2016 

Domare:  
Christina Daniels, Sverige; alla spaniel. 
Vidar Grundetjern, Norge;  Flat, tollare,curly,chesa 
Petra Junehall, Sverige; Golden, lab 

Raser som kommer att bedömas presenteras på vår Umeåsektionens hemsida och i 
Apportören. 

Spaniel 

I år kommer vi att satsa på att Workingtest (WT) och hoppas att det kommer många 
spanielekipage till SSRK Umeåsekitonens WT 6/6. 

Inför WT’ kommer det att anordnas träningstillfällen särskilt för spaniels då vi hoppas 
att medlemmarna får en puff att börja träna (igen). Första tillfället för WT träning 
planeras till den 19 april, därefter 3 maj och 19 maj. 

Spanieljaktprov kommer det även att anordnas under 2016 den 30/9 och 1/10. Enkelt 
vatten/ Vatten och Nybörjarprov B. 

Spanielgruppen kommer även i år att stå värd för fyra öppna SSRK-träningar under 
säsongen i maj månad. 

Spanielgruppen planerar också för ett helginternat med spanieltema under 
sensommaren. 

Retriever 

Jaktträningskvällar; vi hoppas på ett fortsatt samarbete med rasklubbarna för att 
kunna erbjuda träningar en gång i veckan under maj, juni, augusti och september.  

Vi har behov av fler WT-domare och planerar att kunna hålla en utbildning i vår. 

Vi planerar att hålla två Working test under 2016. Ett den 6/6 och ett i oktober. 



Ett särskilt B-prov för Nkl planeras till någon dag under v.29-31.  

Höstens B-prov ligger den 24-25 september, ett dubbelprov i Ekl och Ökl.  
Domare Sven Ludvigsson och Mats Närling. 


