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Verksamhetsplan för Cocker Spanielklubben 2021
Cocker Spanielklubben är en rasklubb för cocker spaniel inom Spaniel och
Retrieverklubben (SSRK) som är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben.
Det innebär att Cocker Spanielklubben ska följa de regler och riktlinjer som
beslutas av SKK och SSRK.
Cocker Spanielklubben har som mål
 att tillvarata specifika intressen för cocker spaniel genom att väcka
intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda rasrena hundar,
 att bevara och utveckla cocker spanielns specifika egenskaper och verka
för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna, att informera och
sprida kunskap om cocker spanielns beteende, dess fostran, utbildning
och vård,
 att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet,
 att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och
hundägaren och hundägandet
Verksamhet
För att förverkliga dessa mål ska Cocker Spanielklubben
 informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation
och arbetsformer
 informera om rasen och dess användningsområden
 lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK
upprättade riktlinjer
 aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet
och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
 anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och
rörande avelsarbetet inom rasen
 samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och
övriga rasklubbar
 anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv
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 avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när
annan anledning föreligger
 stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete
 delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
 Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation
och arbetsformer
 Informera om rasen och dess användningsområden
De viktigaste kanalerna för information om klubben, verksamheten och om
cocker spaniel är hemsidan, Cockertidningen och information som skickas till
alla som registrerats som ägare till en cocker spaniel. Cockertidningen ska
utkomma med 4 nummer per år. Klubben medverkar med rasmonter på
utställningar vid Stockholms Hundmässa och My Dog samt på vissa jaktmässor
enligt beslut av lokalavdelningar.
Avel och kynologisk utveckling
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK
upprättade riktlinjer och av klubben beslutade strategier.
Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och
verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.
För att aktivt följa den kynologiska utvecklingen av rasen utom landet har
styrelsen ett övergripande ansvar. Bevakning av vad som sker i rasens hemland
är prioriterat. Informationskälla är The Cocker Spaniel Clubs hemsida.
För att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper anordnar klubben
utställningar, jaktprov och viltspårprov.
Exteriör
Klubben ska årligen anordna en officiell utställning ”Club-show” på plats och
datum som beslutas av styrelsen. Välrenommerade rasspecialister ska inbjudas
som domare. Målsättningen ska vara att väsentligt öka antalet anmälda
hundar. Ytterligare en målsättning för utställningen är att utställningen ska var
självbärande. På grund av den rådande pandemin är ”Club-Show” inställd
2021.
Inofficiella utställningar anordnas även av klubbens lokalavdelningar.
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Jakt
Kurser
Nybörjarkurs där inga förkunskaper behövs
Prov
Vattenprov
Nybörjarprov B (Nbp B) med Klubbmästerskap KM
Nybörjarprov A (Nbp A)
Funktionsbeskrivning spaniel
SSRK har påbörjat projektet ”Funktionsbeskrivning spaniel”. Cockerklubben
deltar i detta arbete.
Viltspår
Klubben ska årligen anordna viltspårmästerskap på plats och datum som
beslutas av styrelsen på förslag av viltspårkommittén. På grund av pandemin är
KM inställt 2021.
Övriga aktiviteter
Sammanställa Årets Agility Cocker, Årets Allround Cocker, Årets Freestyle
Cocker, Årets Nybörjarprov jakt, Årets Junior Cocker, Årets Lydnads Cocker,
Årets Nose Work Cocker, Årets Rallylydnads Cocker, Årets Utställnings Cocker,
Årets Viltspår Cocker samt Årets Veteran Cocker.
Utbildning
Under verksamhetsåret anordna lokala uppfödarseminarier kring Rasspecifik
avelsstrategi (RAS). Till dessa seminarier inbjuds även medlemmar som inte är
uppfödare.
Utbildning i grundläggande nedärvning av de färger som finns på cocker
spaniel.
Uppmuntra avdelningarna att anordna trimkurser.
Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar
och övriga rasklubbar
Avdelningarna är en av klubbens viktiga kontakter med medlemmarna. För
närvarande finns sex aktiva lokalavdelningar. Tio avdelningar är vilande.
Klubbens mål är att väcka liv i de avdelningar som inte är aktiva. Samverkan
med avdelningarna inom klubben ska utvecklas. Stödet till avdelningarna
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behöver utvecklas på olika sätt, med kompetensförstärkning eller ekonomiskt.
Därutöver finns ett avsatt stöd för deltagande med monter på utställningar och
mässor.
Det finns för närvarande ett samarbetsavtal mellan spanielklubbarna om
ömsesidigt deltagande i varandras aktiviteter inom framför allt jaktområdet.
Detta samarbete ska ses över, så att gemensamma träningar och kurser kan
genomföras ute på lokal nivå, med blandade grupper av spaniels vilket gagnar
oss alla.
Detta avtal ska på initiativ av SSRK ses över under verksamhetsåret.
Under 2018 tecknades ett samarbetsavtal med SSRK, Springerklubben,
Cockerklubben och Jaktspaniel i Sverige (JiS). Detta avtal utvärderades under
2020. Samarbetsavtalet sades upp i januari 2021.
Anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv
Klubben har löpande kontakt med SSRK/HS och kansliet. Klubben kommer att
under året fortlöpande diskutera verksamhet och på den av SSRK planerade
funktionärskonferensen.
Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när
annan anledning föreligger
Inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet avger styrelsen yttranden på
remisser från SSRK samt i förekommande fall utför begärda utredningar.
Stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete
Avelskommittén stödjer och medverkar i SSRKs och SKKs forskningsarbete.
Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
Styrelsens ledamöter, eller när så är aktuellt, kommittéledamöter ska delta
aktivt i de samrådsaktiviteter som anordnas av SSRK eller SKK.
Övrigt
Styrelsearbetet
Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet. Styrelsen ska
hålla minst fyra protokollförda möten under 2021.
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Kvalitetssäkring
Cockerklubben ska arbeta för att kvalitetssäkra sitt arbete. Det innebär att alla
funktionärer ska ha adekvat utbildning för sitt arbete och är väl informerade
om rasen och klubbens organisation och verksamhet. Samtliga verksamheter
ska kontinuerligt utvärderas och diskussioner om förbättrings- och
utvecklingsåtgärder ska föras inom såväl kommittéer som styrelsen.
Kommittéerna ska redovisa sitt arbete och förslag till styrelsen.
Lokalavdelningarna ska redovisa sitt arbete och förslag till styrelsen. Detta sker
genom att styrelse- och årsmötesprotokoll och årsmöteshandlingar delges
styrelsen regelbundet.
Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för detta kvalitetsarbete, både i
kommittéerna och i lokalavdelningarna.
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