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VERKSAMHETSPLAN  
2015 

Inledning 
Som rasklubb inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben är Springerklubbens mål- 
och verksamhet väl reglerad i stadgarna och det är inom dessa ramar som 
verksamheten skall bedrivas. 

När klubben nu går in i sitt 33:e verksamhetsår finns dock anledning att se över 
klubbens interna organisation och arbetsformer. Detta skall ses som en naturlig 
anpassning för att göra klubbarbetet mera effektivt till nytta för klubben och rasen. 

Avel 
Arbetet med RAS- Rasspecifika avelsstrategier kommer under året att utgöra 
tyngdpunkten av styrelsens arbete med avelsfrågor. Arbetet är redan i full gång men 
mycket återstår att göra och inte minst med att förankra dokumentet hos våra uppfödare 
och medlemmar i form av medlemsträffar under året. 

Den vetenskapliga forskningen med inriktning på våra hundars hälsa gör snabba 
framsteg och kommer att innebära förbättringar inom avelsarbetet. Klubbens 
avelsfunktionärer följer noga utvecklingen och har kontinuerlig kontakt med behöriga 
instanser. 

Våra avelsfunktionärer kommer att deltaga i SKKs och SSRKs avelskurser/konferenser. 

Jaktprovsverksamheten 
Anordnandet av Nybörjarprov A och B kommer att ske genom våra lokalavdelningar och 
förhoppningsvis i ökande omfattning. För de avdelningar som är villiga att arrangera 
Nybörjarprov A kommer styrelsen att efter ansökan lämna ekonomiskt bidrag. 

Funktionsbeskrivningen, klubbens egen inofficiella beskrivning av springerns jaktliga 
egenskaper kommer att fortsätta men med bättre kontakt och uppföljning från styrelsens 
sida. 

Utställningsverksamheten 
Klubbens officiella utställning kommer att arrangeras i Kilsbergen 18 juli. 
Domare blir Jacky och Dave Mitchell, kennel Peasblossom, UK 
 
Open Show kommer att anordnas i normal omfattning av lokalavdelningarna. 

Mentalitet 
Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att försöka kartlägga mentaliteten hos vår 
ras. 

Vi hänvisar till vår rapport till fullmäktige. 
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Media (Springertidningen och Hemsidan) 
Springertidningen planeras utkomma med fyra nummer under året. Styrelsen kommer 
att tillsätta en redaktionskommitté med uppgift att öka läsvärdet i tidningen och för att 
tillhandahålla information av olika slag. I uppdraget ingår också att bevaka kostnaderna 
och svara för kontakten med tryckeriet. 

Hemsidan skall bli mera aktiv för att kontinuerligt tillhandahålla information och 
uppdateringar. 

Konferenser/kurser 
Klubben kommer att vara representerad vid SSRKs fullmäktigemöte i maj där bland 
annat frågan om delning av SSRK i en spanielklubb och en retrieverklubb kommer att 
behandlas. 

Klubben kommer också att deltaga i SSRKs funktionärsträff i april. 

Klubben kommer också att utnyttja de olika utbildningar som SKK erbjuder ras- och 
specialklubbar. 

Organisation 
Klubben kommer att se över stadgar för lokalavdelningar men också övrigt regelverk 
som finns inom klubben. 

Lokalavdelningarnas geografiska indelning kommer också att ses över. 

Mässor 
Klubben kommer att bevaka de stora mässorna och Rasklubbstorg såsom Bosjökloster, 
Elmia Game Fair samt de Rasklubbstorg som anordnas i samband med länsklubbarnas 
utställningar. 

Klubbens deltagande i mässor förutsätter medverkan från berörda lokalavdelningar men 
med ekonomiskt stöd från klubben. 

SIS, Spanielklubbar i samverkan 
Inom SSRK-organisationen är spanielklubbarna i klar minoritet och ett ökat samarbete 
behövs för att tillvarata spanielrasernas intressen. Styrelsen kommer att ta initiativet till 
ett möte i april i samband med SSRKs funktionärsträff. 

 


