Verksamhetsplan 2018
Styrelsen
Vi kommer att hålla styrelsemöte i februari (konstituerande styrelsemöte), mars, april, maj,
juni, augusti, september, oktober, november, december, januari och februari. Vartannat
styrelsemöte, med början i april, kommer vi även att kalla de olika grupperna till. Vi kommer
att ha tre medlemsmöten: ett på våren, ett på hösten samt ett årsmöte (februari 2019).
Vårt mål att skapa en levande och aktiv klubb, där alla känner sig välkomna och där det
händer olika saker kvarstår och kommer att fortsätta arbetas mot. Att nu ha en
aktivitetsgrupp/medlemsgrupp som dels själv skall försöka öka antalet aktiviteter på
klubben, men som också blir en länk närmre medlemmarna där de kan framföra sina förslag
på aktiviteter och idéer.
En viktig del i att få en mer aktiv klubb är att det finns medlemmar som engagerar sig i allt
från stug-, mental- och köksgrupper, hjälper till på tävlingar eller håller i olika arrangemang.
Styrelsen ska därför jobba aktivt för att få fler medlemmar att engagera sig i våra olika
arbetsgrupper eller bara hjälpa till när man kan.
Vi vill arbeta ytterligare för att få varje enskild medlem att förstå att det är vi tillsammans
som skapar en underbar lokalklubb genom att alla hjälps åt. Vi tror att vi genom att öka
antalet aktiviteter och bredden på utbudet både skall få fler medlemmar, men också få fler
aktiva medlemmar.
Styrelsen har som mål att anordna en familjedag någon gång under året 2018.
Klubben skall slutföra renovering av toalett och duschar.
Medel skall även fortsättningsvis avsättas för att rusta upp fastigheten och andra byggnader.
Även för att ha möjlighet att skapa ökad aktivitet för våra medlemmar och för att få
möjlighet att på olika sätt tex genom aktiviteter premiera våra aktiva medlemmar.
Agility
Agilitygruppen kommer under 2018 fortsätta fokusera på att bli ett fullt aktivt
verksamhetsområde som möjligt inom Sjöbo Brukshundsklubb, detta innebär att slutmålet
är att vara aktiv både med kurser och med tävlingar. Under 2017 har vi kommit en lång bit
och målen för 2018 blir mål om utveckling.
· Inbringa fler intressenter med aktivt förfogande till gruppen.
· Åldersutbyte av sandsäckar och nummerlappar.
· Utbilda fler instruktörer.
· Fortsätta med kursverksamheten.
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Drag
Sammankallande: Emelie Nordfeldt
På grund av utlandsvistelse så kommer Draghundsgruppen inte ha någon verksamhet under
2018.
Frivillig
Planerade träningar TJH, 3 på våren och 3 på hösten. Genomförande av KFÖ och SÖF enligt
avtal.
DM 2018 utföres av annan klubb.
Patrullhundsutbildning planeras med start våren 2018 och certprov till hösten.
Info/IT
Sköta och utveckla webbplatsen. Få fler medlemmar i gruppen. Arbeta för att varje grupp tar
större ansvar för sidor som handlar om deras respektive ansvarsområde. Hjälpa till med
affischer till aktiviteter.
Köket
Sammankallande: Eva Signal
Köksgruppen kommer som tidigare att tillaga och servera mat till domare och funktionärer
vid klubbens tävlingar, utställning och MH/MT.
Vi kommer också hålla köket öppet för försäljning vid dessa tillfällen.
Vi bemannar även köket på begäran vid andra arrangemang såsom möten, kurser etc.
Köksgruppen skall försöka rekrytera 2-3 personer ytterligare för att ha möjlighet att sprida
uppdragen på fler.
Läger
Läger ska anordnas 22 – 28 juli 2018. Samling blir sen eftermiddag söndagen den 22 juli
sedan pågår träningen i fem dagar t o m. fredagen den 27 juli. Avslutning blir det med
städning lördag f m den 28 juli. Upplägget planeras att bli ungefär samma som 2017.
Deltagarna tränar och hjälper varandra. Härigenom kan kostnaden för att delta hållas
mycket låg. Lägeravgiften föreslås höjas från 100 till 200 kr. Avgiften ska då även täcka
presenter till markägarna för lån av spår-/sökmark och skott som tidigare år har samlats in
särskilt
Mark
Verksamheten kommer bedrivas i samma utsträckning som tidigare.
Vi ska försöka hitta nya och mer marker som lämpar sig till både spår och sök.
Medlem
Planerar att ha 2 stycken medlemsträffar under 2018, ett på våren och ett å hösten.
Sjöbo BK kommer även att visa upp sig på Lions familjedag i April 2018
Mental
Följande kommer att ingå i mentalgruppen: Björn Olsson som sammankallande, Jessica
Alenius, Malin Andersson och Elisabeth Olsson.
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Vi har planerat och lagt in i SBK tävling för 3 MH och 1 MT under 2018. Vi har även planerat
för 4 uppfödararrangemang under året. Eventuellt kommer vi hålla några fler
uppfödararrangemang eftersom efterfrågan på det finns, men tiden och orken måste finnas
därför planerar vi endast för dessa just nu.
Förbättring av banorna fortgår. Figurraden kommer bytas ut till nya hållbara figurer.
Vi hoppas bli fler figuranter.
För att bevara det goda samarbetet vi fått med jaktlaget kommer vi fortsätta informera dem
om våra planerade datum och kontakta dem inför eventuella extra MH/MT, så det inte
krockar med deras verksamhet.
Rally
En officiell tävling är ansökt till den 3/6-18. Ett KM och deltagande på rallycupen planeras
också.
Skydd
Gruppen har fortfarande kontakt med andra klubbar och grupper gällande utbyte av
träningsplats och figurant. Detta för att våra hundar inte ska bli ”hemmablinda” i sin träning.
Detta innebär att vi ibland kan få besök av andra klubbars medlemmar på vår skyddsträning,
fredagar och söndagar.
Inomhusträningen bedrivs i hyrd hall under vintern och vid dåligt väder, fortlöpande.
Gruppens medlemmar kommer att fortsätta tävla under året i nästkommande klass, inom
våra skyddssporter.
Tjänstehunden tränas inför den årliga uppkörningen.
Stug
Under 2018 ska lilla toaletten och duscharna göras i ordning.
Några uppgifter har fått stå tillbaka för handikappdelen, bör också färdigställas under 2018,
vindskivor på traktorgaraget och tak över containern.
Tävling
Appellklass spår den 14 april, lägre klass spår den 18 mars, högre klass spår den 17 mars och
dubblerad elitklass spår den 1 och 2 september.
Lydnad alla klasser den 5 maj samt den 6 oktober.
Vi kommer dock inte ha någon patrullhundstävling då vi i nuläget saknar kompetens för
detta i klubben.
Tävlingsförare
Sammankallande: Thomas Undenius
2018-års klubbmästerskap lydnad avses genomföras i samband med klubbens officiella
lydnadstävling 2018-05-05.
2018-års klubbmästerskap bruks planeras att genomföras hösten 2018.
Månadstävlingar avses att genomföras under april, maj, juni, september och oktober månad.
Ansvarig för klubbens barometer är Thomas Undenius.
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Utbildning
Gruppen kommer bestå av Gunvor Jönsson och Jan Mårtensson
Målsättningen för 2018 är att kunna hålla lika många kurser som under året 2017,
förhoppningsvis fler.
Under året ska instruktörerna erbjudas möjlighet till utveckling och fortbildning
2st instruktörsmöten kommer att hållas.
Utställning
Utställningsgruppen kommer under 2018 rikta in sig på att bli arrangör av den mest
eftertrakta inofficiell utställningen i Skåne 2018. Stort fokus även på att bredda gruppens
storlek och kunskap så att officiella tävlingar åter igen kan bli aktuellt för klubben.
· Inbringa fler intressenter med aktivt förfogande till gruppen.
· Utbilda fler inom området.
· Arrangera inofficiell utställning 2018.
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