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Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb 2022 
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  
Utbildning ska under året hålla kurserna 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 kurser. En valp- och allmänlydnadskurs och kurs i 
tävlingslydnad appellklass är planerade samt flertal temakurser i bruks, lydnad och agility allt beroende 
på hur omständigheterna kring coronapandemin tillåter detta. 
 
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. 
AG 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. 
AG Kök 
 

Stuga & Område  
Sköta områdets gräsytor, soptömning och röja det som behövs. 
Vårmöte med fallskärmsklubben angående sophantering och vägskötsel. 
Serva och hålla efter vår maskinpark. 
Montera skylt som ligger på marken. 
Fräsa ned rötter på Appellplan. 
Byta filter på vår vattenanläggning så att vi håller den dåliga lukten stången. 
Löpande underhåll av staket och bänkar. 
Om förutsättningar finns bygga en handikappanpassad wc/dusch till stugan. 

AG Stuga & område 
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Agility  
Planerade tävlingar 
1 maj en Lagtävling  
18 juni en officiell agilityklass & hoppklass 1, 2  
19 juni en officiell agilityklass & hoppklass 1, 2  
20 augusti en Lagtävling  
Datum för KM är inte satt. 
Under vintern kommer det att genomföras en nybörjarkurs och en coachningsgrupp. 
Minst en nybörjarkurs och en fortsättningskurs planeras under våren & hösten. 
Gemensamma träningar kommer att köras 2 gång/vecka uppdelat på 2 grupper. 
Vinterträning i Hällby under vintern och början på våren. 
En A2 instruktör planeras att utbildas. 
AG Agility 
 

Bruks  
Vi har ansökt om 6 brukstävlingar för 2022 
27 mars – rapport lkl-ekl 
24 april – appell alla grenar 
8 maj – sök lkl-ekl 
12 juni – elitspår 
11 september – spår lkl-hkl 
6 november – rapport lkl-ekl 
 
Vi kommer anordna en dag i början av mars, närmre bestämt 2 mars kl 18.30, för genomgång av årets 
tävlingar och fördelning av funktionärer med mera dit alla som är bruksintresserade är välkomna! 
 
Vi kommer att anordna temakurser under året med fokus på ett visst moment, förslagsvis kryp, 
framåtsändande, apportering etcetera.  
Träningsmässigt så kommer onsdagsträningarna att fortsätta som förut, en lista med ansvariga skickas 
ut via Facebook och hemsidan. Första onsdagen i varje månad innebär träningstävling precis som 
förut. 
 AG Bruks  
 

Lydnad 
Planerade tävlingar 
7 maj Startklass och Lydnadsklass 1 
10 september Startklass och Lydnadsklass 1 
Planeras ett KM men inget datum satt. 
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Minst en kurs med inriktning på Startklass planeras. 
Gemensamma träningar kommer att köras en gång/vecka 
Vinterträning i Markdroppen under vintern och början på våren. 
Lydnadsträningarna är planerade att fortsätta. 
AG Lydnad 

 

Rallylydnad  
Efterfrågan hos klubbens medlemmar på träningar, kurser och tävlingar inom rallylydnad ökar. Under 
2021 fick vi flera nya medlemmar som valde Tierps Brukshundklubb bland annat för att vi har många 
rallyaktiviteter. För att vi ska kunna möta efterfrågan behöver vi bli fler som engagerar sig i planering 
och genomförande av olika aktiviteter. En viktig fråga under året är att undersöka och utveckla hur vi 
kan fånga upp och involvera fler rallyaktiva medlemmar.  
 
Tävlingar 
Vi fortsätter att fokusera på kvällstävlingar då det är ett resurseffektivt sätt att nyttja våra funktionärer 
och vi mäktar då med fler tävlingar. Vi kommer dock att inleda säsongen med en dagtävling på 
annandag påsk, enbart nybörjarklass. Därutöver planerar vi tre kvällstävlingar i april–maj samt två 
kvällstävlingar i augusti. Sammanlagt hoppas vi på kring 250 starter fördelat på samtliga tävlingar. KM 
planeras till 18 september. Linnea Andersson kommer att utbilda sig till tävlingssekreterare.  
 
Kurser och utbildningar 
Efterfrågan på rallykurser ökar, det gäller framför allt nybörjarkurser. Våra medlemmar som redan är i 
gång med rallyträning efterfrågar också instruktörsledda träningsgrupper och tematräningar. Under 
2021 provade vi formatet med en coachinggrupp för tävlingsekipage och det föll väl ut. Under 2022 
kommer vi prova lite olika former av kurser för att se vilka format som passar våra medlemmar. 2023 
träder nya regler för rallylydnad i kraft. I och med det tillkommer flera nya moment och inför det 
planerar vi för en studiecirkel.  
 
Ytterst preliminär kursplan för 2022 (beror på vad vår instruktör mäktar med):  
 

● Prova-på-tillfällen för nybörjare. 
● Grunder för rallylydnad  
● Nybörjarkurs 
● Fortsättningskurs 
● Instruktörsledda träningar, ca 5 tillfällen per termin. 
● Temakurser om tre tillfällen, 1–3 per termin. 
● Sommarläger  
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Träningar 
Vinterträning pågår i Markdroppens träningshall under vinterveckorna VT22. Den öppna träningen på 
klubben startar när det blir snöfritt på planerna. Träningstiden är fortsatt 18.30-20.00 på tisdagar. 
Ansvaret för träningskvällarna fördelas som vanligt mellan alla aktiva på klubben.    
 
Övrigt  
Arbetsgruppen har diskuterat att bjuda in omkringliggande klubbar till en inofficiell rallycup, men inget 
är ännu bestämt. En kick-off för aktiva medlemmar planeras till vårterminen, eventuellt också en till 
höstterminen. Ett domartält kommer att köpas in under året. Behov av att utbilda ett par ytterligare 
domarskrivare finns, men ingen utbildning är planerad i distriktet. Lollo skulle eventuellt kunna hålla 
en utbildning.  
  AG Rallylydnad 
 

Specialsök/Nosework 
Arbetsgruppen kommer bestå av Åsa Törmä Seved Andersson, Liselotte Bertilsson, Per-Göran Nilsson, 
Marie Sverin, Ewa-Maria Hellander. 
 
Målet är att få i gång träningsgrupper för att få fler aktiva medlemmar i både Nosework och 
Specialsök. Vi kommer att genomföra en fortsättningskurs i Specialsök samt ha kurser i Nosework.  
 
Vi planerar en doftprov (NW), troligen utomhus samt ha inofficiell tävling i Specialsök. Vi planerar även 
ha någon form av klubbmästerskap i höst. Förhoppningsvis kommer vi kunna bjuda in någon föreläsare 
som kan berätta mer om Specialsöket. Specialsöket är inte en officiell sport ännu men blir det under 
2023.  
AG Specialsök/Nosework  
 

Sund med Hund/Draghund 
Arbetsgruppen kommer bestå av Kristina Funke och Matilda Funke Jansson 
Svenska Draghundsportförbundets vinterrixläger för ungdomar som skulle äga rum i början av januari 
blev tyvärr inställt pga. ändrade restriktioner mot covid. Det jobbas för att kunna ha ett vinterläger 
runt påsk i stället. Det planeras också för ett sommarrixläger. Tierps BK är medarrangör för dessa 
läger. 
Under året planerar vi att ha grundkurs i klassisk skidåkning samt skateåkning. Vi kommer också ha 
balansbollskurs och Löparskolan. 
Vi jobbar för att kunna ha träning en kväll i veckan med draghund vid Vegavallen i Tierp. Det kommer 
då att bli löpning, cykel eller kickbike. 
Det planeras också för ett KM i drag till hösten. 
AG Sund med hund/Draghund 
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Hoopers  
Arbetsgruppen kommer bestå av Lena Johansson och Inger Pousette 
Minst två nybörjarkurser planeras under våren och hösten. 
Gemensamma träningar kommer att köras en gång/vecka.  
Vinterträning i Markdroppen under vintern och början av våren. 
2 instruktörer håller på att utbildas. 
AG Hoopers  
 

Tjänstehund patrull 
Arbetsgruppen kommer bestå av Seved Andersson 
 
Vi ska fortsätta att marknadsföra tjänstehundsidan på klubben. Ett samarbete med Rottweilerklubben 
gör att vi kan delta på deras sommarläger, ett i norr och ett i söder. Mer information på deras 
hemsida. Ett nytt försök att genomföra träningslägret Mellandagspatrullen i Marma. Vi kommer att 
stötta färdiga ekipage att tävla i DM och FMM för patrullhundar samt alla att tävla i brukspatrull. 
Information och prova på dag planeras under året. 
Seved Andersson 
 


