
 

Svenska Bassetklubben NordÖstra 

Verksamhetsplan 2021 

Utdrag ur stadgarna för lokalavdelning inom SBaK 

§ 1 Mål  
Lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar, 
regler och riktlinjer bedriva specialklubbens regionala verksamhet. 

Den geografiska omfattningen av avdelningens verksamhet beslutas av specialklubbens styrelse.  

§ 2 Verksamhet  
För att nå uppsatt mål ska avdelningen:  

1. Informera och sprida kunskap om Bassetklubben – dess mål, organisation och 

arbetsformer.  

2. Informera om klubbens raser och dess användningsområden 

3. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med specialklubbens och SKK:s 

regler.  

4. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning.  
5. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.  

6. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av specialklubben eller när annan 

anledning föreligger.  

7. Delta i samråd inom och utom SKK organisationen.  

Verksamhetsplanen 
P g a den pågående pandemin kan nedanstående aktiviteter bli inställda med kort varsel, information om detta kommer att 
meddelas på vår hemsida. Vi avser att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten meddelar. 

 

Jaktmässor 

Swedish Game Fair i Skokloster  28 – 30 maj 

Västgårds Game Fair   29 juli – 1 augusti 

 

Utställningar 

Roma, Gotland  2021-05-15 CUA Ewa Swedare  Domare: Arvid Göransson 
Samarrangemang med Svenska Vorstehklubben, Svenska Beagleklubben 
     
Östersund, Bringåsen 2021-05-23 CUA Bengt Olsson  Domare:  
Samarrangemang med ett antal andra jakthundsklubbar. 
 
Alfta Forsparken 2021-06-05 CUA Desirée Högman Domare: Ulf Wall 
Samarrangemang med Svenska Stövarklubben, Svenska Taxklubben, Svenska Älghundklubben, Svenska 
Dreverklubben  
 
Kungsör  2021-09-25 CUA Carina Veen Huis Domare: Bo Paulsson 

 
Visby Skyttehallen (gamla A7) 2021-11-13 CUA Ewa Swedare  Domare: Bengt-Åke Bogren 
Samarrangemang med Svenska Beagleklubben, Svenska Dreverklubben, Svenska Taxklubben 

 



 

Svenska Bassetklubben NordÖstra 

 

Drevprov 

Drevprov arrangeras första september – sista februari. Prov under september och februari, är enbart öppet för 

hundar med intyg på Rå renhet.  

 

Drevprovsperioder:  (1/9), 1/10–6/11, 7/11–31/12, 1/1–31/1 och (28/2) 

 

Drevprov för uttagning till Basset SM under oktober (enbart för medl. SBaK N-Ö) 

 

Drevprovsdomarkollegium avhålles i huvudsak via telekonferens.  Målsättning ett kollegium såsom fysiskt 

möte. Sista helgen i september planeras drevprovskonferens för domare som används av N-Ö.  

 

I år kommer SBaK NordÖstra att arrangera Basset SM, 11–12 november på Gotland. 

 

Viltspår 

Rörliga prov hela året, förutsatt barmark. Något ordinarie spårprov är inte inplanerat. 

  

Uttagning till Basset SM i viltspår kommer att genomföras på ett eller annat sätt, företrädesvis som ett 

ordinarie prov om restriktionerna från SKK och Folkhälsomyndigheten så tillåter. 

 

Övrigt 

SBaK NordÖstra är geografiskt sätt den största lokalavdelning inom SBaK. Detta innebär att en del av våra 

medlemmar kommer att ha långa resor till olika aktiviteter. Om någon medlem önskar arrangera någon 

aktivitet, såsom hundträffar, kurser etc. finns det möjlighet att ansöka om bidrag till detta. Vår ekonomi är 

tämligen god. 
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