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Om arbeid med å øke aktiviteten vannarbeid i Raseklubben for portugisisk vannhund
Av ulike grunner har aktiviteter knyttet til vannarbeid i portisklubben vært meget lav i et par
år. Etter at nytt styre kom på plass våren 2019 er det vedtatt en målsetting om å reaktivere
aktiviteten. Som første ledd i dette arbeidet etablerte styre en arbeidsgruppe for vannarbeid
bestående av Ragnar Lie og Even Storskogen Prydz (begge i styret) og Roy Syversen. Gruppa
ble utvidet med Line Gran Solberg og Andreas Iversen som tidligere hadde meldt seg for å
bidra til vannarbeidsaktiviteter.
Oppgaven til gruppa er todelt:
o å forberede etableringen av en ny vannkomite
o legge grunnlaget for konkrete vannaktiviteter
Første tiltak for arbeidsgruppen var å organisere kurs og uoffisiell vannkonkurranse under
Aktivitetshelgen på Hamresanden i august 2019. Dette var et populært tilbud, med gode
tilbakemeldinger (se årsrapport).
Etter samlingen i Kristiansand har denne gruppa arbeidet videre, i nær dialog med styret, og
har nå følgende arbeidsplan:
o Reaktivere/etablere regionalt nettverk av vannaktiviteter gjennom å:
o Identifisere tidligere aktive og personer med trener og dommerkompetanse
o Mobilisere nye interesserte
o Planlegge kurs og vannkonkurranser
o Årets aktivitetshelg (Jeløya 21.-23. august) -> Silvino Macao fra Portugal er
invitert og kommer
o Mulig deltakelse på den svenske klubbens vannarbeidshelg i Lysekil i juni
o Arbeide for regionale kurs/aktiviteter
o Etablere et samarbeid med vannkomiteen i den svenske Portisklubben
o Samarbeid om felles arrangementer, kompetansebygging kurs og
erfaringsdeling.
På lang sikt er det et mål å formalisere vannarbeidet innen rammen av NKK. I den nærmeste
tiden vil imidlertid vekten bli lagt på å få mest mulig aktivitet for flest mulig. Et hovedmål for
arbeidsgruppen er å bidra til interesse og glede rundt vannarbeidet for klubbens portiser og
deres eiere.
Arbeidsgruppen vil arbeide fram til en ny vannkomite er på plass, noe en regner med vil skje
i løpet av våren, med utgangspunkt i oppdaterte funksjonsbeskrivelser for vannkomiteen.

