Degerfors Brukshundklubb
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplanen för klubben består av styrelsens övergripande planering för året
tillsammans med de planer som klubbens olika kommittéer sätter samman.

Styrelsen
Verksamhetsplanen med tillhörande budget är styrelsens ansvar, och ett nära samarbete med
kommittéerna krävs för att kommittéerna ska kunna genomföra de planerade aktiviteterna.
Styrelsens avsikt är att stödja initiativ till aktiviteter, oavsett om de är formulerade i plan och
budget eller inte. Stödet kan ske genom vägledning och information, men även genom att
omfördela medel för att täcka eventuella kostnader.
Medlemsmöten kommer under året att anordnas i ett ökat antal jämfört med tidigare år. På
medlemsmötena går vi igenom klubbens ”att-göra-lista” och nya aktiviteter planeras. Vid
dessa tillfällen hoppas vi allt fler av klubbens medlemmar skall delta och göra sin röst hörd
och framföra sina önskemål.
Nedan följer kommittéernas planer för 2020 års verksamhetsår.

Tävlingskommittén
Ansvarar för att arrangera de prov och tävlingar som klubben håller, exempel är sök-, skyddsoch spårprov samt lydnads- och rallylydnadstävlingar. Kommittén har även till sin uppgift att
se till att klubben har tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare.
Klubben har ansökt om att få anordna följande tävlingar under året.
 2020-04-18 Sök EKL, HKL, LKL samt AKL sök
 2020-05-23 Rallylydnad nybörjarklass
 2020-06-27 Spår Lägre klass
 2020-08-22 akl spår
 2020-09-05 Rally fortsättningsklass
 2020-09-26 Lydnad Startklass
 2020-10-17 AKL spår

Verksamhetsplan 2020/ Degerfors Brukshundklubb

Utbildningskommittén
Ansvarar för hundägarutbildningen. Valp-, klicker-, bruks-, rallylydnad-, nosework,
kantarellsök-, spår-, sök- och tävlingskurser är exempel på kurser som erbjuds. Nytt på
schemat är även en Freestylekurs.
Förutom detta ansvarar utbildningen även för att klubbens instruktörer hålls uppdaterade med
nya träningsmetoder samt även att se till att nya instruktörer utbildas. Samarbetar med
Studiefrämjandet i kurs- och träningsverksamheten
För året planeras bland annat ett antal möten.


Instruktörs- och assistentmöten för planering av kurser kommer att hållas vid behov.



Utbildningskommittén träffas några tillfällen under året.



Vidareutbildning

Vidareutbildning av instruktörer sker när önskemål och behov finns.
För året planeras ett antal kurser och träningstillfällen
 Valp/grundkurser

 Brukskurser

 Vardagslydnadskurser

 Specialsök

 Grundkurs tävling

 Lydnadskurser

 Kontrollkurser

 Rallylydnadskurser

 Spårutbildning aktivering

 Kurs ”Att tävla” (lydnad, bruks,
rally)

 Tävlingsträning

 Freestylekurs
Allmän träning
Den allmänna träningen hoppas vi fortsätter under dagtid, onsdagar och någon mera kvällstid i veckan
så länge intresset finns från medlemmarna. Under vinterhalvåret planerar vi också att ha allmän
träning i Lervikshallen.
När behov/önskemål finns planeras också några tillfällen till skotträning.
Läger
Kommittén hoppas under 2020 kunna arrangera någon typ av läger.
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MH – kommittén
Klubbens kommitté för Mental Hundbeskrivning (MH) planerar, marknadsför och genomför
MH. Kommittén ansvarar för att det finns materiel till att testa hundar (MH-bana), och att
klubben har funktionärer som har kompetens att genomföra testen.
Vissa justeringar ska göras på banan.
Fyra MH är hittills planerade.

Utställningskommittén
Klubbens utställningskommitté planerar, marknadsför och genomför utställningar.
För 2020 är hittills en inofficiell utställning bokad till den 22 februari.

Solbergakommittén
Sköter om vår klubbstuga, appellplanen och övrig fastighetsskötsel.
För 2020 planeras några röjar- och städdagar. I samband med dessa dagar sker också diverse
underhållsarbete.
Någon slags gräsklipparutbildning kommer att genomföras. Detta för att säkerställa att
gräsklipparen håller och ge fler medlemmar möjlighet att få delta i arbetet.
I planen för året finns också en uppdatering av belysningen på appellplanen.

Kök och trivselkommittén
Kommittén ser till att det är påfyllt i skafferi, kyl och frys inför alla möten och aktiviteter som
sker på anläggningen. Vid tävlingar ser de till att funktionärerna får mat och att tävlande och
publik kan köpa fika.
Planerna för året är inte så annorlunda jämfört med det som skedde förra året. Vi ska fortsätta
se till att det finns fika vid kurser och andra evenemang. Ordna med mat till funktionärer vid
tävlingar och utställningar etc.
Förslag på fester, t.ex. vårfest, julfest och liknande - här är det alla medlemmars uppgift att
komma med förslag (och att deltaga). Men K&T bevakar så att det blir av.
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