
Verksamhetsplan 2022 SSRK Norrbotten 

2022 startar som verksamhetsåret 2021 slutade, med en fortsatt hög smittspridning i hela 

landet. Men vi har i alla fall valt att fortsätta att planera för vissa aktiviteter och hoppas att 

kunna genomföra dem enligt plan 

Möten inom avdelningen 

6 - 8 möten planeras 

Medlemsmöte 

Utbildning 

Avdelningen ska fortsätta arbetet tillsammans med rasklubbarna med att implementera FBR 

i Norrbotten och anordna flera beskrivningar både öppna- och kennelbeskrivningar om 

intresse från medlemmarna finns. För att det ska vara ekonomiskt hållbart att anordna FBR 

krävs funktionärer och beskrivare i Norrbotten. Utbildade funktionärer finns med 

fortfarande har inte Norrbotten egen beskrivare. Under 2022 ska avdelningen medverka till 

att utbildning av den person som idag har påbörjat sin beskrivarutbildning slutförs. 

Instruktörsutbildning 

Om 6 - 8 medlemmar visar seriöst intresse kan instruktörsutbildningen starta under 2022. 

Sektionerna kan anmäla deltagare till avdelningen (ordförande och/eller utbildningsansvarig 

Lisbeth Alakangas). Även avdelningen kan anmäla deltagare. Kostnaderna för utbildningen 

och inkomsterna som framtida kurser ger fördelas mellan sektioner och avdelningen efter 

överenskommelse. 

Provledarutbildning 

En provledarutbildning för retriever planeras en helg i april under ledning av Mikael 

Rönnbäck. Utbildningen kommer att genomföras under två dagar. Nya provledare deltar 

bägge dagarna och provledare med tidigare utbildning deltar en dag för en uppdatering. För 

den senare gruppen gick behörigheten ut 31/12 - 21 och det är därför av största vikt att så 

många som möjligt deltar denna helg. Utan denna utbildning står SSRK Norrbotten utan 

provledare för retrieverjaktprov. 

Viltspårprov 

Vi planerar på nytt att kunna genomföra SM i Viltspår tillsammans med SSRK Västerbotten i 
Sikfors i juli/augusti 2022.  Vi att anordna en uttagning till SM i början av juni. 

Rörliga prov kommer att hållas under perioden 31/5 (beroende på snöläget) – 31/11 

En eventuell fortbildning för våra domare samt viltspåransvariga planeras i början av 
sommaren 



Utställning 

Avdelningen planerar att genomföra 2 officiella utställningar under 2022. 

Boden 23/4 samt Piteå 15/7. 

Jaktprov 

B-prov Retriever  

Luleå 6 - 7 augusti alla klasser domare Anita Norrblom 

Kalix 20 - 21 augusti alla klasser domare Karin Thunander 

Piteå 27 augusti Nkl, domare Anders Gustafsson 
 
(FRK Norr Nkl + Ökl 10-11 september domare Sune Nilsson) 
 
Spanielprov 
 
Planen för 2022 är ett ordinarie vattenprov samt ett Nybörjarprov B + vatten och ett 
Nybörjarprov A.  
Vi har inte planerat för några spanielprov i öppen klass eller segrarklass under 2022. 
 
Tollingprov 

Ett Tollingjaktprov B planeras första lördagen i oktober 2022-10-01 i Rasmyran för alla 
klasser 

Övriga Aktiviteter 

9 - 10 juli anordnas hundmässa ”Hundliv” i Boden. Då finns chansen att synliggöra SSRK:s 
raser och aktiviteter. En intresseförfrågan har gått ut till samtliga sektioner. 


