
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, på plats vid klubben om restriktioner tillåter. 
Möjligheten att deltaga digitalt kommer att finnas på alla kommande medlemsmöten. 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. Planeringsmöte kommer genomföras med styrelse och våra 
kommittéer. 

Nedan följer kommittéernas planer för 2021 års verksamhetsår. 

Tävlingskommittén 
Ansvarar för att arrangera de prov och tävlingar som klubben håller, exempel är sök-, skydds- 
och spårprov samt lydnads- och rallylydnadstävlingar. Kommittén har även till sin uppgift att 
se till att klubben har tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare. 

Klubben har planerat följande tävlingar under året.  

 2021-04-17 Sök ekl, hkl, lkl

 2021-05-05, kväll Rallylydnad dubbel nybörjarklass

 2021-05-05, kväll Lydnadstävling Startklass

 2021-05-12, kväll Rallylydnad dubbel fortsättningsklass

 2021-08-07, Rallylydnad trippel avancerad klass

 2021-08-14 Spår ekl

 2021-09-25 Appellklass spår

 2021-10-xx Klubbmästerskap
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Utbildningskommittén 
Ansvarar för hundägarutbildningen. Valp-, klicker-, bruks-, rallylydnad-, freestyle-, 
nosework, specialsök-, spår-, sök- och tävlingskurser är exempel på kurser som erbjuds.  

Förutom detta ansvarar utbildningen även för att klubbens instruktörer hålls uppdaterade med 
nya träningsmetoder samt även att se till att nya instruktörer utbildas. Klubben samarbetar 
med Studiefrämjandet i kurs- och träningsverksamheten. 

Pågående coronapandemi gör att vi inte kan planera kursutbudet i detalj. I samråd med 
klubbens kursledare kommer kurserna att specificeras, och presenteras på klubbens hemsida. 

Möten 
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

Allmän träning 
Den allmänna träningen hoppas vi fortsätter under dagtid, onsdagar och någon mera kvällstid i veckan 
så länge intresset finns från medlemmarna. Under vintern 2021-22 planerar vi att ha allmän träning i 
Lervikshallen. 

När behov/önskemål finns planeras också några tillfällen till skotträning. 

Instruktörsvård 
Vidareutbildning av kursledare sker när önskemål och behov finns. För närvarande finns behov av 
instruktörer i specialsök och rallylydnad. 

För att behålla och inspirera klubbens instruktörer planeras någon form av uppmuntran, antingen i 
form av bidrag till vidareutbildning eller träningskläder. 

Läger 
Kommittén hoppas under 2021 kunna arrangera någon typ av läger. 

MH – kommittén 
Klubbens kommitté för Mental Hundbeskrivning (MH) planerar, marknadsför och genomför 
MH. Kommittén ansvarar för att det finns materiel till att beskriva hundar (MH-bana), och att 
klubben har funktionärer som har kompetens att genomföra beskrivningen. 

Inför säsongen 2021 så har vi en något skakig start. På grund av rådande coronarestriktioner har MH-
gruppen inte samlats för en planering av framtida MH:n. Förhoppningsvis  kommer vi kunna 
genomföra tre-fyra MH under året beroende av hur restriktioner ser ut framöver. 

Fyra MH är hittills planerade. 
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Utställningskommittén 
Klubbens utställningskommitté planerar, marknadsför och genomför utställningar. 

Vår årliga februariutställning är inte planerad att genomföras för 2021 och troligtvis kommer 
vi inte kunna genomföra någon inofficiell utställning under 2021. 

Solbergakommittén 
Sköter om vår klubbstuga, appellplanen och övrig fastighetsskötsel. 

För 2021 planeras några röjar- och städdagar. I samband med dessa dagar sker också diverse 
underhållsarbete.  

Någon slags gräsklipparutbildning kommer att genomföras (som tyvärr inte kunde 
genomföras under 2020). Detta för att säkerställa att gräsklipparen håller och ge fler 
medlemmar möjlighet att få delta i arbetet. 

I planen för året finns också att se om vi kan skaffa förråd/container för våra prylar. 

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. 


