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AVELSRÅD 

Avelsråd och avelskommitté skall arbeta för: 

• Slutföra revidering av RAS under 2017

• Slutföra utvärdering av hälsoprogram februari 2017

• Följa upp hälsoprogram för PRA 

• Följa upp eventuella fall med RD/FN 

• Aktivt inhämta information från SLU:s projekt för njursjukdomar

• Informera om nyheter som är relaterat till HD, ögon-, njur- och andra ärftliga 
sjukdomar

• Bevaka  ny information angående ett forskningsprojekt om juvertumörer (SLU)

• Bevaka information om ett kommande forskningsprojekt om DCM hos cocker 
spaniel

• Informera om sjukdomarna AMS och AON och befintliga gentester.

• Fortlöpande förse hemsida och klubbtidning med material med innehåll 
kopplat till SKK:s avelsetiska regler och avelsrådets ansvarsområde. 

• Följa upp hälsoregister på SKK:s avelsdata 

• Anordna en avelskonferens under 2017

• Föra statistik över samtal och email som kommer till avelsrådet.

• Stimulera uppfödare att gå SKK:s uppfödarutbildning

Utarbeta och skapa förutsättningar för ett mentorsprogram för uppfödare.

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.
Avtal med layoutare Lotta Larsson har förlängts med 1 år fr o m 1 januari 2017.
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PR & INFORMATION

Ambitionen är att få till ett närmare samarbete mellan huvudstyrelsen och 
avdelningarna.
Klubben skall med hjälp av avdelningarna i respektive område representeras med 
rasmonter vid Stockholm Hundmässa, MyDog i Göteborg samt vid Malmö 
Valputställning.

MEDLEM

Tyvärr sjunker medlemsantalet.
Den satsning som har gjorts på att få uppfödare att värva valpköpare som 
medlemmar har utvärderats. Tyvärr har de flesta av de uppfödare som haft valpkullar 
på valpförmedlingen ej rekryterat speciellt många medlemmar.
Klubben skall fortsätta det aktiva arbetet att värva medlemmar genom medverka vid 
utställningar såsom Stockholm Hundmässa, MyDog i Göteborg, i Malmö, m fl.

Förhoppningen om att uppfödare skall värva sina valpköpare är självklar.

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. 

VALPFÖRMEDLING/RÅDGIVNING

Central valprådgivare erhåller stöd och information av styrelsen.

AKTIVITETER

Clubshow

Årets ClubShow äger rum den 30 september. Utställningsplatsen är Bäckby 
Sportcenter i Västerås. Domare är : Mrs Kim Gain, kennel Molkara, UK,  och 
Mrs Joan Glennerster , kennel Glenntree, UK.
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Jakt

Jakthelg 13-14 maj Kurs med inriktning mot Nybörjarprov B (Nbp B) utanför 
Sundsvall
Lördagen den 16 september blir det Nybörjarprov B (Nbp B) med KM samt 
vattenprov i södra Hälsingland

Klubbmästerskap-viltspår

Ett viltspårsmästerskap kommer att arrangeras i Väne-Ryr, Vänersborg. Datum är 
ännu inte fastställt.

Övriga klubbmästerskap

Lydnads-, agility- och rallylydnadsmästerskap är tänkt att arrangeras förutsatt att det 
finns intresserade personer som är villiga att hjälpa till med arrangemangen. 
.

 


