SSRK Smålandsavdelningen

Verksamhetsplan för 2012
Allmänt
Avdelningen kommer att sända funktionärer till HS Funktionärsträff under våren samt
delegater till HS Fullmäktigemöte i maj.

Ekonomi
Presenteras i speciell bilaga.

Jaktprov retriever
A-prov
Avdelningen har som mål att under kommande säsong hålla något prov i kvalificeringsklass
och elitklass. Arbetet med att hitta fler lämpliga provmarker går vidare.
B-prov
Under 2012 kommer 8 B-prov för retriever att hållas: Lenhovda, Lenhovda, Ostkusten vår,
Jönköping, Höglandet, Lenhovda höst, Växjö och Kalmar. Antalet startplatser på de ordinarie
proven är 396.
C-prov
Avdelningen planerar att fortsätta med den populära tävlingsserien SmålandsMästerskapet.
Workingtesten kommer 2012 att bli 3 stycken med start i Värnamo. Därefter Markaryd.
Finalen kommer att gå i Växjö.
Sven Ludvigsson
Jaktprovssekreterare Retriever

Jaktprov Spaniel
Avdelningen satsar även i år på att arrangera ett fältprov för spaniel. Förhoppningsvis kan
också en träningshelg för nybörjarprovet ingå i programmet.
Thomaz Jansson
Jaktprovssekreterare spaniel

Utbildning
Under året kommer det att anordnas kursverksamhet på olika platser i avdelningen: Ljungby,
Värnamo och Jönköping
Alla utbildningar och kurser vi arrangerar annonseras ut på hemsidan.
Vi uppmanar er medlemmar att komma med förslag på önskvärda aktiviteter.
Magnus Lindström
Utbildningsansvarig

Utställning
Två officiella utställningar är inbokade under året:
Vinterutställningen i Moheda 2012-03-04
Sommarutställningen i Gränna 2012-06-17
Båda utställningarna annonseras ut på vår hemsida och i Apportören.
Birgitta Kåberger
Utställningssekreterare

Kicki Kindstrand
Bitr. utställningsansvarig

Viltspår
Liksom tidigare år kommer rörliga viltspår att arrangeras under hela året – under
förutsättning att vädret så tillåter.
Elena Jans
Viltspåransvarig

Hemsida
Under våren kommer jag att plocka fram ett uppdaterat utställningsformulär efter önskemål.
Detta ska ständigt uppdateras och förbättra arbetet som utställningsansvarig gör. Tanken är
att detta formulär ska kunna anpassas för att även kunna användas till jaktprov, viltspår med
mera om så önskas.
Sidan ska ständigt uppdateras och förbättras. Önskemål om uppdateringar och förbättringar
tas gärna emot. Hemsidan ska vara enkel och lätt att navigera på. Hemsidan fick även ett
uppdaterat utseende i början av året.
Kristin Wärnbring
Webbmaster

