
 

 
 

 

 

 

Springerklubbens verksamhetsplan 2023 
 

 
 
INLEDNING 
Som rasklubb inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) är Springerklubbens mål 
och verksamhet väl reglerad i stadgarna och det är inom dessa ramar som verksamheten 
skall bedrivas. 
 

 
Avel 
Den vetenskapliga forskningen med inriktning på våra hundars hälsa gör snabba framsteg och 
kommer att innebära förbättringar inom avelsarbetet. Klubbens avelsfunktionärer har för 
avsikt att följa utvecklingen och ha kontinuerlig kontakt med behöriga instanser. 
Avelkommittén har för avsikt att under året följa utvecklingen av PRA och glaukom och 
fortsatt följa upp utfallet av rekommendationen att göra gonioskopi på avelsdjuren. 
Avelskommittén har för avsikt att informera om DAMS så snart ett DNA-test finns tillgängligt 
och rekommendera testning av avelsdjur och därefter skapa en lista på hemsidan med resultat 
av testerna. Avelskommittén har för avsikt att skapa en hälsoenkät i början av 2023 för att 
inhämta information om rasens hälsoläge inför revidering av RAS. Avelskommittén har för 
avsikt att genomföra digitala uppfödar-/rasträffar under året inför revideringen av RAS-
dokumentet i slutet av 2023. Våra avelsfunktionärer har för avsikt att delta i SKKs och SSRKs 
avelskurser/konferenser. Avelskommittén har för avsikt att genomföra en revidering av 
uppfödarutbildningen.  
 

 
Jaktprovsverksamheten 
Springerklubbens jaktkommitté har för avsikt att anordna ett nybörjarprov A. Några av 
Springerklubbens lokalavdelningarna har också för avsikt att anordna prov, vid anordnade A-
prov kommer klubben att efter ansökan lämna ekonomiskt bidrag. Jaktkommittén har för 
avsikt att anordna ett Working Test. Jaktkommittén har även för avsikt att utbilda kursledare 
inom jakt. 

 

Utställningsverksamheten 
Klubbens officiella utställning Club Show planeras att hållas som en flerdagarsutställning i 
Örebro 15-16/7 2023. Lokalavdelningarna har för avsikt att anordna inofficiella utställningar 
sk Open Shows. 
 
 
 



 
Mentalitet 
Styrelsen har för avsikt att bevaka frågan om våra hundars mentalitet. De instrument som 
står till vårt förfogande är BPH (SKKs officiella mentalbeskrivning), MH (mentalbeskrivning, 
hund), jaktprov och utställningar samt Springerklubbens funktionsbeskrivning. 

Springerklubben har under 2022 fortsatt att sponsra klubbmedlemmar som startat på BPH 
genom att stå för halva anmälningsavgiften. Denna sponsring avslutades 31/12-2022. 

 
Media (Springertidningen och Hemsidan) 
Styrelsen har för avsikt att Springertidningen skall utkomma med tre tidningsnummer under 
2023.  

 

Konferenser/kurser 
Klubben har för avsikt att medverka vid SSRKs funktionärsträff i april 2023 och SSRKs 
fullmäktige i maj 2023. 

 

Mässor och Rasklubbstorg 
Klubben har för avsikt att bevaka de stora mässorna som anordnas runt om i landet. Detta 
bör ske genom samarbete mellan Springerklubbens lokalavdelningar och SSRKs 
lokalavdelningar. Rasklubbstorg anordnas för närvarande i Stockholm och Göteborg och vår 
medverkan förutsätter att våra lokalavdelningar medverkar. 


