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Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb 2019 

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. 

__________________________________________________________________________________  

 Verksamhetsplan Utbildning 2019  
Utbildningssektorn ska under året hålla de kurser som omfattas av SBK:s utbildningsprogram och i den 
omfattning som motiveras av Tierpsortens behov. Kurser kommer att planeras in utifrån 
instruktörernas intresse och möjligheter att hålla en kurs. En allmänlydnadskurs är inplanerad. 
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. 
Utbildningssektorn 
 

Verksamhetsplan Kök 2019 
Tillhandahålla ett bassortiment som kaffe, the, läsk och godbitar till kurser och träningar. Köpa in 
förbrukningsvaror. Gå igenom köksutrustningen och komplettera vid behov. 
 

Verksamhetsplan Stuga/Område 2019  
• Sköta områdets gräsytor, soptömning och röja det som behövs. 

• Byta armaturer på stolpe vid garage + stolpe vid prispall. 

• Flytta agilitycontainer, fixa lyse i container. 

• Bygga en handikappanpassad wc 

• Ramp till gräsklipparna, underlätta underspolning efter gräsklippning 

• Serva och hålla efter vår maskinpark. 

• Se till att vägen, parkeringen och planen skottas efter behov. 
• Byta filter på vår vattenanläggning så att vi håller den dåliga lukten stången. 

• Löpande underhåll av staket o bänkar 
Stuga & mark 
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Verksamhetsplan Agility 2019 
1st officiell agilityklass & hoppklass 3 den 6 juni  
1st officiell agilityklass 2 den 3 augusti 
1st officiell hoppklass 3 den 4 augusti  
1st lagtävling den 28 & 29 september 
Agilitycupen kommer att genomföras med 5 deltävlingar med start i maj månad.  
Datum för KM är inte satt.  
Temakurser med varierande innehåll kommer att erbjudas under året.  
Gemensamma träningar kommer att köras 2 gång/vecka uppdelat på 2 grupper med ansvarig på plats.  
Agilitysektorn 
 

Verksamhetsplan Bruks, lydnad, IPO-r 2019 
Vi har ansökt om 5 st brukstävlingar och 2 st lydnadstävlingar för 2019. 
28 april – sök lkl-ekl 
1 maj – appellspår samt lydnad start-kl 3 
9 juni – elitspår 
15 augusti – spår lkl-hkl 
8 september – lydnad start-kl 3 
10 november – rapport lkl-ekl 
 
Med våra nya tävlingsledare hoppas vi att belastningen för anordnandet av tävlingarna kommer att 
minska lite på var och en, och spridas bättre i gruppen. 
Vi kommer inte att anordna någon appellkurs i år, däremot kommer vi ha flera temadagar är tanken, 
där vi kör en heldagskurs 9-16 med fokus på ett visst moment, förslagsvis kryp, framåtsändande etc.  
Träningsmässigt så kommer onsdagsträningarna att fortsätta som förut, en lista med ansvariga är 
redan utskickat åtminstone via Facebook. Första onsdagen i varje månad innebär träningstävling precis 
som förut. 
Med hopp om ett gott 2019!! 
Sofia 
Sammankallande Bruks, lydnad och IPO-r-sektor 
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Verksamhetsplan Rallylydnad 2019 
Vi kommer att utbilda en tävlingssekreterare (Evelyn Kyrk) som beräknas vara färdig i början av året.  
Målet är att hålla en officiell kvällstävling i nybörjarklass i maj och en officiell tävling med två klasser i 
september. Vår nya tävlingssekreterare lägger upp och ansöker om dessa tävlingar i SBK Tävling när 
hon är färdigutbildad.  
Klubbmästerskap planeras för hösten 2019, under den snöfria tiden så att vi kan vara på klubben. 
Önskemål finns om träningstävlingar en gång i månaden med start i april/maj. 
Sektorn fortsätter att ha en stående träningstid i kalendern, dock är sektorn fortfarande för liten för 
att vi ska kunna ha någon som är ansvarig för träningstillfällena. 
Önskemål finns också om en tävlingsinriktad kurs, eventuellt en helg. Sektorn ser behov av en 
nybörjarkurs i rallylydnad för att öka intresset och få in ”nytt blod” i verksamheten, eventuellt kan en 
sådan bli verklighet beroende på tillgång på kursledare.  
Sektorn arbetar för att önskemål om träningstävlingar och kurser ska bli verklighet. Detta är dock 
mycket beroende på tillgång på funktionärer och intresse från klubbens medlemmar. Sektormöten 
planeras löpande beroende på behov. Ett uppstartsmöte för verksamheten kommer att ske i början av 
året.  
Rallysektorn 
 

Verksamhetsplan IGP 2019 
Vilande. 
 

Verksamhetsplan 2019 tjänstehund 
Genomföra informationsmöte om tjänstehundar, patrull/räddning. Utveckla träningsgruppen för 
patrullhund. Deltaga på DM för patrullhundar i mars. Anordna ett träningsläger för patrullhundar på 
Marma i mellandagarna. Få tillfällen att informera om tjänstehundar på de olika kurserna klubben 
genomför 


