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AVELSRÅD
Avelsråd och avelskommitté skall arbeta för att:
Följa upp hälsoprogram för PRA.
Följa upp RD/PNP fall.
Aktivt verka för kommande avelskonferenser.
Aktivt inhämta information från SLU: s projekt för njursjukdomar.
Utarbeta och skapa förutsättningar för ett mentorsprogram för uppfödare.
Stimulera uppfödare att gå SKK: s uppfödarutbildning.
Återkommande förse klubbtidningen med material med innehåll kopplat till SKK:s
avelsetiska regler och avelsrådets ansvarsområde.
Följa upp hälsoregister på SKK:s Avelsdata.
Informera om nyheter som är relaterat till HD, ögon-, njur- och andra ärftliga sjukdomar.
Föra statistik över samtal som kommer till avelsrådet.
RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER
Under året skall RAS börja revideras för att vara klart till 2012.
COCKERTIDNINGEN
Redaktionen vill fortsätta driva tidningen mot ett mer levande innehåll för majoriteten av
klubbens medlemmar. Målsättningen är att hitta engagerande skribenter som kan bidra med
artiklar om allt som kan intressera den aktive sällskapshundsägaren.
Naturligtvis skall det fortsatt vara fler artiklar om avel och uppfödning.
Tidningen kostar pengar och att strängt hålla på 48 sidor i tre av fyra nummer per år är
nödvändigt. Ett nummer per år kan utökas och bli en årsbok, under förutsättning att vi får in
ett större antal annonser. Vi försöker att i gammal anda få ett av årets nummer att bli en
annonsplats för uppfödare och andra intressenter. Ett dokument i tiden.
PR & INFORMATION
Arbetet med att strukturera informationsvägar mellan klubbens olika organ skall fortsätta.
UTBILDNING
Klubbens funktionärer skall fortsätta att förkovra sig inom sina respektive ansvarsområden.
Funktionärsutbildningarna drivs av SSRK, medan utbildning av cockerägare som önskar
starta på prov faller inom CSK:s område. Utbildningsplan skall upprättas av utbildningsansvarig och jaktprovsansvarig. Andra spanielklubbar är en tänkt samarbetspartner i
utvecklingen av grundprovverksamheten.
VALPFÖRMEDLING/RÅDGIVNING
Den centrala valprådgivaren ska erbjudas stöd och information av styrelsen. Ett fortsatt gott
samarbete mellan klubbens styrelse och valprådgivaren ska ha fortsatt hög prioritet.
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AKTIVITETER
Cocker of Cockers
I samband med avelskonferens/årsmötet helgen den 26-27 februari hålls också 2011 års
Cocker of Cockers. Precis som förra året går tävlingen i tre klasser, Valp, Vuxen och Veteran.
Inbjudna är BIR- och BIM-vinnare under 2010, dels från officiella utställningar dels från
Cockerklubbens avdelningars inofficiella utställningar för enbart cocker spaniel.
Årets domare är givetvis hemlig men har stark anknytning till rasen.
Seminarium
I samband med årsmötet hålls ett seminarium med Katarina Tengvall, SLU,
som kommer att prata om RD och autoimmuna sjukdomar.
Club Show
2011 års Club Show äger rum 18 september, platsen i år är Öster Malma. Domarna är Annie
Kettle, hanar och Wilma Reid, tikar samt BIR. Båda domarna kommer från Storbritannien.
Cocker Spanielklubben har två dagar där och lördagen är avsatt för något Klubbmästerskap,
samt ev. mentalbeskrivning på närliggande brukshundklubb.
Jaktmästerskap
Jaktmästerskapet kommer att hållas på hösten, där klubbmästare koras bland deltagande
cockrar. Plats preliminärt bokad.
Jaktprov
Cocker Spanielklubben har ansökt om att anordna 1 st officiellt Fältprov, nybörjarklass.
Plats preliminärt bokad.
Grundprov
Cocker Spanielklubben har ansökt om att anordna 3 st officiella Grundprov för att främja den
jaktliga utvecklingen. Platser ej bokade.
Övriga klubbmästerskap
Lydnadsmästerskap, viltspårsmästerskap och ev. agilitymästerskap är tänkt att anordnas.
Platser ej bokade.
Mentalitet och Funktion
En kurs i mentalitet och funktion kommer att hållas under påskhelgen 2011.

