GOD FORTSÄTTNING!
Och jag menar verkligen god fortsättning, för allt kan bara bli bättre än det år som avlöpt.
Om jag ska börja med det som faktiskt är positivt i detta Coronamörker så kan vi titta tillbaka på 2020
och konstatera att vår viltspårsverksamhet har haft liten påverkan av pandemin, endast större
arrangemang som inte kunnat genomföras. Viltspårsverksamheten är till sin natur redan
coronaanpassad, få människor med bra avstånd ute i friska luften, bättre blir det inte! Bra jobbat ni
som gjort detta möjligt.
Vi såg också en ny form av verksamhet som ställde till det lite begreppsmässigt, exteriörbedömning
kontra exteriörbeskrivning, det mesta redde ut sig bl.a. med hjälp av Facebook där betydligt klokare
personer än jag redde ut begreppen för oss som inte hade koll. Exteriörverksamheten är nog den
hårdast drabbade av våra verksamheter men att då genomföra den enda möjliga formen av exteriör
verksamhet tyder på en vilja och styrka hos de ansvariga i styrelsen och gänget omkring dom.
Viss kursverksamhet har vi också klarat av, inte alls i den omfattning vi skulle önska men vi kommer
igen när det här pandemieländet är över. Trots omständigheterna har ansvariga lyckats hålla kvalitén
hög och det måste anses viktigare än kvantitet.
Då kommer vi till slut in på jaktprovsverksamheten. Ute i friska luften, men med betydligt fler
människor inblandade. Vad händer då!..... Jo, uppfinningsrika styrelseledamöter, provledare,
kommissarier och funktionärer hittar då genast rutiner som följer de rekommendationer som finns
och lyckas genomföra en del av höstens prov, förvisso med en del anpassningar jämfört med tidigare
år, men genomförda.
Att det uppskattades av våra medlemmar såg man inte minst på anmälningssiffrorna.
Spanielprovet hann också genomföras som planerat även om det ligger sent på säsongen.
Vi skulle under 2020 vara värdar för Retrievermästerskapet men det gick inte att förena med de
rekommendationer som fanns från bl.a. SKK, så tyvärr tvingades vi ställa in.
Under 2021 ska vi stå som värdar för Sv. Elitmästerskapet, men vi får se tiden an och se om det går
att genomföra. Om det blir av så hoppas jag ni ställer upp när vi kommer med frågan om att vara
funktionär.
Den planerade WT-verksamheten tvingades vi ställa in då vi inte såg någon möjlighet att genomföra
den på ett meningsfullt sätt och enligt rekommendationerna, men jag lovar att vi inte har gett upp, vi
kommer igen så snart det går.
Jag vill rikta ett mycket stort och hjärtligt tack till alla er i den här avdelningen som driver
verksamheten framåt och trots omständigheterna ser möjligheter där andra ser svårigheter.
Jag tror på ett bra 2021, hoppas ni gör det också!
Gott Nytt år och God fortsättning
Leif Gustafsson Ordförande

