
 
Springerklubbens verksamhetsplan 2016 
 
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. 
Förutom den rasspecifika verksamheten kommer året att präglas av organisationsfrågor 
där SSRKs framtida organisation kommer att utredas. 
Ett utökat och förbättrat samarbete med övriga spanielklubbar inom SSRK kommer 
förhoppningsvis att bli till gagn för klubbens medlemmar. 
 
Avel 
Arbetet med RAS- Rasspecifika avelsstrategier kommer under året att utgöra 
tyngdpunkten av styrelsens arbete med avelsfrågor. Arbetet är i full gång men 
det återstår en del att göra, inte minst med att förankra dokumentet hos våra uppfödare 
och medlemmar vilket kommer att ske genom information på hemsidan och i 
springertidningen. 
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. 
 
En avelskonferens kommer att arrangeras den 27-28 februari i Eskilstuna. 
Avelskoferansen kommer att handla om exteriör och mentalitet. Hans Rosenberg och 
Curt Blixt föreläser. 
 
Jaktprovsverksamheten 
Anordnandet av Nybörjarprov A och B samt vattenprov kommer att ske genom klubbens 
egna lokalavdelningar och förhoppningsvis i ökad omfattning. Klubben kommer också 
fortsättningsvis att efter ansökan lämna ekonomiskt bidrag till Nybörjarprov A. 
Nybörjarprov kommer också att anordnas av huvudstyrelse/jaktkommitté. 
Jaktprov i öppen klass och segrarklass kommer att anordnas av SSRKs 
lokalavdelningar. 
 
Mentalitet 
Styrelsen kommer att bevaka frågan om våra hundars mentalitet. De instrument som 
står till vårt förfogande är MH (mentalbeskrivning, hund), BPH (SKKs officiella 
mentalbeskrivning), jaktprov och utställningar samt Springerklubbens 
funktionsbeskrivning. 
SSRK har i sin verksamhetsplan för 2015 meddelat att man kommer att påbörja arbetet 
med en Funktionsbeskrivning spaniel (FB-S) och att under 2016 presentera ett färdigt 
förslag för spanielrasklubbarna med målsättning att denna verksamhet på sikt skall 
komma att stambokföras. 
 



Utställningsverksamheten 
Klubbens officiella utställning kommer att arrangeras i Ånnaboda, Örebro 11 juni 
Domare blir Mrs Ann Corbett, kennel Trimere och Mr Gareth Lawler, kennel Roqfolly, UK 
Open Show kommer att anordnas i normal omfattning av lokalavdelningarna. 
 
Media (Springertidningen och Hemsidan) 
Springertidningen planeras utkomma med fyra nummer under året.  
En mediakommitté föreslås som ska arbeta med uppgiften 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 funktionärsträff i april och vid 
SSRKs Representantskapsmöte i maj. 
Styrelsen kommer också att inbjuda lokalavdelningarna till ett Informations- och 
samrådsmöte. 
 
Mässor 
Klubben kommer att bevaka de stora mässorna och 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 
Vi har nu rutiner för samarbetet mellan spanielrasklubbarna och detta kommer att 
fortsätta och intensifieras. 


