
JiS Verksamhetsplan 2023

SM och Klubbmästerskap, S:t Hubertusjakt
JiS ska traditionsenligt genomföra ett klubbmästerskap i spanieljakt, ordnat som ett så kallat S:t 
Hubertusprov. 2023 års mästerskap blir det 11:e i ordningen som genomförs

SM i S:t Hubertus för spaniel, vilket innebär att de 2 främst placerade hundarna direktkvalificeras för 
att få åka till VM (om man vill och har möjlighet). Även en reserv plockas ut (placering nr 3)

Klubbmästare blir den JiS medlems som startar på S:t Hubertus och som placerar sig höst.

Utbildning och Träningsjaktprov
JiS ska under det kommande verksamhetsåret fortsätta erbjuda medlemmarna kurser, 
träningstillfällen, träningsjakter och träningsjaktprov av hög kvalitet.

Arrangemangen ska ordnas så jämnt fördelat över året som möjligt och med en geografisk spridning 
om detta är möjligt. Arrangemangen ska rikta sig till erfarna förare såväl som till nybörjare, till 
unghundar såväl som till äldre och mer erfarna jaktspaniels.

Arbetet fortskrider med att få kontaktpersoner runt om i landet att dra igång och driva 
träningsgrupper för att på så sätt kunna få en geografisk spridning av kurser och träningar i landet.

JiS-cupen
JiS-cupen ska ordnas under första halvåret av 2023. Cupen är förutom att prova hundarna via ett 
Working Test (Ökl), ett sätt för klubbens medlemmar att träffas och umgås under mer avspända 
former än vid höstens officiella jaktprov och mästerskap.

Information och hemsida
Hemsidan ska fortsätta att utvecklas och uppdateras med aktuell information.

Uppfödarlistan på hemsidan ska uppdateras för att ge bättre stöd åt kommande valpköpare.

Avel och Hälsa
Vi inväntar fortfarande svar från SKK angående vår framställan vad gäller dispens från 
kuperingsförbud för våra jaktspaniels. Beroende på svaret fattar styrelsen beslut om vidare åtgärder 
och uppföljning. Eva-Lotta Blom har tagit på sig att fortsätta utreda frågan via SLU.

Sidorna för rasdata ska uppdateras fortlöpande med hjälp av utsedda representanter från JiS. 

SM
Förhoppningsvis kommer JiS även i år att kunna bistå SSRK i genomförandet av SM.  SM kommer 
2023 att genomföras mot mitten/slutet av november i Västra området av Sverige.



Jaktspaniels i Sverige

Samarbetsavtal
Jis kommer att fortsätta jobba i den grupper som finns indelade i de gemensamma 
samarbetsinstruktionerna. Underlaget finns att läsa på klubbens hemsida.

Övriga aktiviteter
Översyn av  JiS nuvarande stadgar, stämmer dom med målen och det nya samarbetsavtalet med 
SSRK?

Vi kommer förhoppninsvis kunna medverka på flera olika hund- och jaktmässor under året.

Representanter från JiS kommer även att försöka närvara vid SSRKs funktionärsträff i april 2023.
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