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VERKSAMHETSPLAN FÖR TIERPS BRUKSHUNDKLUBB 2023 

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 mark 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 planeras. 
Kurser i de olika grenarna presenteras under respektive gren.  
 
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. 
Arbetsgrupperna sköter själva inköp till tävlingarna. 
 
AG Kök 
 

Stuga & mark  
Sköta områdets gräsytor, soptömning och röja det som behövs. 
Serva och hålla efter vår maskinpark. 
Byta filter på vår vattenanläggning så att vi håller den dåliga lukten stången. 
Löpande underhåll av staket och bänkar. 
 
AG Stuga & mark 
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Agility  
Trivselkvällar med agilityträning och umgänge.  
 
Kurser: 2 nybörjarkurser och 1 fortsättningskurs 
 
Öppna träningar med start i maj – oktober på tisdagar och torsdagar  
Träningstävlingar för klubbens medlemmar 
 
Vinterträning i Hällby januari – april 
 
Tävlingar: 3 tävlingsdagar  
KM (inget datum bestämt) 
 
AG Agility 

Bruks  
Planen för kommande år är att fortsätta på samma spår som tidigare. Vi har planerat in tävlingar 
samma lika som förra året, söktävling i april, appelltävling i maj, elitspår i juni, spårtävling i september 
och rapporttävling i november. 
 
I år arrangerar Tierp DM i Spår (11 juni). Vilket kommer att kräva många funktionärer. 
 
Onsdagsträningarna fortsätter som tidigare med träningstävlingar första onsdagen i månaden och där i 
mellan träningar med skott.  
 
Vi hoppas att vi även kommande år kan få låna mark av Elisabeth Wallinder då det var mycket 
uppskattat föregående år. 
 
AG Bruks  

Lydnad 
6 maj Startklass och Lydnadsklass 1 
9 september Startklass och Lydnadsklass 1 
 
Minst en kurs inom lydnad planeras.  
 
Gemensamma träningar kommer köras en gång/vecka 
Vinterträning i Markdroppens lokaler i Söderfors pågår under januari–april. 
 
AG Lydnad 
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Rallylydnad  
Tävling 

Vi planerar att arrangera fem tävlingar för externa ekipage under året samt ett KM. 
Rebootrally lördag 7 januari i Markdroppens hundhall – Mästarklass x1 och nordisk klass x1  
After workrally måndag 7 maj, fortsättningsklass x 2 och mästarklass x 2.  
After workrally tisdag 8 maj, nybörjarklass x 2 och avancerad klass x 2  
After workrally måndag 28 augusti, fortsättningsklass x 2 och mästarklass x 2  
After workrally tisdag 29 augusti, nybörjarklass x 2 och avancerad klass x 2. 
KM – 20 augusti, alla klasser. 
 
Funktionärer 

Vi vill utbilda två rallylydnadsskrivare för att stärka upp antalet auktoriserade funktionärer inom 
rallylydnaden på klubben. 
Om intresse finns så bjuder vi även in till en allmän funktionärsutbildning för nya funktionärer. 
 
Kurser, träningar och träffar 
Inomhusträningar i Markdroppens hundhall genomförs till självkostnadspris under vintersäsongen. 
Öppna träningar bokas in under vår, april–juni, och höst, augusti–oktober, efter intresse hos 
rallylydnadsutövarna på klubben. 
 
Karin Svensson planerar att ha två halvdagskurser med tema nya momenten under februari, antingen 
båda i Markdroppens hundhall eller en där och en i Högsta hundhall. En nybörjarkurs och en 
fortsättningskurs planeras in till våren.  
 
Två AG-träffar är tänka att genomföras, en under våren och en till hösten. Under dessa diskuteras vi 
och planerar aktiviteter inom rallylydnaden.  
 
Priser och utmärkelser delas ut antingen på årsfesten eller under vårens AG-träff.  
 
Material  
Vi vill köpa in tre Thermaceller för att skydda funktionärerna mot mygg på tävlingarna, vi planerar även 
för att köpa in ett domartält samt nya större koner till tävlingarna. Vi kommer även att laminera upp 
fler exemplar av de nya skyltarna. 
 
AG Rallylydnad 
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Specialsök/Nosework 
Specialsöket är ännu inte en officiell sport men blir det förhoppningsvis i framtiden (enligt SBK). Det 
sker fortfarande regelrevideringar. Planer finns att klubben ska ha ett prov i Specialsök, en studiecirkel 
i Specialsök samt några temadagar i Nosework. Under hösten genomförs ett doftprov i Nosework. 
 
AG Specialsök/Nosework  
 

Sund med Hund/Draghund 
Vi planerar för skidkurser vid Gimo Ski Center (om det fortfarande finns snö), Grunder i klassisk 
skidåkning, Grunder i skateskidåkning och även skidåkning med hund. 
Rixläger för ungdomar via Svenska Draghundsportförbundet där önskemålet är att klubben bjuder sina 
ungdomar på anmälningsavgiften. 
Vi planerar för att ha halvdagskurs vid ett veckoavslut i Balansbollsträning. 
Löparskolan (Sund med hund) fortsätter på distans med löparutmaningar. 
Löparskolan (Sund med hund) kommer också att genomföras vid Vegavallen. 
Dragträning med cykel och att springa med hund kommer i gång under våren. 
 
Det har kommit önskemål om att ha uppvärmning genom Sund med Hund innan agilityträningar vilket 
vi planerar att utföra. 
 
AG Sund med hund/Draghund 
 

Hoopers  
AG Hoopers planerar för att ha en kurs på våren och en på hösten för nybörjare och sen kortare kurs 
för fortsättning någon gång under året. 
 
Träningarna kommer att fortsätta på måndagar maj–oktober eventuellt uppehåll under juli. 
Vi kommer även att ha banträning e n gång/månad maj/juni/augusti/september för att vi ska kunna 
utvecklas. 
Vi håller utkik på fler tävlingar i området för att kunna föra fram Hoopers mer inom Tierps 
Brukshundklubb. 
 
Start av Hoopers sker med en Kickoff den 15 maj med träning och umgänge. 
 
Planen är att göra inköp av 4 tunnor till hinderparken. 
 
AG Hoopers  
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Tjänstehund Patrullhund 
Att under året stötta verksamheter riktade emot tjänstehundar. 
Genomföra informationsmöten både digitalt och fysiskt och eventuellt en prova-på-dag.  
Stötta deltagare på DM, eventuellt FMM och tävlande i brukspatrull. 
 
Seved Andersson 
 

Tjänstehund Räddning/IPO-r 
IPO-r  
Den 2 juli planerar vi en Ytsökstävling Rh-Fl i alla klasser.  
Vi behöver rusta upp våra hinder och köpa in en ny tunnel då den gamla är för stor.  
En träningshelg planeras till våren där vi bjuder in intresserade från närliggande klubbar. 
 
Polisen kommer att ordna en dag i mars för att pröva hundar och förare enlig FAP som vill arbeta som 
eftersöksekipage på försvunna personer. 
 
Tjänstehund Räddning och IPO-r 
 


