Österåkers Brukshundklubb - Verksamhetsplan 2014
Det övergripande målet för Brukshundklubben finns inskrivet i stadgarna och innefattar att:
-

sprida kunskap om hund
arbeta för friska och funktionsdugliga hundar
ha hundar i människans tjänst
öka vår kunskap om hund samt
vara en aktiv brukshundklubb, arbeta för ett aktivt hundliv och aktiva medlemmar

Styrelsens uppsatta mål är att:
-

ha minst åtta protokollförda styrelsemöten
inbjuda till tre medlemsmöten inkl. årsmöte
anordna minst två föreläsningar
engagera fler medlemmar i klubbens verksamhet
utöka medlemsantalet
se till att planerade kurser kommer ut på hemsidan i god tid
alltid hålla vår hemsida och kalender kontinuerligt uppdaterad
anordna KM i lydnad, rally och agility.

HUS
”Bygga” klubben större med flera glada, positiva medlemmar som vill fortsätta att träna och
tävla på och för ÖBK. Vi vill också kunna erbjuda ett större utbud på både kurser och
föreläsningar. Utbilda flera instruktörer och även vidareutbilda dem vi har.
Vi hoppas kunna hålla dessa kurser under året:
Valpkurser: 5st (2 st redan igång). Slyngel: 3st (1 st redan igång). Allmänlydnad: 3st.
Viltspår: 1st. Spår: 1st. Helgläger i rallylydnad: 1st.

TÄS
Inplanerade tävlingar för 2014:
Lydnadstävling klass 1-Elit den 25 maj. BH, IPO/BSL alla klasser (BH behörighetsprov för
att få tävla Skydds, BSL/IPO klass 1-3) den 3 augusti samt Appellspår den 27 september.
Arrangera träningstävlingar för lydnad och rally. Arrangera sommaraktivitet. I planen ingår
att se till att sektorn får en eller flera personer, som tar hand om sektorsansvaret.

RUS/IPO
Vi planerar just i dagsläget bara två uppfödare-MH:n under året men alla ÖBK-medlemmar
som anmäler sig till MH kommer att beredas plats antingen i de egna eller i planerade
uppfödar-MH. Boxerklubben har bokat in ett MH och ett MT under våren och preliminärt

även under hösten. Vi planerar inga egna MT:n under året. Vi kommer att ha en hel del arbete
med att iordningställa banor, hålla materialet i ordning, mm.
Vi behöver ha följande till korningsbanan:
Fler trissor till harbanan. Fasta plattor till trissorna. Nya bitstockar som följer kraven. Nya
”lektrasor” till både MH och MT som följer de nya kraven.
Det mesta är sådant som inte genererar några större kostnader, men en del arbete av händiga
personer. Vi har preliminärt hyrt ut banan vid fyra tillfällen under året.
Vi informerar gärna intresserade klubbmedlemmar och våra träningar är alltid öppna för
hågade att komma och titta på.
Träningsgrupperna fortsätter med samma dagar som tidigare, men vi utökar tiden då skott och
liknande ljud kan förekomma. Vid skott är alltid polisen informerad. Vi tränar lördagar mellan
kl 09.00 till 17.00 och måndagar mellan 18.30 och 21.00.
Vi har ett bra samarbete mellan grupperna och hjälper varandra och samtränar när så är
lämpligt.
Vi har en IPO tävling på ÖBK första helgen i augusti. Medlemmar ur båda grupperna kommer
då att tävla och övriga kommer att hjälpa till som funktionärer.
Följande investeringar/inköp/arbeten behöver göras under våren. Några är väsentliga för
tävlingen:
- ett förråd för att kunna låsa in hinder och skyddsutrustning.
- en apportställning
- en pistol 6 mm och skott.
- skulen måste preliminärt flyttas inför tävling i augusti.
Vi planerar att ha några helgläger under vår och sommar och minst ett längre läger, i samband
med tävlingen i augusti.

Agility
Sektorns mål är att arrangera totalt 8 agilitykurser 2014. Onsdagsträningar planeras under
april-juni. Man planerar 4 dagars officiella tävlingar på Kistamässan, två officiella tävlingar i
augusti samt KM. Sommarcupen avses äga rum vid fem tillfällen. Även en vintercup är igång
under februari och mars.
Omarbetning av reglerna för Årets Agilityhund och Funktionärstävlingen kommer ev. att ske.
Övriga aktiviteter: Prisfixarkvällar, hinderfixardag

Rally
Att utbilda minst 1 egen rallylydnadssekreterare. Att erbjuda våra instruktörer att utbilda sig
till rallylydnadsinstruktör efter genomförd grundmodul. Att genomföra sektors träffar minst 3
ggr per år, där ett aktivt arbete görs för att få fler medlemmar att delta. Att utveckla
samarbetet med ÖHU’s rallysektor. Att genomföra en rallylydnadstävling under året, i
samarbete med ÖHU. Att genomföra en rallylydnadskurs nybörjare och fortsättning under
året. Helg läger med tema rallylydnad och utveckla samarbete med din hund planeras i juni i
samarbete med HUS. Att kåra årets klubbmästare rallylydnad vid gemensamt klubbmästerskap med agility och lydnad. Nya rallylydnad skylthållare i plast ska köpas in under året från
Hundratioprocent.

Stuga/Mark
Sektorn har som mål att: Bygga och montera fettavskiljare till köksavloppet. Renovera
toahuset. Dränera framplan. Bygga om toavagnen samt utföra nödvändiga reparationsarbeten
och underhåll.

Kök
Köket planerar för att ha serveringen öppen vid klubbens aktiviteter under året, samt att
servera funktionärsmat utifrån behov. Om tid finns kan jag även erbjuda servering vid
uthyrning av stuga/kök/planer.

Åkersberga i februari 2014
För styrelsen i Österåkers Brukshundklubb
Kjell Pettersson
Ordförande

