Tierps Brukshundklubb

Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb 2014
Styrelsen
Organisationsförändring enl motion.
Verka för ökat deltagande på tävlingar och kurser samt få ett större antal medlemmar engagerade.
En utställning planeras den 29 juni där vinsten är öronmärkt till inköp av ny gräsklippare för
nästkommande år.
Upprätthålla en god stämning och sammarbete mellan klubbens olika verksamheter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildning
Utbildningssektorn ska under året hålla de kurser som omfattas av SBK:s utbildningsprogram och i
den omfattning som motiveras av Tierpsortens behov.
Vi ska utbilda instruktörer för medlemmar så de gärna återkommer till Tierps BK.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kök
Tillhandahålla bassortiment, kaffe och fikabröd till kurser och träningar.
Servera lunch och fika till funktionärer och deltagare på tävlingar och prov.
Ansvara för inköp i samråd med kassören.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stuga/område
Detta planeras:
•

Sköta området som vi har gjort under 2013, gräsklippning, soptömning och röja det som
behövs.

•

Serva och hålla efter vår maskinpark.

•

Se till att vägen, planen och parkeringen skottas efter behov.

•

Vi planerar att tvätta av och måla fasaden på stugan.

•

Se till att vi får ordning på den dåliga lukten på vårt vatten. Förmodligen räcker det med ett
filter byte.

•

Så gräs på den utbyggda appell planen.

•

Förbättra belysningen på agility planen, om agilityn blir kvar på den nedre planen.

•

Ställa upp en container vid agilityn

•

Röja skogen på nedre delen av appell planen runt agilityn

•

Göra klubben handikapp vänlig (ramp) om klubben får bidrag från kommunen.

•

Sätta upp en timer på väggen vid vattenutkastaren så att vi får tillgång till vatten utan att
behöva gå in i stugan.
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Agility
1st officiell klass 1 x 3 den 18 maj
1 st officiell klass 2 x 4 den 24 augusti
1st officiell klass 1 x 3 den 20 september
Agilitycupen kommer att köras som inofficiella lopp. 5st, 1:a torsdagen i maj, juni, juli, aug, sept.
KM tävlas i samband med agility cupen den 7 augusti.
A och B kurs (nybörjar & fortsättningskurs) kommer att erbjudas under våren och ev hösten.
Träningar kommer att köras på varje torsdag from 1 maj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rallylydnad
2 officiella tävlingar med alla 4 klasser. 17/5 & 23/8
1 skrivare behöver utbildas
Nybörjar & fortsättnings kurs kommer att erbjudas under året.
Under jan-maj hålls en studiecirkel i ämnet tävlingspsykologi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tävling
Följande tävlingar är planerade för 2014:
5 januari lydnad alla klasser inomhus i Tuthammars ridcenter
25 maj appellspår
25 maj lydnad klass 1 och 2
15 juni elitspår
14 september lydnad alla klasser
14 september lägre och högre klass spår
9 november lägre, högre och elitklass rapport.
TÄS/Pia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IPO
Träning
Under 2014 kommer träningen under barmarkssäsongen förläggas till Tierps BK. Den huvudsakliga
träningen kommer vara under lördagar eller söndagar, men vi kommer även finnas på
onsdagsträningarna för lydnadsträning.
Vi kräver medlemskap i Tierps BK för alla som är med och tränar i gruppen.
Träningshelger
Under 2014 planerar vi träningshelger då vi kommer fokusera på de olika grenarna i IPO.
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Ekonomi
Vi har inga planerade utgifter för 2014.
Träningshelgerna som kommer förläggas till klubben räknar vi med att få in pengar genom försäljning
av fika och mat samt avgift för el för husvagnarna.
Under 2014 hoppas vi se fler tävlingsekipage.
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