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Verksamhetsplan 2021 

Tävlingssektorn 

Verksamhet Lydnad 

Klubben har två lydnadstävlingar inplanerade under året. Det finns möjlighet att lägga in fler 

tävlingar till hösten men det förutsätter att vi får in fler utbildade funktionärer under året. 

Tävlingssektorn kommer att ha utbildningar till tävlingsledare och tävlingssekreterare under 

året genom västra distriktet.  

Martina Svensson kommer att utbilda sig till lydnadsdomare under våren så fort utbildningen 

startar upp.  

Tävlingssektorn vill gärna att medlemmar anmäler sitt intresse, om man vill utbilda sig inom 

tävlingssektorn.  

Verksamhet Bruks 

Klubben har ansökt om och hoppas kunna genomföra två brukstävlingar. Lägre/Högre klass 

spår i april samt Appell spår i september.  

Vi kommer också erbjuda helgkurser i spår och uppletande som vi hoppas ska bli uppskattat. 

Även grundkurser och fortsättningskurser i specialsök kommer under året att arrangeras både 

dagtid och kvällstid. 

Förhoppningen är också att komma igång med bruksträningen på söndagar under våren. 

Hundägarutbildningssektorn (HUS) 

Hundägarutbildningssektorn (HUS), kommer fortsatt att ha högst prioritering av valp och 

fortsättningskurser eftersom detta är grunden i vår verksamhet. Efterfrågan på valpkurser har 

varit väldigt stor de senaste åren, dessa kurser kommer därför att prioriteras enligt ett något 

fastare schema än tidigare. Vi hoppas att detta skall underlätta för både instruktörer och 

deltagare. Det är inplanerat 3 valpkurser under våren med start i februari/mars, april samt maj. 

Planen är att också kunna starta upp minst två fortsättningskurser under våren.  

Kurser i tävlingslydnad, spår och specialsök kommer att planeras in i samarbete med 

tävlingssektorn. Vi försöker i möjligaste mån även anpassa oss efter övriga önskemål som 

inkommer från våra medlemmar.  

Klubben kommer att ansöka om utbildning för ytterligare instruktörer samt avsluta den 

pågående utbildningen. Sektorn kommer även att arbeta vidare med att förenkla anmälningar 

och administration för våra kurser samt förtydliga kursutbudet för nuvarande och blivande 

medlemmar.  

Medlemmar som är intresserade av att utbilda sig till instruktör, vill hjälpa till som hjälpis 

eller på annat sätt bidra till vår kursverksamhet är hjärtligt välkomna att höra av sig. 

Rasutvecklingssektorn (RUS) 

Under året har vi två uppfödar-MH inplanerade. Det ena är inbokat den 9:e maj och det andra 

kommer att planeras in under försommaren. Möjlighet finns att lägga in ytterligare MH om 

efterfrågan finns. 

Innan vårens första MH går av stapeln behöver vi säkerställa att mentalbanan är färdigställd. 

Skramlet behöver anpassas enligt de nya anvisningarna och värnen för spöken och 

avståndslek behöver färdigställas. Dräneringen nere på stora ängen behöver också ses över 

eftersom det är väldigt blött. 

Vi hoppas även att fler vill engagera sig i sektorn och utbilda sig till figuranter. 
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Stugsektorn 

Stugsektorn kommer under året att arrangera arbetsdagar. Arbetet med att rusta upp 

containern kommer också slutföras och förmodligen mycket mer. All hjälp är välkommen och 

vi hoppas få se många medlemmar på våra arbetsdagar. 


