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AVELSRÅD 
Avelsråd och avelskommitté skall arbeta för: 

 Följa upp hälsoprogram för PRA. 

 Följa upp eventuella fall med RD/PNP/FN. 

 Fortsätta arbetet med HD-frågan enligt årsmötesbeslut från 2008. 

 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 avelrådets 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. 

 Fortsätta arbetet med en rasspecifik uppfödarintroduktion. 
 

RASSPECIFIKA  AVELSSTRATEGIER 
RAS-arbetet fortskrider under år 2013 för att vara klart år 2014. 
 

COCKERTIDNINGEN 
Målsättningen är att även i fortsättningen ha en papperstidning. Tyvärr finns i 
dagsläget inte någon redaktör, vilket gör att arbetsbelastningen för delar av styrelsen 
blir alltför stor. Allt emellanåt kommer diskussion upp om klubben i stället skall ha en 
webbtidning. Med tanke på kostnaderna för tidningen och ev avsaknad av redaktör är 
det något som behöver utredas. 

 
PR & INFORMATION 
Arbete skall påbörjas för ett närmare samarbete med avdelningarna. Klubben skall 
med hjälp av avdelningarna i respektive område representeras med rasmonter vid 
Stockholm Hundmässa, i december samt My-Dog i Göteborg, i januari 2014. 
 

MEDLEM 
Klubben skall fortsätta det aktiva arbetet med att värva medlemmar, bl a genom 
utskick av nya informationsbladet till uppfödare som har valpkullar så att dessa 
förhoppningsvis värvar sina valpköpare som medlemmar samt vara aktiv vid 
utställningar såsom Stockholm Hundmässa, MYDog m fl. 
Gamla medlemmar skall uppmuntras att fortsätta som medlemmar i klubben. 
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UTBILDNING 
Målsättning är att klubbens funktionärer skall förkovra sig inom sina respektive 
ansvarsområden. Utbildning av cockerägare som önskar starta på prov faller inom 
CSK:s område. Utbildningsplan skall upprättas av utbildningsansvarige och 
jaktansvarig. 

 
VALPFÖRMEDLING/RÅDGIVNING 
Central valprådgivare erhåller stöd och information av styrelsen. 

 
AKTIVITETER 
Seminarium 

 En avelskonferens kommer att äga rum den 28 september i Jönköping 
           då bl a ögonsjukdomar kommer att finnas på programmet. 
 
 
Clubshow 
Årets Club Show äger rum den 19 oktober i Västerås. Utställningsplatsen är Bäckby 
Sportcenter. Domare: Dawn Young, Kennel Canyonn och Yvonne Stonier, Kennel 
Reinots, GB. 
 
 
Jakt 
Nybörjarprov A och B 

 Cocker Spanielklubben kommer att anordna ett Nybörjarprov A och B. 
Datum och plats ej klart. 

 
Klubbmästerskap-jakt 

 Kommer att anordnas under lovlig tid på hösten där en klubbmästare koras 
bland deltagande cocker spaniels.  
Datum och plats ej klart. 
 

 
Övriga klubbmästerskap 

 Lydnads-, viltspår-, eventuellt agility- och rallylydnadsmästerskap är tänkt att 
arrangeras. Datum och platser är ej bestämda. 
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