
SPRINGERKLUBBENS VERKSAMHETSPLAN 2018 

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 
RAS (Rasspecifika avelsstrategier) för 2016-2020 skickades till SSRK 2017. SSRK har efter 
att ha granskat dokumentet skickat det vidare till SKK 
Nu återstår endast att invänta SKKs godkännande, och så fort SKK godkänt dokumentet och 
ev ändringar gjorts kommer det slutliga RAS att publiceras på Springerklubbens hemsida" 

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 

Klubben kommer i central regi att anordna ett Nybörjarprov A. 

Lokalavdelningarna kommer förhoppningsvis också att anordna Nybörjarprov såväl A som B-
prov. Vid anordnade av A-prov kommer klubben att efter ansökan lämna ekonomiskt bidrag. 

Vi har också möjlighet att under året anordna vattenprov  
 

Utställningsverksamheten 

Klubbens officiella utställning, Club Show, kommer att arrangeras i Örebrotrakten  
den 15 juli. 

Lokalavdelningarna kommer i normal omfattning att anordna inofficiella  
utställningar s k Open Show. 
 

Mentalitet 

Styrelsen kommer 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 gjort en storsatsning genom att under 2017 sponsra klubbmedlemmar 
som startar på BPH genom att stå för halva anmälningsavgiften. Klubben kommer att 
fortsätta att sponsra enligt ovan tills 200 hundar genomfört BPH 

 

Media (Springertidningen och Hemsidan) 

Springertidningen planeras utkomma med fyra nummer under året. 

Konferenser/kurser 

Klubben kommer att vara representerad vid SSRKs funktionärsträff i april och vid SSRKs 
representantskapsmöte i maj. 

Styrelsen kommer också att bjuda in lokalavdelningarna till ett Informations- och 
samrådsmöte. 



Mässor och Rasklubbstorg 

Klubben kommer 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. 

Springerklubben är beredd till ekonomiskt stöd till berörda lokalavdelningar. 

Organisationsfrågor 

Samarbetet mellan rasklubbarna för spaniel (SIS, Spanielklubbar i samverkan) kommer att 
utvecklas ytterligare med inriktning på att kunna erbjuda spanielägare ökat aktivitetsutbud. 

Detta är särskilt angeläget med tanke på att våra egna lokalavdelningar minskar på grund av 
svårigheten att engagera medlemmar i styrelsearbete. 

 
 
 


