Verksamhetsplan 2021 SSRK Norrbotten
2021 startar som verksamhetsåret 2020 slutade, med en fortsatt hög smittspridning i hela
landet. Det har inneburit att vi redan har fått ställa in de utställningar som var planerade för
våren/sommaren 2021 och att all övrig verksamhet under året får planeras och anpassas
efter rådande pandemirestriktioner. Men vi har i alla fall valt att fortsätta att planera för
vissa aktiviteter och hoppas att smittläget ser bättre ut längre fram på året.
Möten inom avdelningen
6 - 8 möten planeras
Medlemsmöte
Utbildning
Under 2021 planerar SSRK Norrbotten att tillsammans med Golden klubben och
Studiefrämjandet Norrbotten genomföra utbildningar av funktionärer som kan tjänstgöra vid
funktionsbeskrivningar FBR. För att få funktionsbeskrivningarna ekonomiskt hållbara måste
vi utbilda egna funktionärer i form av kastare, testledare och beskrivare i Norrbotten. SSRK
Norrbotten kommer under 2021 att söka samarbete med rasklubbarna för retrieverraserna.
Viltspårprov
Vi planerar på nytt att kunna genomföra SM i Viltspår tillsammans med SSRK Västerbotten i
Sikfors den 31/7 – 1/8 2021. Om planeringen kan fortskrida kommer vi att anordna en
uttagning till SM i början av juni.
Rörliga prov kommer att hållas under perioden 31/5 (beroende på snöläget) – 31/10
Utställning
Våra inplanerade utställningar för våren och sommaren har tyvärr ställts in på grund av
rådande pandemi. Vi tittar på att eventuellt kunna anordna exteriörbedömningar i stället.
Jaktprov
B-prov Retriever
Luleå 14 - 15 augusti alla klasser domare Bitte Sjöblom
Kiruna 28 - 29 augusti alla klasser domare Ulf Göransson
Piteå 4 - 5 september alla klasser domare Karin Tunander
Kalix 10 - 11 september alla klasser Alf Nordlund
Om intresse finns planeras det även för ett KKL.
Spanielprov
Planen för 2021 är 1 provtillfälle för ordinarie vattenprov + Nybörjarprov B samt en provhelg
i oktober (lördag-söndag) med nybörjarprov A och öppen klass. (Provdagar och domare ej
klara ännu)
Tollingprov
Tolling jaktprov B-prov, alla klasser, planeras första lördagen i oktober 2021-10-02 i
Bodenområdet, förutsatt att Covid-19 restriktionerna har lättat.

