
 

SRBS Svenska rasklubben för bracco italiano och spinone 

 

Verksamhetsplan 2020 
Utställning 
Ingen utställning är planerad 2020 men det planeras en inofficiell utställning under 2021. 
 
Prov Eftersöksgrenar 
Sex ordinarie prov planeras under året. 
11 - 12 juli, Vendelsö Tyresö, Södertörn. 
Övriga datum och orter är inte bokade än. 
 
Jaktprov 
Sex fältprov och två skogsprov planeras under året. 
Ordinarie fältprov 11 – 12 april, Långtora, Enköping 
Skogsprov, Orsa, 11 och 12 september 
Ordinarie fältprov, 7 – 8 november, Vedevåg 
Fältprov KM med CACIT status, oktober, datum ej klart, Alingsås 
 
Särskilda prov 
Särskilda prov anordnas efter förfrågan. 

Medlemsträff/Utbildningar 
Två klubbträffar kommer genomföras under 2020, 1 - 3 maj, Hallstavik och 27 – 28 juni, Munka Ljungby. 

Träning 
Fältträning Långtora 21 mars, 202 samt fältträning planerad, 31 oktober – 1 november, hos Agneta 
Andersson, Vedevåg. Vi klubbträffen 1 – 3 maj kommer en dag vikas åt Första hjälp för hund. 

Viltspårprov 
Rörliga viltspårprov kommer anordnas under den snöfria tiden. 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet utkommer minst 3 - 4 ggr under året. Distribueras via hemsidan, mejl samt Facebook. 

Hemsidan 
Uppdateras kontinuerligt under året. Under 2019 har arbetet med en ny hemsida påbörjats. Beräknas vara 
klart innan sommaren 2020. 



 
RAS 
RAS För Bracco Italiano har sammanställts under 2019 och är inskickat till SKK via SKF. Under året 2020 ska 
även revideringsarbetet för RAS för Spinone påbörjas. En arbetskommitté kommer sammanställas för detta 
arbete. 

SRD- Särskilda rasspecifika domaranvisningar 
SRD, är ett kommenterande komplement till standarderna och har målsättningen att öka domares 
medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet. SRD identifierar riskområden som är relaterade till 
rastyp. För våra raser avser riskområdet hud - alltför riklig, lös hud med otillräckligt strama ögonkanter 
och osunda läppfickor.  
SRD för Bracco Italiano och Spinonen har sammanställts varje år sedan 2010 och domarna har i sina 
rapporter övervägande svarat att både Bracco Italiano och Spinone bör stå kvar under observation och vi 
kommer sammanställa 2019 års kommentarer under året. 
 
PR 
Klubben planerar att medverka med monter på SKK:s Stockholmsutställning om SKK erbjuder samma 
upplägg som 2019 för jakthundsraserna. 
 
Stockholm 8 mars 2020 


