SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
- Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben -

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2012
Under året kommer styrelsen att fortsätta arbetet för att ge sektorer och kommittéer
en grund för ett bra samarbete. Ett viktigt led i detta är en översyn av organisationen
enligt de intentioner med kommittéer och grupper som Svenska Brukshundklubben
tagit fram. Härvid ska styrelsen också arbeta med att utveckla klubben till en målstyrd
organisation.
En viktig uppgift för styrelsen är att arbeta för en föryngring av klubben i alla delar av
verksamheten. Därför ska ett målmedvetet arbete bedrivas för att få in fler ungdomar
i klubbens kommittéer och grupper. Vidare ska en ungdomsgrupp bildas. En ny
prova-på-dag ska anordnas för grundskoleelever av samma typ som anordnades i
samband med påsklovet 2011 och minst en hundutbildning som vänder sig till
ungdomar ska erbjudas.
För att nå ut med bra information till medlemmarna, kommunerna och allmänheten
ska funktionen som PR-/informationsansvarig tillsättas.
Styrelsen ska arbeta för att säkra en god ekonomi i klubben. Medel ska långsiktigt
avsättas för att handikappanpassa och rusta upp fastigheten. En plan för
upprustningen ska tas fram som visar – vad som behöver göras, hur ska det se ut,
vad beräknas de olika åtgärderna kosta, när ska respektive åtgärd göras och hur ska
de finansieras.
För skötseln av appellplanen m m ska den gamla traktorn, som tjänat ut, bytas mot
en ny begagnad traktor. Bidrag till köpet söks från Sjöbo kommun och
Sparbanksstiftelsen plus ev fler.
Under 2012 är det styrelsens mål att driva sitt arbete i samma goda anda som under
tidigare år och att alla aktivt ska bida till glädje och engagemang i klubbens
verksamhet.

SEKTORERNAS VERKSAMHETSPLANER
Agility
Vi arrangerar en officiell agilitytävling den 21-22 juli samt en inofficiell någon gång under
våren.
Vi kommer i gruppen att arbeta för att fler ekipage ger sig ut på tävlingsbanorna under det
kommande året samt att fler ekipage kvalificerar sig till Svenska Mästerskapen.
Vi planerar att arrangera en tävlingsledarutbildning i början på året.
Vi planerar att arrangera ett helgläger för en extern instruktör.

Frivilligsektorn
DM-tävling bevakning 2012-06-17.
DM-kval inför 2013 2012-10-21.
Funktionskontroll kommer att utföras under året av 6 ekipage.
TJH träning med nya 46 Hemvärnsbataljonen, förnärvarande oklart på grund av
omorganisationer inom försvaret.

Markkommittén
Vår målsättning och förhoppning inför år 2012 är att vi får behålla tillgång till träningsoch tävlingsmark inom samtliga markområden som vi haft tillgång till under 2011
vilket betyder Skogssällskapets mark (Snogeholm) och Försvarsmaktens mark på
Björka fältet.
Att få ytterligare tillgång till P7:s mark är tycks bli alltmer begränsat;
dels för att det finns många andra brukshundklubbar i regionen & andra
intressegrupper som letar mark för träning/tävling/jakt m.m.
dels för att jägarna får tillgång till försvarsmaktens mark och betalar stora pengar till
markägaren/försvarsmakten.
Markkommittén vill under år 2012 precis som år 2011 vädja till samtliga
klubbmedlemmar att försöka hjälpa till att införskaffa träningsmark för klubbens
räkning. Av klubbens c:a 270 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. Hör av er till
styrelsen!
Bodil Gustavsson har ansvar för Skogssällskapets mark Snogeholm.
Ruby Rydén fortsätter att bearbeta markägarna under år 2012, så att vi får behålla
samma marker som vi fått använda under år 2011 för vår tävlingsverksamhet.

Mentalsektorn
Under 2012 är 4 st mentalbeskrivningar inplanerade: 18 mars, 22 maj, 12 augusti
och 22 september samt MT den 22 april.
Ytterligare MH och MT kan anordnas efter behov.
Utbildning av funktionärer bör satsas på under 2012. M1 och M2 under våren.
Om det blir beskrivarutbildning under året bör vi anmäla behöriga till denna.
Beskrivarutbildningen har legat nere ett par år i väntan på revidering av MH.
Materiel behöver ses över och kompletteras.

Rallylydnadsgruppen
Rallylydnad nybörjare och fortsättning 9/6 och avancerad och mästarklsss 30/9.
KM för 2011 kommer att hållas i början av 2012 samt KM för 2012 hålls den 16/9
samma dag som lydnads KM.

Stugsektorn
Vindskivorna och eventuellt taket på garaget måste bytas ut/lagas. Detta kommer att
göras under våren.
En handlingsplan för upprustning/utbyggnad av toaletterna skall göras.
Vår traktor har gjort sitt och bidrag till en ny sökes.

Tävlingsförarkommittén
KM i bruks 15/9 2012
KM i lydnad 16/9 2012

Tävlingssektorn
Appell spår 1/4, högre klass spår 24/3, lägre klass spår 25/3, elit klass spår 1-2/9
samt lydnad
alla klasser kväll 27/4 och 7/10.

Utbildningssektorn
I utbildningsgruppen ingår:
Torsten Ericsson, sammankallande, Claes von Gegerfelt, Gunilla Olsen och
Marianna Wensbo. Vi vill förstärka gruppen med ytterligare några medlemmar.
Fyra valpkurser ska läggas ut med i förväg fastställt startdatum. Övriga kurser
kommer fortlöpande ut på SöSkBk:s hemsida allt eftersom vi har instruktörer.
Kursstarterna/inskrivningarna kommer att ske löpande. Betalning av kursavgifter och
i förekommande fall medlemsavgifter görs via plusgirot. För att underlätta
bevakningen av kursavgifterna ska ett eget plusgirokonto öppnas för
kursverksamheten.
Vi planerar att under året genomföra 20 kurser. De kurser som f n ingår i planeringen
är valp, allmänlydnad, lydnad, tävling grund och fortsättning, appell, spår, sök,
rallylydnad, agility nybörjare, agility fortsättning, tävling, samt bevakning. Beroende
på önskemål från kursdeltagarna kan vi till viss del anpassa kursutbudet.
Härutöver avser vi att på försök anordna minst 2 kortare kurser, 3-4 ggr, som t ex
kul med hund, ungdomskurs, slyngelträffar, uppletande. Vidare ska vi erbjuda något
tillfälle för teori/information som t ex hälsa och sjukvård för hunden och hundens
språk.
På klubbens måndagsträningar ska finnas instruktör tillgänglig för att ge hjälp och
svara på frågor.
Utbildningsgruppen ansvarar för inskrivningen till kurser och håller i utvärderingarna
samt hjälper instruktörerna med avslutningarna efter deras önskemål.
En särskild utvärdering ska göras av de nya kurserna lydnadskurs, appellkurs och
bevakningskurs. Dessutom ska användningen av den nya kursboken – Från valp till
stjärna utvärderas. Erfarenheterna från försöket 2011 med instruktör tillgänglig på
måndagsträningar ska också följas upp. Härutöver ska formerna för utvärderingarna
utvecklas och instruktörernas egna synpunkter efter genomförd kurs fångas upp.
En ny allmänlydnadsinstruktör, en ny agilityinstruktör och två nya instruktörer i
rallylydnad ska utbildas.
Under året ska instruktörerna erbjudas möjlighet till utveckling och fortbildning.
Uppföljnings- och planeringsmöte med instruktörerna ska hållas vår och höst.

Utställningsgruppen
Att arrangera och genomföra en inofficiell utställning under sensommar/höst .
Att uttöka gruppen med ”arbetsgrupper”.
Att hårt arbeta med att leta sponsorer.
Att hålla minst 4 möten i gruppen, innan sommaren.

