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Anläggningskommittén – Köket
Köket ska vara öppen på måndagsträningar, tävlingar, utställning mm. Om stugan hyrs ut till annan klubb/ förening
kan vi erbjuda oss att ha kiosken öppen med försäljning av fika, korv och godis.
Besöka kurser och berätta om verksamheten och få intresseanmälningar för att ställa upp som funktionär.
Fortsätta att servera gott fika till tävlande och funktionärer.
Anläggningskommittén – Plan/mark
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
Vi räknar med att aktivt fortsätta med samma kursutbud som 2021. Kurser planeras i : allmänlydnad, grund och
tävlingslydnad, specialsök, rally, agility, ringträning och valpkurser. Vi kommer att satsa lite extra på brukset och
erbjuda prova på dagar i olika grenar, kurs i brukslydnad samt fortsätta våra träningskvällar på onsdagar.
Dessutom satsar vi på att fortsätta med våra måndagsträningar samt valpdropin i någon form.
RUS – Mental
Vi räknar med att tillsätta en ansvarig för sektorn.
RUS – Utställning
Inofficiell utställning 22 maj.
Officiell utställning 27 augusti.
Utställningsträningar.
Exteriörbeskrivningar.
Fortsätta med utbildningen ” Handbok för utställningsarrangörer”.
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.
Genomföra träningstävlingar.
Agilitysektorn
Kurser: två nybörjarkurser under våren. Intensivkurs fortsättning helgkurs, Nybörjar och fortsättningskurs under
hösten.
Tävlingar: Planerar att genomföra tävling under hösten. Två kvällstävlingar klass 1.
Träningar: Gemensamma banträningar efter nivå ( klass 1,2,3) med max 5 ekipage/ grupp. Ett tillfälle per vecka
under vår/höst.
Önskemål finns på att ta hit en instruktör för en helgkurs ex. Annika Af Klercker. Medlemmar i klubben får förtur och
resterande platser annonseras ut i distriktet. Medlemmar får även en liten rabatt på anmälningsavgiften.
Utbildning: Marie Hjort utbildas till tävlingsledare under vintern så att vi kan ordna tävling i höst.
Rallylydnadssektorn
Träningar för alla grupper på torsdagar, med uppehåll tre veckor under sommaren och juluppehåll. Genomföra en
kurs i grunder. Nybörjar och fortsättningsträningar / kurser. Mästarträningar, avanceradträningar . Aktiviteter för
hjälpledare vår och höst. Rallyskrivare närvara på distriktsträffar. Distriktsträff ” fråga domaren, ev också en sådan på
klubben. Två helg och fyra kvällstävlingar planerade. Ev någon träningstävling.

Draghundssektorn
Vi hoppas kunna tillsätta ny sektorsansvarig.

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. Hemsidan kommer att byta plattform.
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:
2022
Färdigställa aktivitetsbanan.
2022
Se över byggnader på anläggningen.
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:
2022
Tillsätta sektorsansvarig för RUS-mental och iordningsställa en MH bana.
2022
Tillsätta sektorsansvarig för Draghundsektorn.

