Verksamhetsplan 2017 Sjöbo Brukshundklubb
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 2018).
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 själva skall försöka öka antalet aktiviteter på
klubben, men som också blir en länk närmare 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 och 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 intentionen att arrangera något för att uppmärksamma klubbens 60-års
jubileum. I nuläget vet vi dock inte hur och vi tar tacksamt emot förslag på lämpligt firande.
Vi har börjat skapa en tydligare struktur på styrelsearbetet och ”lathund” med tex styrelsens
viktiga datum, arrangemang som styrelsen skall utföra osv. Men ännu finns mer att göra för
att underlätta styrelsearbetet.
Klubben skall slutföra det stora arbetet med handikappanpassningen och renovering av
befintlig toalett.
Medel skall även fortsättningsvis avsättas för att handikappanpassa och rusta upp
fastigheten och andra byggnader, 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.
Agilitygruppen
Sammankallande: Lollo Jönsson
Agilitygruppen kommer under 2017 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. Dock är det många steg på vägen innan
vi är där och ser möjligen det som en verklighetsbild för 2018, men att arbetet under 2017
ska få oss att komma så nära det som möjligt. Detta enligt följande preliminära planering.

* Inbringa fler intressenter med aktivt förfogande till gruppen.
* Färdigställa renoveringen som påbörjades sommaren 2016.
* Färdigställa planering för införskaffande av nya, och regelmässiga, hopphinder.
* Färdigställa planering för hur verksamheten kan bidra med inkomst till klubben.
* Färdigställa planering för kurser, alternativt prova på kurser för medlemmar.
* Uppstartande av träningsgrupp. Styrelsen har godkänd förslaget om måndagskvällar och
träningsgruppen planeras starta så fort vädret tillåter det under vårterminen.
* Lämna in förslag om agilitybarometer till styrelsen och om möjligt, starta sådan.
Lollo kommer gå instruktörsutbildning under våren.
Draghundsgruppen
Sammankallande: Emelie Nordfeldt
I Draggruppen ingår Emelie Nordfeldt och Max Kristiansson
2017 planerar vi att anordna 4 st ”Pay and Run”. 2 stycken under vår/tidig sommar och 2
stycken under hösten.
”Pay and Run” är en träningstävling där alla är välkomna att springa tillsammans med sin
hund utan några krav på licenser.
Konceptet är att hunden iförd sele drar löparen genom loppet. Distansen kan variera men
brukar ligga mellan 2- 5 km.
Vi planerar även att anordna en grönt kort-kurs under våren. Grönt kort krävs för att delta i
officiella draghundstävlingar.
Utbildningsgruppen
Sammankallande: Gunvor Jönsson
I utbildningsgruppen ingår Gunvor Jönsson, Jan Mårtensson och Claes von Gegerfelt.
Målsättningen för 2017 är att kunna hålla lika många kurser som under året 2016,
förhoppningsvis fler.
När klubbstugan är handikappanpassad och färdig kommer det att anordnas en aktivitet för
funktionshindrade.
2 st instruktörsmöten kommer att hållas.
Info/it-gruppen
Sammankallande: Claes von Gegerfelt
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.

Skyddsgruppen
Sammankallande: Sanna Wendel
I gruppen ingår Sanna Wendel, Joakim Wendel, Martin Sjölin, Robert Svensson, Susan
Carlbom och Annica Mansfeld.
Gruppen har 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.
Inomhusträning i hyrd hall under vintern och vid dåligt väder.
Gruppens medlemmar kommer att fortsätta tävla under året i nästkommande klass, inom
våra skyddssporter. En satsning på SM kval kommer mest troligt att göras. Tjänstehunden
tränas inför den årliga uppkörningen.
Frivilligguppen
Sammankallande: Lars Fredriksson
DM 2017 utföres av annan klubb.
Ingen patrullhundsutbildning planerad.
Rallylydnadsgruppen
Sammankallande: Marie Österberg Fredriksson
I gruppen ingår Marie Österberg Fredriksson, Anneli Carlsson och Jaqueline Döhle.
Den 4/2 -17 kommer vi att ha KM i rally som kommer att utse klubbmästare för 2016. En
officiell tävling planeras, liksom ett KM och deltagande på rallycupen. Sandra Nilsson lämnar
gruppen efter tre år och barometern kommer istället att skötas av Jaqueline Döhle.
Köksgruppen
Sammankallande: Eva Signal
I köksgruppen kommer ingå Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Eva Lenneke, Eva
Signal, Lena Mårtensson, Kerstin Nordbeck och Ingrid Nordh.
Köket kommer som tidigare vara öppet för försäljning under MH, MT, utställning och
tävlingar, samt servera mat till domare och funktionärer dessa dagar. I övrigt bistår köket på
begäran vid extra arrangemang.

Stuggruppen
Sammankallande: Sven-Ingvar Olsson
Under 2017 kommer färdigställandet av handikappdelen med förstugan ta den mesta tiden.
En ny eller begagnad traktorgräsklippare behöver inköpas.
Några uppgifter har fått stå tillbaka för handikappdelen, bör också färdigställas under 2017,
vindskivor på traktorgaraget och tak över containern.
Lägergruppen
Sammankallande: Torsten Ericsson
Läger ska anordnas 22 – 27 juli 2017. Samling blir lördagen den 22 juli sedan pågår träningen
i fyra dagar t o m onsdagen den 26 juli. Avslutning blir det med städning torsdag f m den 27
juli. Lägret 2017 kortas ner en dag för att utställningsgruppen ska få tid att förbereda den
officiella utställning som genomförs helgen efter lägret. I utvärderingen från 2016 kom det
också fram önskemål om ett något kortare läger. Därför provar vi med träning i fyra dagar
mot tidigare fem.
Upplägget planeras att bli ungefär samma som 2016. Deltagarna tränar och hjälper varandra.
Härigenom kan kostnaden för att delta hållas mycket låg.
Mentalgruppen
Sammankallande: Björn Olsson
Följande kommer att ingå i mentalgruppen: Björn Olsson som sammankallande, Jessica
Alenius, Elisabeth Olsson och Malin Andersson.
Vi har planerat och lagt in i SBK tävling för 3 MH och 2 MT under 2017. Vi kommer även hålla
minst 3 uppfödararrangemang, men troligtvis fler eftersom efterfrågan på det finns.
Förbättring av banor fortgår. Figurraden kommer ses över ordentligt. Även haren behöver
förbättras och vi kommer eventuellt köpa en trådlös hare.
För att bevara det goda samarbetet vi fått med jaktlaget kommer vi informera dem om våra
planerade datum och kontakta dem inför eventuella extra MH/MT, så det inte krockar med
deras verksamhet.
Vi hoppas bli fler figuranter.
Från 2017 har vi satt nya regler kring uppfödararrangemang för att underlätta för
mentalgruppen, där man bl.a ”köper” ett helt MH/MT.
Vi hoppas få ingå i testverksamheten nästa år gällande det ”nya MT:t”.

Tävlingsgruppen
Sammankallande: Ruby Rydén
Appelltävling spår 15 april, lägre klass spår 18 mars och högre klass spår den 19 mars.
Elitklass spår den 2-3 september. Patrullhund den 22 oktober. Lydnadstävlingar alla klasser
29 april och 8 oktober.
Markgruppen
Sammankallande: Ruby Rydén
I markgruppen ingår Ruby Rydén och Bodil Gustafsson.
Träning och tävling kommer att se ut likadant nästa år.
Vi kommer att försöka att få mer tillgång till mark.
Medlemsgruppen
Sammankallande: Jessica Olofsson
I gruppen ingår Jessica Olofsson och Lollo Jönsson.
2017 kommer vara första helåret där medlemsgruppen är aktiv och för att underlätta för
medlemmar och de som önskar arrangera något i klubbensregi slås därmed
medlemsgruppen och det tänka aktivitetsgruppen ihop under namnet MA-gruppen. MAgruppen kommer årligen hålla två medlemsträffar för att fånga upp och informera nya
medlemmar, detta i anslutning till terminsstarterna.
Kortkurser kommer även arrangeras och detta med en tanke om att vissa aktiviteter, så som
exempelvis promenaderna kommer fortsätta vara avgiftsfria men resterande tas en låg
deltagaravgift ut. Denna avgift ska tas upp och bli godkänd av styrelsen på 2017 års första
styrelsemöte. Upplägget för gruppen tänks med Jessica som sammankallande och ansikte
utåt till medlemmarna och funktionärer. Lollo är tänkt utföra planeringsbiten,
vidarebefordra information till rätt personer och dylikt för aktiviteterna.
Önskemål på kortkurser har kommit in och under 2017 planerar gruppen arrangera
ringträning, nosework och om möjligt viltspår. Vi siktar på att sätta datum och övrig
information terminsvis men om fler önskemål kommer in planerar vi in detta snarast möjligt,
dock efter styrelsens godkännande.
Utställningsgruppen
Sammankallande: Lollo Jönsson
I utställningsgruppen ingår Lollo Jönsson, Ruby Rydén, Margareta Wertsberg, Jeanett Gerdin
och Eva Lenneke.
Vi planerar en officiell utställning den 30 juli 2017. Om det blir endast brukshundar och
valpar har vi inte bestämt ännu, men vi skall ha ett möte i början på 2017 då vi bestämmer
det.

