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Jaktkurs är nu avslutad, och då det under våren varit få deltagare, kommer vi 
överväga om kurs ska starta till hösten eller om vi ska vänta till våren 2019. 
Intresseanmälan kommer läggas ut på hemsidan och på FB.  
 
Viltspårkurs är nu avslutad och var mycket uppskattad, och önskemål finns om 
ytterligare kurs, där anlagsprov ingår. Olika alternativ ska undersökas. 
 
Trimkurs kommer hållas om underlag finns, intresseanmälan kommer läggas ut 
på hemsidan och på FB. 
 
Järavallen – Familjedag avhölls i strålande väder med 27 vuxna, 2 barn och 26 
glada cocker spaniels, och alla verkade nöjda och glada efter tipspromenad, 
korvgrillning och cocker racen. 
 
Prova-på-dagen Järavallen blir den 21 oktober klockan 11-14. 
Diskuterades om vi skulle anordna loppis i samband med träffen. 
 
Utställning 2018  
I dagsläget har det inkommit 7 anmälningar. 
Blänkare om utställningen kommer läggas ut igen på FB. 
Checklistan inför utställningen gicks igenom, och allt är under kontroll. 
Anna-Karin ansvarar för kafeterian, och inhandlar allt som behövs. 
Helena blir ny materialförvaltare, och upprättar en ny inventarielista. 
Helena och Ingrid kollar domargåvor i smide. 
Hittills finns 4 sponsorer till BIS kokarderna. 
 
Djurens Dag 
Djurens Dag är 19/8 på Jägersro, anordnas av Sydskånska Kennelklubben, och           
Cocker Sydväst kommer deltaga även i år.  
Anna-Karin, Gunilla, Marina och Jessica kommer att vara på plats.  
 
Samarbete Spanielklubbarna 
Det har framkommit att Clumberklubben tar olika avgifter för medlemmar/icke 
medlemmar på sina aktiviteter.  
Vi kommer skicka mail till SSRK för att få förtydligat hur samarbetet var tänkt, 
och vad som gäller angående avgifter. 
 
 



 
 
Hemsidan 
Det har upptäckts att HISTORIK 2010-2017 saknas på hemsidan. Vi ska kolla 
upp med tidigare webmaster om historiken finns kvar, eller om den har 
försvunnit i samband med byte av webbhotell. 
 
Cockertidningen manusstopp till nr 3 är 1/8. 
Anne mailar ansvarig om vi kan få förlängt manusstopp, så att allt kring 
utställningen hinner komma med: foto, referat och resultat. 
Under Lokalnytt kommer information om bl a Prova-på-dagen. 
 
GDPR CSV 
Webmaster uppmanar styrelsen att skicka in samtyckesavtal via hemsidan. 
 
Övriga frågor 
Gunilla ska ta kontakt med Studiefrämjandet för att kolla om vi kan ha hundar 
med vid t ex föreläsningar i deras lokaler i Malmö. 
 
Uppfödarmöte beslutades hållas i november. 
 
Nästa möte blir 17/7 klockan 17.30 LCR i Lund. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


