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VERKSAMHETSPLAN 2019 

Verksamheten på Sjöbo Brukshundklubb – går ut på att vi utbildar hundägare 
Våra duktiga instruktörer utbildar hundägare för att de i sin tur ska kunna träna och lära 
sin hund.  
 
Trygga ägare ger trygga och okomplicerade hundar 
Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt och ett utvecklande samarbete.  
 
Att gå kurs tillsammans med sin hund är den bästa investering man kan göra för att få en 
bra relation med hunden och att den ska fungera i vårt samhälle och utvecklas som 
individ. 
Hos oss i Brukshundklubben är alla hundar välkomna, oavsett ras! 
 
Under år 2019 vill vi satsa ännu mer på rekrytering av nya medlemmar till klubben. Ett 
sätt att göra detta är både att synas offentligt för att på så sätt marknadsföra oss och de 
aktiviteter vi har. Vi måste intensifiera våra strävanden att få igång en agility grupp 
igen. På så sätt lockar vi ungdomar in i klubben och på sätt få in nya krafter i vår 
verksamhet. 

På medlemsmötet 18/11 framkom ett förslag att erbjuda ”prova-på” agility och 
rallylydnad på marknadsplatsen i Sjöbo antingen 6/4 (eller 7/4).  

Klubben måste under år 2019 renovera vissa av fönstren i klubbstugan. Medel för detta 
skall avsättas i budgeten för 2019. 

Styrelsen kommer hålla styrelsemöte i februari (konstituerande styrelsemöte) i samband 
med Årsmötet 25 februari, mars, april, maj, juni, augusti, september, oktober, 
november, december, januari och februari. 

Till vartannat styrelsemöte kommer vi kalla alla grupperna. Vi planerar tre 
medlemsmöten under 2019. Ett under våren, ett på hösten samt Årsmötet februari 
2020. 

Agilty 

Sammankallande Ann-Louise Esbjörnsson  
Agilitygruppen kommer under 2019 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. Detta enligt följande 
preliminära planering. 
Inbringa fler intressenter med aktivt förfogande till gruppen. 
Färdigställa planering för införskaffande av nya, och regelmässiga, hopphinder. 
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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. 
Påbörja inköp av hinder som behöver bytas ut. 
 

Frivillig  

Sammankallande Lars Fredriksson 
Planerade träningar TJH, 3 våren 2019 och 3 hösten 2019. 
Genomförande av KFÖ och SÖF enligt avtal. 
Info/IT 

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. 
 
Kök 

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 21 – 27 juli 2019. Samling blir sen eftermiddag söndagen den 21 juli 
sedan pågår träningen i fem dagar t o m. fredagen den 26 juli. Avslutning blir det med 
städning lördag f m den 27 juli. Upplägget planeras att bli ungefär samma som 2018. 
Deltagarna tränar och hjälper varandra. Härigenom kan kostnaden för att delta hållas 
mycket låg. Lägeravgiften föreslås vara oförändrad  250 kr. Avgiften ska då även täcka 
presenter till markägarna för lån av spår-/sökmark och skott. Avgift för husvagn föreslås 
bli samma som tidigare 100 kr för hela veckan och 25 kr per dygn för enstaka dagar. 
 

Mark 

Sammankallande Margareta Wertsberg. 
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Vi ska fortsätta att ha en bra kontakt med våra markägare och även försöka få tillgång 
till mera mark. 
 

Mental 
 
Sammankallande Björn Olsson. 
Följande personer kommer ingå i mentalgruppen;  Jessica Alenius, Malin Andersson och 
Elisabeth Olsson. Vi har planerat för 3 ordinarie MH och 1 ordinarie MT under 2019. 
Dessutom har vi planerat för 4 uppfödar MH och 1 uppfödar MT. Eventuellt har vi ett till 
som vi inte fått till något datum än. Men utöver det kommer vi inte ta några fler extra. 
Förbättring av banorna fortgår. 
Vi hoppas bli fler figuranter. Planen är att förhoppningsvis skicka några intresserade på 
figurantutbildning som distriktet anordnar i jan och feb. Björn ska gå utbildning 
till testledare MT och Malin planerar vi ska gå M3 för att sen kanske gå 
testledarutbildning MH.  
För att bevara den goda kontakten vi fått med jaktlaget kommer vi fortsätta informera 
dem om våra planerade datum så det inte krockar med deras verksamhet. 
 
 

Nose work 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson  
Vi planerar 2 st officiella Noseworktävlingar, en på våren och en till hösten. 
 

Rallylydnad 

Sammankallande Marie Österberg Fredriksson  
En officiell tävling och ett KM planeras för 2019. 
 
Skydd 

Sammankallande Sanna Wendel. 
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, på Sannas Hundliv i Sjöbo. Gruppens 
medlemmar kommer att fortsätta tävla under året i nästkommande klass, inom våra 
skyddssporter.  
En ny ung Tjänstehund tränas upp för uppkörning till Polishund 1. 
 
Stug 
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Sammankallande Jan Mårtensson 
Stuggruppen kommer förhoppningsvis att bestå av samma personer som föregående år. 
Gruppen är i stort behov av nya medlemmar. Det behöver inte vara någon med 
hantverkarkompetens, bara man kan hålla i en hammare eller en pensel etc. 
Under året kommer vi att färdigställa duschutrymmet. 
Till våren är ett utbyte av fönster och dörrar i den äldsta delen av klubbstugan beslutat 
av styrelsen. Vi skall också lägga tak på containern på planen. 
Gräsklippningen sköts numera av oss själva och till detta behöver vi fler som kan tänka 
sig att hjälpa till. Sedvanligt underhåll och reparationer av vägen, maskiner, byggnader 
och omgivningar skall vi självklart också ta hand om. 
 
Tävling 

Sammankallande Margareta Wertsberg 
 
Vi planerar att ha följande tävlingar 
Appellklass spår 24 februari 
Högre klass spår 23 mars 
Lägre klass spår 24 mars 
Elitklass spår dubblerad 31 augusti, 1 september 
Lydnad alla klasser 4 maj samt den 5 oktober 
Om tiden medger och intresse finns, ska vi försöka hålla en funktionärsutbildning i spår i 
början på året. 

 

 

Tävlingsförare 

Sammankallande Eva Andersson. 
Tävlingsförargruppen kommer Torsten Eriksson, Åse-Lotte Melin, Inger Hörnfeldt och 
Margareta Wertsberg. 
 
Tävlingsträningstillfällen planeras både i bruks- och lydnadslydnad vid 5 tillfällen. 
Dessa genomförs i april, maj, juni, augusti och september.  
Träningstävlingarna i april och september planeras till lördagar och övriga 
träningstävlingar förläggs till kvällstid. 
 
Klubbmästerskap i bruks spår och sök genomförs den 31 mars. 
Klubbmästerskap i lydnad planerar vi genomföra under sommarhalvåret, datum ej 
fastställt ännu.  
 
Utbildning 
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Sammankallande Malin Rosén. 
Vårt mål är att öka antalet kurser, rekrytera och utbilda fler instruktörer och få våra 
befintliga instruktörer att gå vidare med olika fortbildningar. 
 
Vi kommer planera och arrangera 2 instruktörsmöte, vår respektive höst. 
Vi planerar en träff för instruktörerna, någon typ av fortbildning med inhyrd föreläsare. 
Vi vill också att medlemsgruppen läggs ner och att medlemsgruppen ska ingår i vår 
grupp. 
 
Vi vill förnya oss i kursutbud och prova på nya sätt att hålla medlemmarna aktiva i 
klubben samt försöka attrahera ungdomar till vår kursverksamhet. 
Gruppen kommer bestå av Malin Rosén, Jan Mårtensson, Lena Mårtensson, Emelie 
Knast och  
Boel Lassing. 
 
 
Utställning 

Sammankallande: Ann-Louise Esbjörnsson 

Utställningsgruppen kommer under 2019 fortsätta fokusera på att arrangera 
utställningar av top-kvalité, både inofficiella och officiella. För att möjliggöra detta och 
för att kunna fortsätta upprätthålla den standard gruppen lagt på klubbens utställningar 
under 2018 planeras följande. 

• Inbringa fler intressenter med aktivt förfogande till gruppen. 
• Skicka gruppmedlemmar för utbildning till CUA, för att möjliggöra arrangerande 

av officiella utställningar på klubben. 
• Undersöka framtida bästa alternativ för anmälan, diverse inköp med mera för att 

etablera kontinuerligt arbete. 
• Köpa in och ersätta nödvändiga rekvisitor så som tält, trimbord etc.  


