
SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
- Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben -

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2010

UNDER ÅRET SOM KOMMER SÅ ÄR STYRELSENS MÅLSÄTTNING ATT DRIVA 
KLUBBENS VERKSAMHET VIDARE I SAMMA GODA ANDA SOM UNDER 
TIDIGARE ÅR.

Verksamhetsplan Markkommittén 2010

Vår målsättning och förhoppning inför år 2010 är att vi får behålla den goda 
tillgången till tränings- och tävlingsmark inom samtliga markområden som vi haft 
tillgång till under 2009.

Mark för både träning/tävling på Skogssällskapets mark (Snogeholm) och 
Försvarsmaktens mark kommer i framtiden att begränsas;
dels för att det finns många andra brukshundklubbar i regionen & andra 
intressegrupper som letar mark för träning/tävling/jakt mm.
dels för att Förvarsmakten (P7) av staten har fått ett utökat uppdrag att utbilda 
framtida utlandsstyrkor på mark i Skåne. 
dels för att jägarna också får tillgång till Försvarsmaktens mark och betalar till 
markägaren.

Markkommittén vill därför år 2010 precis som år 2009 uppmana samtliga 
klubbmedlemmar att försöka hjälpa till att införskaffa mark för klubbens räkning. 
Av klubbens närmare 300 medlemmar måste det finnas personer med tillgång till 
mark som vi kan få använda oss av i samband med tävlingar, träning av 
tjänstehundar, träning av övriga hundar i olika träningsgrupper. 

Bodil Gustavsson har ansvar för Skogssällskapets mark Snogeholm. 
Ruby Rydén fortsätter att bearbeta markägarna under år 2010, så att vi får behålla 
samma marker som vi fått använda under år 2009 för vår tävlingsverksamhet.

Verksamhetsplan för tävlingssektorn 2010

Appell spår 18 april, lägre klass spår 27 mars, högre klass spår 28 mars, elit klass 
spår 4-5 september samt lydnad alla klasser 24 april och 16 oktober.
Vår klubb kommer att ansvara för SM för Rottweiler 17-19 september.



Verksamhetsplan för tävlingsförarkommittéen 2010

KM i bruks 25 september
KM i lydnad 26 september

Verksamhetsplan för frivilligsektorn 2010

Kval för försvarsmaktshundar till DM 2011 den 1 oktober.
Funktionskontroll kommer att utföras under året av 6 ekipage. .
Ev startas ny utbildning tidigast till hösten.
TJH träning med 13 HV-kompaniet, fn oklar pga omorganisationer inom försvaret..

Verksamhetsplan för agilitysektorn 2010

Vi försöker som vanligt att genomföra så många agilitykurser som det finns 
efterfrågan för.

Vi arrangerar en officiell agilitytävling den 6-8 augusti 2010.

Gunilla Olsen, Oliver Rasmusson och Johanna N. Johansson påbörjar utbildningen till 
agilityinstruktörer. 

Med förhoppning att ännu fler ekipage ger sig ut på tävlingsbanorna under det kommande 
året samt att ytterligare ännu fler ekipage kvalificerar sig till Svenska Mästerskapen.

Verksamhetsplanering för Utbildningssektorn 2010

 Årets kurser kommer ut på söskbk´s hemsida, fortlöpande allt 
eftersom vi har instruktörer.

 Kursstarterna/inskrivningarna kommer att ske löpande. Betalning av 
kursavgift/medlemsavgift görs via post/bankgiro och fungerar 
relativt bra.

 Vi planerar att ha 1 föreläsning eller något liknande under året för 
våra instruktörer (hade ingen föreläsning i fjol).  Utbildningssektorn 
önskar att instruktörerna lämnar förslag på föreläsare.

 Den 23 januari börjar klickerkurse för Elisabeth Mattsson. Eftersom 
det inte var så stort intresse bland våra instruktörer, 3st 
medlemmmar kunde då vara med mot en avgift på 800:-/person.

 I februari kommer 3st. av våra instruktörer att gå en sökspecial som 
kommer att hållas i Tollarp.



Verksamhetsplan för Mentalgruppen 2010

Under 2009 är 4 st mentalbeskrivningar inplanerade: 21 mars, 30 maj, 15 augusti 
och 25 september samt MT den 25 april.
Till MT räknar vi med att ha det motordrivna skramlet färdigt. Dessutom behöver 
Dumpe trimmas lite till.

Versamhetsplan för stugsektorn 2010

Under året som kommer skall vissa skadade belysningsstolpar bytas ut på apellplan
Samt kommer taket på toalettdelen ev. att läggas om ,
I övrigt sedvanligt underhåll


