SSRK Umeåsektionen verksamhetsplan 2015
Styrelsen
Styrelsen planerar medlemsmöten/rasklubbsmöten, ett under våren och ett under
hösten 2015.
Utbildning
Under kommande verksamhetsår planeras en grundläggande kurs (ex. valpkurs,
allmänlydnadskurs) och en kurs som riktar sig till tävlings- eller provintresserade
förare. Vi planerar att undersöka intresset för att utbilda sig till diplomerad instruktör
både för SSRK umeå och rasklubbarna, och då ev. hålla en sådan utbildning.
Viltspår
Rörliga prov arrangeras 1/5 – 30/10 (begränsad verksamhet under jaktsäsongen)
Hoppas kunna öka antalet provstarter i förhållande till 2014.
Utställning
Utställning i Vännäs den 30 augusti 2015:
Domare
Hanne Merethe Holme Wiik, Norge
Mats Jonsson, Sverige
Karin Linde-Klerholm, Sverige
Viveca Lahokoski, Finland
Raser som kommer att bedömas presenteras på vår Umeåsektionens hemsida och i
Apportören.
Utställningsträning med teori planeras under året.

Retrieveransvarig
Jaktträningskvällar; ett fortsatt samarbete med rasklubbarna för att kunna erbjuda
träningar en gång i veckan under maj, juni, augusti och september.
Vi planerar att låta två av SSRK-Umeås jaktträningskvällar ha tema ”Working test”,
där man både kan få information om, träna inför och prova på hur det kan vara att
starta på ett WT. Med förhoppning om att fler kommer till start på våra trevliga
Working test.

Ett särskilt prov för Nkl planeras till någon dag under v.29-31.
Vi planerar att hålla två Working test under 2015. Ett den 6/6 och ett på hösten, inget
datum bestämt ännu.
Höstprov, dubbelprov Ekl och Ökl, den 26-27 september. Domare Åke Liedgren och
Roger Westerman.
Spanielansvarig
Träningsverksamhet och utbildning:
Öppna träningskvällar forsätter under 2015 på onsdagar under ledning av Springer
Spaniel klubben i Västerbotten. Som tidigare år kommer Springerklubben även att
ansvara för 4 träningar för SSRK även under detta år.
Under året planeras det för att genomföra inofficiella prov av typen workingtest.
En uppföljning och fortsättningskurs på den jaktlydnadskurs som hölls i december
planeras.
Provverksamhet:
Efter två år av lyckade spanieljaktprov kommer det även att anordnas 2015. Ett
Nybörjarprov B planeras samt minst ett provtillfälle i klasserna Nybörjarvatten och
Vattenprov.

