Tierps Brukshundklubb

Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb 2016
Styrelsens verksamhetsplan
•

Styrelsen mål är att fortsätta främja samarbetet mellan de olika verksamhetsgrenarna.

•

Stötta och utveckla alla funktionärer.

•

Investera i bra material till verksamheten och sköta klubbstuga och område så att
verksamheten kan bedrivas funktionellt och trivsamt.

•

Verka för att öka medlemsantalet i enlighet med SBK:s vision ”100 000 medlemmar år 2018”

__________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Bruks 2016
Målet är att ta med så många tävlande som möjligt på våra tävlingar, hålla samma goda anda och
bjuda våra tävlanden på bra genomförda tävlingar.
Under året kommer 5 st brukstävlingar. 2 st rapport lägreklass/elit, en i mars och en i november.
1 st appellspår i maj, 1 st elitspår i juni och 1 st lägre/högrespår i september.
I februari/mars kommer en kallelse ut till ett planeringsmöte för årets tävlingar.
Vi kommer under våren att hålla en kurs ”att lägga tävlingsspår” innefattande en teorikväll samt en
dag med praktiskt övning för medlemmarna.
Tävlingssektorn Bruks/Lisa

Verksamhetsplan Lydnad 2016
Klubben kommer att ordna två inofficiella tävlingar i den nya Startklassen som kommer att gälla
officiellt 2017.
Utbilda domare och tävlingsledare i de nya internationella lydnadsreglerna som införs 2017.
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Verksamhetsplan Kök 2016
•

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

•

Gå igenom kökets utrustning och komplettera vid behov

__________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Agility 2016
1 officiell lagklass den 18 juni
1 officiell klass 3 den 19 juni
1 officiell klass 1 & 2 den 17 september
KM tävlas i samband med övriga klubben. Datum ej satt vid skrivande stund.
5 temakurser med varierande innehåll kommer att erbjudas under året.
Gemensamma träningar kommer att köras 1 gång/vecka men utan ansvarig på plats.
Önskar vi träningssällskap så kontaktar vi varandra via gruppen på facebook/agilityträningar Tierp.
Lena Johansson
__________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Rallylydnad 2016
En officiell tävling med alla klasser kommer att anordnas den 28 augusti.
Tisdagsträningar kommer att fortsätta men utan ansvarig på plats. Eventuellt kommer även ett par
träningstävlingar att anordnas.
Nybörjar & fortsättningskurser samt en tävlingsinriktad kurs kommer att erbjudas under året.
Klubbmästerskapet genomförs på den för klubben gemensamma ”KM dagen”.
Det finns ett stort behov av att utbilda fler skrivare då vi i och med Lollos domarfunktion tappat
skrivarfunktionen.
Anders Lindström
__________________________________________________________________________________
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Verksamhetsplan Stuga/Område 2016
Detta planeras 2016
•

Sköta områdets gräsytor, soptömning och röja det som behövs.

•

Serva och hålla efter vår maskinpark.

•

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

•

Sköta värme och vattnet så vi håller den dåliga lukten stången.

•

Tvätta o måla garaget och återstående fönster på stugan.

•

Om budgeten medger så finns det ett behov av att göra ett tak på containern för att öka
livslängden på den samt att det finns ett litet skydd att krypa inunder vid dåligt väder.

•

Ny redskapsbod för tränings- och tävlingsutrustning.

•

Träningsspegel på redskapsboden.

/Tomas Ivarsson
__________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Utställning 2016
Utställningssektorn kommer att arbeta med årets inofficiell hundutställning. Datumet är satt till
söndagen den 7 augusti 2016.
Vi kommer att använda MG Events i år också för den administrativa delen.
Vi hoppas att många kan hjälpa till med denna utställning samt att leta efter sponsorer.
Anki Stareborn och Inger Pousette
________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Utbildning 2016
Utbildningssektorn ska under året hålla de kurser som omfattas av SBK:s utbildningsprogram och i
den omfattning som motiveras av Tierpsortens behov. Det vi i dagsläget vet om våren 2016 är att vi
kommer att kunna starta en valpkurs, en allmänlydnadskurs, en temakurs ”att tänka på inför tävling i
rallylydnad”, en temakurs i kryp, en temakurs i spår för nybörjare, en temadag i rapport och en
temakurs i ringträning.
Vi ska utbilda fler funktionärer inom olika grenar och fler instruktörer om behovet uppkommer. Vi ser
gärna att fler medlemmar återvänder till våra kurser och träningar.
Daniel Johansson, Pia Lindström, Lena Johansson och Anki Stareborn
_______________________________________________________________________________
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Verksamhetsplan Drag 2016
Bygga upp en dragsektor
Anordna Grönt-kort kurs
Anordna en tävling i barmarksdrag
Louise Gustafsson och Emeli Sundberg
_______________________________________________________________________________

Verksamhetsplan IPO-R 2016
Anordna SM IPO-R under juni månad.
_______________________________________________________________________________

Verksamhetsplan IPO 2016
Vilande .
_______________________________________________________________________________
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