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Ekonomin i förening är fortsatt god. 
 
Spaniel:  
Vi har haft vattenträning och skall ha vattenprov den 25/9. Planerar för fältprov i öppenklass 
och segrarklass den 21-22/10. 

Retriever; 
Vi har under våren har haft flera kurser och prov. Planerar för B-prov den  
9-11/9. Nybörjarklassen är full. Platser finns ännu i elitklass. 
 
Genomförda kurser: 

• Mot öppenklass, 4 tillfällen  
• WT-kurs, ett tillfälle 
• Helgkurs med instruktör 

Genomförda prov: 
• B-prov, 37 startande 
• WT, 69 anmälda. 56 startande. 

 
Tolling: Det planerade provet den 1-2/10 kommer bli av. 
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Viltspår:  
Flera prov genomförts under våren och sommaren.  
Den årliga klubbmatchen mot taxklubben har genomförts och SSRK Gotland stod i år som 
vinnare!  
Vi har haft problem med att någon plockat ner deras spårsnitslar vid ett flertal tillfällen samt 
att det är svårt att få tag i domare. 
 
Genomförda prov: 

• Vårprovet, ordinarieprov, genomfördes den 30/4 med 15 startande. 
• Ett rörligt prov har genomförts. 

Planerade prov: 
• Höstprovet, ordinarieprov, 24/9 planeras för fullt. Tre domare är klara. 

Planerade kurser: 
• Nybörjarkurs startar den 18/9, 7st är anmälda. 

 
Utställning: 
Utställningen genomfördes som planerat den 7-8/5. I det stora hela så gick utställningen 
väldigt bra, trotts färre anmälningar än tidigare år så gick utställningen med plus. Alla 
utställare, domarna och ringsekreterarna verkade var nöjda och glada när de åkte hem efter 
helgen. 
Ett litet problem uppstod på fredagen innan utställningen då det upptäcktes att vi fått för få 
rosetter till BIS-valp finalen men det löste sig genom att vi fick låna rosetter ifrån Gotlands 
kennelklubb och Taxklubben. Hjärtligt tack till er! Det upptäcktes även att i vissa kataloger så 
hade tryckeriet strulat till det så labradorerna och flattarna gick samtidigt i samma klass och 
ring. Som tur var detta endast i några få kataloger och vi kunde erbjuda utställarna en ny 
katalog som stämde. 
 
Utställningssektionen  önskade få använda en del av utställningens vinst till nya skyltar, färg 
och lagning av befintliga placeringsskyltar osv. Styrelsen tyckte att det lät som ett bra förslag. 
Planeringen för nästa års utställning är påbörjad och två domare är klara. 
 
FB-R. 
Vi är inbjudna till kalibreringshelg den 28-29/1 i Stockholm.  
FB-R prov planeras den 15-16/5 2023 
 
Eva-Britt har blivit ombed att skriva i apportören om viltspår för att sprida intresse i SSRK  
 
Vi började planera för ett ev. medlemsmöte 
 
 
Mvh/Malin & Magnus 
 


