VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL
FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2021

NEDANSILJANS
BRUKSHUNDKLUBB

Anläggningskommittén – Köket
Köket kommer finnas tillgängligt vid samtliga våra arrangemang samt under träningskvällar. Fortsätta arbetet att
hitta en köksansvarig.
Anläggningskommittén – Plan/mark
Avser att färdigställa nya ytan så snart det är möjligt för minsta möjliga åverkan på befintliga planer. Staketet ska
färdigställas. Planerna kommer att klippas och kanterna röjas för att hålla bort sly. Under vinterhalvåret plogas
parkeringarna och en av planerna för träning
Stuga
Genomföra städdag. Fortsätta med Panta mera. Lämna in pant. Fortsätta med städveckor.
HUS – Hundägarutbildningen
Då det är stor efterfrågan på valp och allmänlydnadskurser i nuläget ( pga pandemin) så kommer vi att försöka
bemöta dessa önskemål i första hand.
Vi kommer dessutom att erbjuda kurser utifrån våra instruktörers önskemål om vilka typer av kurser dom är
intresserade av att genomföra under året.
Målet är även att kunna fortsätta med våra populära måndagsträningar.
RUS – Mental
Fortsätta arbetet med att få till sektorn och utbilda figuranter som ska leda till MH- prov.
RUS – Utställning
Inofficiell utställning 22 augusti.
Officiell utställning 23 oktober.
Utställningsträningar.
Exteriörbeskrivningar.
Tjänstehundssektorn
Bibehålla och utveckla de aktiva ekipage klubben har.
Aktivt rekrytera fler ekipage.
Tävlingssektorn
Lydnads och brukstävlingar enligt SBK-tävling.
Delta vid distriktets konferenser som berör TS.
Utbilda tävlingsledare.
Agilitysektorn
Fortsätta arbetet att ha en fungerande sektor.
Rallylydnadssektorn
Torsdagsträningar hela året med några veckors uppehåll under sommaren samt i december. Målet är att ta hand om
alla, från nybörjare till mästarklass.
Digital nybörjarkurs. Utveckla den som redan finns och de som tränar på torsdagar blir erbjudna denna gratis för att
kunna ge feedback till utvecklingen.
Digital fortsättningskurs kommer att erbjudas.
Tävlingar: 22-23 maj, alla klasser
15 juni kvällstävling nybörjare
6 juli kvällstävling mästare
27 juli kvällstävling fortsättning
31 augusti kvällstävling avancerad
En helgtävling under .senhösten i körhuset.
Draghundssektorn
Vi kommer att tävla och representera NBK. Prova- på- dag.

Aktivitetsgruppen
Vi fortsätter att vara lyhörda för medlemmarnas önskemål om aktiviteter. Vi planerar föreläsningar och att vara
behjälpliga vid olika arrangemang såsom t.ex KM.
Medlemsutskick
Vi kommer fortsätta att skicka ut kallelser till medlemsmöten via e-post.
Hemsidan
Kommer fortsätta att uppdateras kontinuerligt under året.
Nedansiljans Brukshundklubb arbetar ständigt mot följande mål:
Ha en välskött anläggning som inbjuder till aktiviteter tillsammans med våra hundar
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi:
- Genomföra löpande underhållsarbete av anläggningen
- Bedriva ett medvetet miljöarbete
Tidsatta mål:
2021
Färdigställa arbetet med utökningen av lydnadsplanen.
2021
Färdigställa staket runt agilityplanen.
2021
Tillsätta köksansvarig.
Ha ett öppet klimat där alla känner sig välkomna.
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi ständigt:
- Värna om våra medlemmar och aktivt arbeta för att värva nya.
- Motivera medlemmarna till fortsatt engagemang.
- Vara medvetna om att alla hundägare, oavsett intresseområde, är lika
värdefulla medlemmar i klubben.
Tillgodose medlemmars önskemål om kurser och aktiviteter
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi:
- Utbilda fler funktionärer/instruktörer
- Erbjuda ett brett kursutbud, intressanta föreläsningar, trivselträffar och träningar.
Bedriva en prov- och tävlingsverksamhet
Ett långsiktigt mål för klubben är att vi ska kunna arrangera minst en brukstävling per år inom resp. gren och klass. Vi
ska även arrangera flera tävlingar per år inom samtliga klasser och discipliner
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi:
- Inventera behovet av att utbilda funktionärer.
- Alltid uppskatta och värdesätta alla som är med och hjälper till vid alla
våra arrangemang med hjälp av poängjakten.
- Alltid ha väl planerade och bra genomförda tävlingar, vara
tillmötesgående och trevliga mot alla våra deltagare.
Tidsatta mål:
2021
Utbilda mentalfiguranter samt iordningsställa MH- banan.
2021
Tillsätta en agilitysektor samt få igång verksamheten.
2021
Tillsätta en specialsöksektor.

