SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016
Styrelsen
Vi kommer att hålla styrelsemöte 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 och ett på hösten), varav ett årsmöte
(februari 2017). Vi kommer att ha nyvald ordf, sekreterare och en av ledamöterna.
Vårt mål är en levande och aktiv klubb, där alla känner sig välkomna och där det händer
olika saker. Som ett steg i de ledet kommer vi att sätta upp en förslagslåda där man kan
stoppa ner olika förslag på vad som skulle förbättra klubben eller tex föredrag eller andra
aktiviteter som klubben skulle kunna ordna, man kan även mejla sekreteraren eller
ordförande förslag.
Klubben står inför stora kostnader så förslag på olika arrangemang som kan öka
inkomsterna tas också tacksamt emot
Eftersom ett steg att få en mer aktiv klubb är, att det finns medlemmar som engagerar sig i
allt från stug- och köksgrupper, hjälpa till på tävlingar, hålla i olika arrangemang, skall
styrelsen aktivt jobba för att få fler medlemmar att delta aktivt i olika arbetsgrupper eller
bara hjälpa till när man kan.
Vi vill få varje enskild medlem att förstå att det är VI tillsammans som skapar en underbar
lokalklubb.
Vi vill även skapa en tydligare struktur på styrelsearbetet och göra en ”lathund”, med
styrelsen viktiga datum och arrangemang som styrelsen skall göra. Vi vill införskaffa vars
en pärm till alla ledamöter och suppleanter med viktiga papper och där man även kan
sätta in dagordning och sedan protokoll.
Vi tror att styrelsen tillsammans med de olika grupperna och övriga medlemmar, måste
jobba mer aktivt om klubben skall bli en levande klubb.
Medel skall även fortsättningsvis avsättas för att handikappanpassa och rusta
uppfastigheten och andra byggnader.
Agilitygruppen
Vår förhoppning är att gruppen skall komma igång igen och vi kommer att fortsätta att
aktiva söka bland våra medlemmar någon/några som är villiga att hålla i gruppen.
Frivilliggruppen
DM 2016 utföres i vår regi, datum ej fastställt ännu.
Info/IT-gruppenVerksamhetsplan 2016
Sköta och utveckla webbplatsen. Förnya layouten. Få fler medlemmar i gruppen. Serva
HUG med kursanmälningar. Arbeta för att varje grupp tar större ansvar för sidor som
handlar om deras respektive ansvarsområde. Hjälpa till med affischer till aktiviteter.

Köksgruppen
I köksgruppen ingår Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Eva Lenneke, Eva Signal,
Kerstin Nordbeck, Lena Mårtensson och Ingrid Nordh.
Köket kommer som tidigare vara öppet för försäljning under MH, MT och tävlingar, samt
servera mat till domare och funktionärer dessa dagar. Naturligtvis gäller det också vid ev.
utställning.
Köket skall också vid behov hjälpa instruktörerna under kursdagar när det är mer än en
kurs.
I övrigt bistå på begäran vid extra arrangemang.
Markgruppen
Verksamheten kommer att bedrivas i samma utsträckning som förut.
Klubben försöker att få tillgång till mer mark.
Mentalgruppen
Följande kommer att ingå i mentalgruppen: Björn Olsson som även är sammankallande,
Jessica Alenius, Patrik Andersson och Elisabeth Olsson.
Vi har fått beviljat MH: den 13/3, 28/5, 3/8 och 17/9 samt MT: den 17/8 och 16/10.
Vi kommer även att arrangera ett uppfödar MH den 15/10 samt två uppfödar MT den 9/4
och 18/9.
Förbättring av banorna fortgår. Bl.a. har vi önskemål om att få köpa in en trådlös hare.
Tanken är även att se över figurraden, både vad gäller figurerna och deras fastsättning.
Vi hoppas bli fler figuranter och, om intresse finns, eventuellt hålla en figurantutbildning på
klubben under 2016. Vi vill även att Björn, så snart det finns utbildning, ska utbilda sig till
testledare.
Vi har också intention att kontakta våra avauktoriserade funktionärer för att se om de vill
uppdatera sig.
För att bevara det goda samarbetet vi fått med jaktlaget är det viktigt att vi kontaktar dem
innan vi bokar in extra MH/MT, så det inte krockar med deras verksamhet.
/ Björn Olsson, mentalansvarig
Rallylydnadsgruppen
Under våren 2016 planeras en nybörjarkurs rallylydnad och i maj månad planeras en
officiell tävling att arrangeras. Under året är Sjöbo ålagd att arrangera rallycupen vilket
kommer att göras. Ett klubbmästerskap kommer också att arrangeras under året och
öppen träning kommer att fortsätta.

Skyddsgruppen
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.
Gruppens medlemmar kommer att fortsätta tävla under året i nästkommande klass, i såväl
IPO som svenskskydd. Tjänstehunden tränas inför årets SM och den årliga uppkörningen.
Det har diskuterats om att det vore bra om en skyddstävling kunde hållas på klubben, och
detta är något vi inom gruppen ska kolla upp närmare. Det finns i dagsläget inte så många
klubbar som arrangerar skyddstävlingar i svenskskydd.
Sanna Wendel, Skyddsansvarig, Sjöbo Bk
Stuggruppen
Carporten skall färdigställas (vindskivor).
Toaletterna skall byggas om, om pengar finns.
Nytt tak på containern, material finns hemma.
Tävlingsgruppen
Appelltävling spår 16 april, högre klass spår 20 mars, lägre klass spår 19 mars, elit klass
spår 3-4 september samt lydnad alla klasser 5 maj och 8 oktober. Patrullhund alla klasser
22 oktober.
Tävlingsförargruppen
Datum för KM inte fastställt. Kom med förslag på hur vi kan ändra Km-reglerna så att fler
kan deltaga.
Utbildningsgruppen
Lena Mårtensson kommer att vara en av oss i utb.gr.
Målsättningen för 2016 är att kunna hålla lika många kurser som under året 2015,
förhoppningsvis fler
2st instruktörsmöten kommer att hållas
1st Nyutbildad instruktör
Under året kommer någon sorts fortbildning för instruktörerna att anordnas
Utställningsgruppen
Vi planerar att återigen ha en inofficiell utställning. Datum är satt till den 14 :de augusti.
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.

