SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB!
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015!

!

Under året kommer styrelsens arbete med att få fler medlemmar delaktiga i klubbens
arbete fortgå. !
Styrelsen ska arbeta med att hitta nya och fler inkomstkällor för att säkra en god ekonomi. !
Intresse finns att åter ordna en inofficiell utställning.!
Under 2015 kommer det att finnas möjlighet för medlemmarna att skicka in förslag till
styrelsen på hedersmedlem. Förslaget skall ha inkommit till styrelsen senast den 20
oktober.!
Styrelsens målsättning är att anordna en tacksägelsefest under 2015 för alla de som hjälpt
till under året och för alla de som lånat ut mark till klubben.!
Det är också styrelsens förhoppning att kunna erbjuda medlemmarna fler aktiviteter såsom
föreläsningar och helgläger etc.!
Styrelsen skall fortsätta att utveckla klubben i en målstyrd organisation. Medel ska
långsiktigt avsättas för att handikappanpassas och rusta upp fastigheten.!

!

Under 2015 är styrelsens målsättning att driva klubbens verksamhet vidare i samma goda
anda som tidigare.!

!

Agilitygruppen!
Gruppen har varit vilande under året men förhoppningen är att få igång gruppen igen.!

!

Frivilliggruppen!
Sammankallande Lars Fredriksson!
DM-kval inför 2016 2015-10.!
Funktionskontroll kommer att utföras under året på bataljonens tjänstehundar. !
TJH träning med 46 Hemvärnsbataljonen, 6 tillfälle, 3 på våren och 3 på hösten.!
Kompletterande utbildning KU kommer genomföras på Rinkaby skjutfält.!
KFÖ och SÖF kommer att genomföras under året.!
Speciell träning för ekipage avsedda att delta i HV-skallet Villingsberg kommer att
genomföras. !

!

Info/it-gruppen!
Sköta och utveckla webbplatsen.!
Få fler medlemmar i gruppen.!
Serva HUG med kursanmälningar.!
Utbilda gruppansvariga i verktyget för webbplatsen. Detta för att respektive grupp ska
kunna uppdatera sina sidor.!
Hjälpa till med affischer till aktiviteter.!

!
Köksgruppen!
I köksgruppen ingår Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Inger Hörnfeldt, !
Eva Lenneke, Eva Signal, Kim Larsson, Kerstin Nordbeck och Ingrid Nordh. !
Köket kommer som tidigare vara öppet för försäljning under MH och tävlingar, samt
servera mat till domare och funktionärer dessa dagar. !
Köket skall också 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, sammankallande Björn Olsson samt Jessica
Alenius, Patrik Andersson, Erica Gerdin och Elisabeth Olsson.!
Vi har fått beviljat följande MH den 15 mars, den 30 maj, den 9 augusti och den 20
september. Vi har ansökt och fått MT den 19 april. Vi ska även arrangera ett uppfödare Mh
den 5 april och ett uppfödare MT den 4 april.!
Förbättringen av banorna kommer att fortgå. Skramlet är nästa sak som behöver fixas till,
blir dåligt ljud i det som det är idag. Vi behöver även införskaffa Walkie talkie och Cape,
vilket styrelsen gett sitt godkännande till.!
Vi kommer att sätta en låsbar garderob i ”lilla förrådet”, där vi förvarar så mycket som
möjligt av MH och MT sakerna, för att undvika att de lånas av obehöriga och går sönder.!
Det är viktigt att vi innan vi bokar in extra MH/MT kontaktar jakträttsinnehavaren så att de
kan godkänna ”lånet” av marken.!
Vi bör också utbilda fler A- och B-figuranter och en testledare, har eventuellt intresserade
till detta. Vi söker också fler (idag har vi endast en, utöver oss som redan är figuranter)
som kan ta hand om sekretariatet under MH. Flera av klubbens figuranter behöver
uppdatera sig. Vi kommer att ha en utbildning på klubben i mars för uppdatering och
utbildning av figuranter i samarbete med Ystad BK. !

Rallylydnadgruppen!
Sammankallade Marie Österberg!
Anneli Carlsson, Sandra Nilsson!
Inför 2015 finns planer att under hösten arrangera ett KM och under våren en officiell
tävling, ansökan är skickad för en officiell tävling den 10 maj. Önskan finns om att fortsätta
utbilda medlemmar inom rallylydnaden för att kunna anordna tävlingar med egna

funktionärer. Önskan finns också att inhandla tunga koner, ”lockelser” till åttans frestelse
och ”skrivskydd” för funktionärer till tävling.!

Skyddsgruppen!
Gruppen ska försöka ordna ett läger på klubben, med inhyrda instruktörer och figuranter.!
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.
En plan är att försöka hitta billiga alternativ för klubben att kunna köpa in ett A-hinder
(IPO), ett 1 meters hopphinder (IPO) och ett apportbocksställ med de 3 apportbockar av
olika storlek, som det ska vara enligt reglerna vid IPO prov. Detta för att gruppens
medlemmar ska kunna ha tillgång till allt på samma plats och vid samma tillfälle.
Det har diskuterats att det vore bra om en skyddstävling kunde hållas, något vi inom
gruppen ska kolla upp närmare.!

Stuggruppen!
Carporten skall färdigställas (vindskivor, hängrännor och grund).!
En del panelbrädor på stugan behöver bytas.!
Översyn av samtliga belysningsarmaturer utomhus.!
En del träd behöver beskäras.!
Toaletterna skall byggas om, om pengar finns.!

!

Tävlingsgruppen!
Appelltävling spår 18 april, högre klass spår 21 mars, lägre klass spår 29 mars, elitklass
spår 5-6 september samt lydnad alla klasser kväll 30 april och 11 oktober dagtid.!
Datum för KM 2015 är inte fastställt. !

!

Utbildning-gruppen!
Målsättningen för 2015 är att vi kommer att ha lika många kurser som under 2014,
förhoppningsvis fler.
3 st instruktörsmöten.
1-2 st nyutbildade instruktörer
Vi kommer även att lägga ut nya kurser på Skånedistriktets Facebook sida.
Under året ska instruktörerna erbjudas möjlighet till utveckling och fortbildning.

