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NEDANSILJANS
BRUKSHUNDKLUBB

Anläggningskommittén – Köket

Köket kommer finnas tillgängligt vid samtliga våra arrangemang samt under träningskvällar.

Anläggningskommittén – Plan/stuga

Färdigställa staketet runt agilityplanen.
Ta krafttag för att färdigställa utökningen av lydnadsplanen.
Planerna kommer klippas och skötas, samt städning av klubbstugan genom veckolista.
Även i övrigt underhålls anläggningen av oss eller annan inhyrd lämplig hantverkare.

HUS – Hundägarutbildningen

Erbjuda kurser och utbildningar till våra instruktörer och medlemmar.

RUS – Mental

Fortsätta jobbet med att få till en sektor.

RUS – Utställning

Hålla en inofficiell utställning samt ordna en officiell utställning.

Tjänstehundssektorn

Klubbens ekipage skall ha regelbundna träningstillfällen.
Ha deltagande ekipage vid DM.

Tävlingssektorn

Lydnads- och brukstävlingar enligt SBK-tävling
Delta vid distriktets konferenser som berör TS
Utbilda tävlingssekreterare

Agilitysektorn

Tävlingar
Den 14:e och 21:a augusti planerar vi att ha kvällstävlingar i klass 1.
Vi planerar även en större helgtävling tillsammans med GFBK till hösten. Inget datum satt ännu.
Aktiviteter
När snön smälter kommer vi ha en fixardag. Hinder ska köras från Leksand till klubben och tejpas
inför årets tävlingar. Vi kommer behöva sälja av hinder för att kunna investera i en ny gunga tex, då
den nuvarande inte lämpar sig för tävlingar. Vi äter något gott och planerar våra gemensamma
träningar.
Vi ska planera med andra klubbarna om att ev. ha Dalakampen i år igen. Dalakampen är en inofficiell
kvällstävling på klubben. Kiosken kommer att vara öppen.
Kurser kommer vi hålla efter intresse och behov. Vi planerar upplägget för fullt.
Någon gång under våren kommer vi ta hit en instruktör som kan hålla kurs för oss och utomstående.
Som förra sommaren kommer vi ha gemensamma träningar under utesäsongen. Om intresse finns så
tänkte vi även planera in fysträning för människor, då många vill komma i form för tävlingssäsongen.

Rallylydnadssektorn

Vi planerar att ha 2 kvällstävling under maj månad.
Vi planerar även att ha 2 kvällstävling under hösten.
Avser att ha en aktiv sektor.

Draghundssektorn

Vi kommer att tävla och representera NBK.

Medlemsutskick

Vi kommer fortsätta att skicka ut nyhetsbrev via e-post.

Hemsidan

Kommer fortsätta att uppdateras kontinuerligt under året.

Nedansiljans Brukshundklubb arbetar ständigt mot följande mål:
Ha en välskött anläggning som inbjuder till aktiviteter tillsammans med våra hundar
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi:
- Genomföra löpande underhållsarbete av anläggningen
- Bedriva ett medvetet miljöarbete
Tidsatta mål:
2019
Fortsätta arbetet med utökningen av lydnadsplanen.
2019
Färdigställa staket runt agilityplanen.

Ha ett öppet klimat där alla känner sig välkomna
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi ständigt:
- Värna om våra medlemmar och aktivt arbeta för att värva nya
- Motivera medlemmarna till fortsatt engagemang
- Vara medvetna om att alla hundägare, oavsett intresseområde är lika
värdefulla medlemmar i klubben
Tidsatta mål:
2019
Aktiviteter som vänder sig till alla medlemmar.
2019
Delta på uppvisningar/arrangemang inom vårt upptagningsområde.
2019
Marknadsföra våra aktiviteter i sociala medier och på hemsidan.

Tillgodose medlemmars önskemål om kurser och aktiviteter
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi:
- Utbilda fler funktionärer/instruktörer
- Värna om barn- och ungdomsverksamheten
- Erbjuda ett brett kursutbud, intressanta föreläsningar, trivselträffar och träningar.
Tidsatta mål:
2019
2019
2019
2019

Utbilda nya instruktörer när utbildning erbjuds inom distriktet.
Vidareutbilda klubbens instruktörer.
Utveckla och anpassa kursverksamheten efter dagens behov.
Trivselträffar, måndagsträningar mm.

Bedriva en stor prov- och tävlingsverksamhet
Ett långsiktigt mål för klubben är att vi ska kunna arrangera minst en brukstävling per år inom resp.
gren och klass. Vi ska även arrangera flera tävlingar per år inom samtliga klasser och discipliner
För att aktivt arbeta mot detta mål skall vi:
- Inventera behovet av att utbilda funktionärer
- Alltid uppskatta och värdesätta alla som är med och hjälper till vid alla
våra arrangemang med hjälp av poängjakten
- Alltid ha väl planerade och bra genomförda tävlingar, vara
tillmötesgående och trevliga mot alla våra deltagare
Tidsatta mål:
2019
2019
2019
2019

Jobba för att tillsätta en mentalsektor.
Genomföra officiella tävlingar enligt tävlingskalendern (SBK-tävling).
Genomföra inofficiell och officiell utställning.
Utbilda tävlingssekreterare för lydnad/bruks.

