Tierps Brukshundklubb

Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb 2015
STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN
•

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

•

Utbilda instruktörer och uppmuntra dessa så att det är attraktivt att vara instruktör.

•

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 för TÄS 2015
Följande tävlingar är planerade för 2015:
3 jan lydnadsprov 1-elit
21 mars rapport lkl-elit
16 maj lydnadsprov 1-elit för- och eftermiddag
17 maj appellspår
14 juni elitspår
12 sep lydnadsprov 1-elit
13 sep elitspår
15 nov rapport lkl-elit
Vi kommer inte att genomföra någon lägre/högrespår under 2015. Det finns ett överskott i distriktet
och vi har därför blivit ombedda att ha ett elitspår på hösten istället.
Vi ser ett stort behov av att utbilda tävlingssekreterare och tävlingsledare under året. Det finns även
behov att utbilda spårläggare för snittsling av tävlingsspår.
Mia Dunder och Bengt Neteborn ska gå en domarutbildning inom bruks under vår/vintern.
Målsättningen är att kunna ta emot så många tävlande som möjligt och klubbens aktiva utövare är
funktionärer på hemmaklubbens tävlingar, undantaget appell, lägre och högreklass.
Lisa / TÄS
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Verksamhetsplan Kök 2015
•

Få in flera personer i kökssektorn

•

Gå igenom kökets utrustning och komplettera det

•

Ansöka om swish på Nordea så kontantbetalningen blir ännu enklare

__________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Agility 2015
1st officiell klass 2 x 4 den 17 maj
1 st officiell klass 1 x 3 den 30 juli (kvällstävling)
1st officiell klass 3 den 5 september
KM tävlas i samband med övriga klubben. Datum ej satt vid skrivande stund.
A och B kurs (nybörjar & fortsättningskurs) kommer att erbjudas under våren och sommaren.
Gemensamma träningar kommer att köras 1 gång/mån där vi sammankallar via hemsidan och
facebook, och gör något annorlunda och gemenskapsbyggande. Önskar träningssällskap så kontaktar
vi varandra via gruppen på facebook/agilityträningar Tierp.
Inhyrd instruktör kommer minst 2 ggr under året.
__________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Rallylydnad 2015
2 officiella tävlingar med Nybörjar & fortsättningsklass kommer att genomföras. 16/5 & 22/8
Tisdagsträningar med ledare och fasta teman planeras att fortsätta under maj-okt. Eventuellt kommer
även ett par träningstävlingar att anordnas.
Minst 1 skrivare måste utbildas. Lollo kommer att utbildas till rallydomare
Nybörjar & fortsättningskurser samt en tävlingsinriktad kurs kommer att erbjudas under året.
Klubbmästerskapet genomförs på den för klubben gemensamma ”KM dagen”.
__________________________________________________________________________________
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Verksamhetsplan Stuga/Område 2015
Detta planeras 2015
•

Sköta områdets gräsytor, soptömning och röja det som behövs.

•

Serva och hålla efter vår maskinpark samt köpa in en ny gräsklippare.

•

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

•

Byta filter på vår vattenanläggning så att vi håller den dåliga lukten stången.

•

Tvätta o måla klubbstugan(uppskjutet från 2014).

•

Laga staket o bänkar som är trasiga.

•

Röja och planera om sekretariatet

Tomas I 30/11 2014
__________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Utställning 2015
Utställningssektorn kommer att arbeta med årets inofficiell hundutställning. Datum för denna
utställning är satt till den 9 augusti 2015.
Vi håller på att under söka om vi kan förbättra administrationen av anmälda hundar. Vi har lagt till
detta i vår budget.
Vi hoppas att många kan hjälpa till med denna utställning samt att leta efter sponsorer.
________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan Utbildning 2015
Utbildningssektorn ska under året hålla de kurser som omfattas av SBK:s utbildningsprogram och i
den omfattning som motiveras av Tierpsortens behov.
Vi ska utbilda fler funktionärer inom olika grenar och fler instruktörer om behovet uppkommer och ser
gärna fler medlemmar till Tierps BK som återvänder till våra kurser och träningar
_______________________________________________________________________________

Verksamhetsplan IPO 2015
Saknas.
_______________________________________________________________________________

Postadress: Tierps Brukshundklubb c/o Lisa Eriksson Hindersbo 420 740 46 Östervåla
● Klubbstugan Kovälle Telefon: 0293-503 37 ● Pg: 23 47 03-7 ● E-post tbk@tierpsbk.se
● Hemsida: www.tierpsbk.se

