
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Tierps Brukshundklubb c/o Per Wallner, Ålfors Gård 232, 815 91 Tierp 

Klubbstugan Kovälle | E-post: info@tierpsbk.se |www.tierpsbk.se 

Tierps Brukshundklubb 
 

Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb 2020 
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. 

__________________________________________________________________________________  

Utbildning  
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 valpkurs och allmänlydnadskurs är 
planerade och flertal temakurser i bruks, lydnad och agility. 
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. 
Utbildning 

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

Stuga & Område  
• Sköta områdets gräsytor, soptömning och röja det som behövs. 
• Serva och hålla efter vår maskinpark. 
• Fräsa ned rötter på Appellplanen.  
• 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 och bänkar. 
• Fixa bruksstegen, (trots nya steg så är den fortfarande hal.) 
• Om förutsättningar finns bygga till en handikappanpassad Wc/dusch till stugan. 

Stuga & mark 

Agility  
1st officiell agilityklass & hoppklass 3 den 30 maj 
1st officiell agilityklass & hoppklass 2 den 31 maj 
1st Lagtävling den 13 juni 
1st officiell agilityklass den 5 september 
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1st officiell hoppklass den 6 september 
Datum för KM är inte satt vid skrivande stund. Gemensamma träningar kommer att köras 2 
gång/vecka uppdelat på 2 grupper. Vinterträning i Hällby pågår under vintern och början på våren. 
1 A1 & 1 A2 instruktör planeras att utbildas. 
AG Agility 
 

Bruks och lydnad  
Vi kommer hålla 5 st brukstävlingar och 2 st lydnadstävlingar under året. 
26 april - ekl spår 
9 maj - lydnad alla klasser 
10 maj - appell alla grenar 
14 juni - ekl spår 
12 sep - lydnad alla klasser 
13 sep - lkl hkl spår 
1 nov - rapport alla klasser 
 
Vi kommer även hålla ett antal temakurser under året, prova på ett par nya träningstävlingar där vi 
bjuder in tävlande utifrån samt bjuda in till en spårläggarkurs för klubbens medlemmar. Vi hoppas på 
ett bra år med god uppslutning av funktionärer!  
AG Bruks och lydnad 

Rallylydnad  
Arbetsgruppen kommer bestå av Evelyn Kyrk, Lollo Hernander och Isabell Åmark  
Följande tävlingar planeras: 

• Avancerad klass 27/4 (after work-rally) 
• Nybörjare 4/5 (after work-rally) 
• Fortsättning 22/6 (after work-rally) 
• Avancerad 24/8 (after work-rally) 
• Mästare 31/8 (after work-rally) 
• Mästare + nybörjare 20/9 
• Klubbmästerskap 28/9 

 
Öppna träningar fortgår, omfattning avgörs av hur många som vill engagera sig i att hålla igång 
träningskonceptet. Lista på ansvariga planeras att upprättas efter upptaktsmöte i februari.   
 
På idéstadiet än så länge, men ett träningsläger för ekipage med tävlingsambitioner har varit 
efterfrågat av klubbens medlemmar länge. Preliminärt första helgen i juli (fre-sön) med inhyrd 
instruktör en av dagarna. Ett sådant läger behöver planeras och en instruktör behöver bokas. 
Preliminärt antal deltagare 6-8 stycken. 
Två samkvämskvällar för klubbens rallyaktiva planeras under året (24/2 kl. 18-20 samt 17/8 kl. 18-20). 
Syftet är att umgås, pyssla ihop priser till kommande tävlingar, planera rallyaktiviteter och äta god mat 
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tillsammans. Vi planerar att under året prova ett nytt belöningssystem för funktionärer som hjälper till 
på tävling; hjälper man till på en tävling så får man en startavgift på en hemmatävling subventionerad 
av klubben, dvs. man får starta på klubbens officiella hemmatävlingar kostnadsfritt motsvarande antal 
gånger som man hjälpt till på tävlingar. Detta är ett sätt att få fler TBK-ekipage att tävla på hemmaplan 
samtidigt som man motiverar fler att hjälpa till att arrangera hemmatävlingarna. 
AG Rallylydnad har budgeterat för att köpa in koner samt att bygga upp ett skyltbibliotek med samtliga 
skyltar x 4, det sistnämnda är prioriterat. AG Rallylydnad avser också att sätta upp bild på KM-vinnarna 
2018 och 2019 (och sedan löpande) i klubbstugan och har budgeterat för det.   
AG Rallylydnad 

Patrullhund/Räddning/IPO-R 
Patrullhund: Vi kommer att ha en prova på Patrullhundsdag i mars. Ett informationsmöte om 
tjänstehundar patrull, räddning och personeftersök med Polisen kommer att hållas under våren. En 
internatkurs för patrullhundekipage kommer att genomföras i Enköping. DM Patrullhund i Övergran 
den 10 april. FMM genomförs på Marma 28-30 augusti. 
Seved Andersson 
 
Räddning: Räddningshundskursen fortsätter med beräknat slutprov i höst. 
 
IPO-R: Det planeras en informationskväll om IPO-R grenarna den 3 mars och en kurs med 8 deltagare 
med början i slutet på mars. 
Ann-Marie Melin 
 


