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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2011 
Under året kommer styrelsen att ha ett ökat arbete för att ge sektorer och kommitteer 
en grund för bättre samarbete. Att så fort som möjligt få till en agilitysektor. 
Året kommer att präglas av återhållsamhet av ej planerade investeringar. Efter 
vinterns vattenskada kommer köket att prioriteras. Plan för det fortsatta underhållet 
och upprustningen av stugan ska tas fram. 

Under året som kommer så är styrelsens målsättning att driva klubbens verksamhet 
vidare i samma goda anda som under tidigare år. 
 
SEKTORERNAS VERKSAMHETSPLANER 
 
Agility 
Att hitta en ny sammankallande och att få igång en väl fungerande agilitysektor med 
tävlingar och utbildning är det mest angelägna. Planering för 4 kurser. 
 
Frivilligsektorn 
Kval för försvarsmaktshundar till DM 2012 den 16 oktober. 
Funktionskontroll kommer att utföras under året av 6 ekipage. 
Eventuellt startas ny utbildning tidigast till våren. 
TJH-träning med nya 121 bataljonen, för närvarande oklar på grund av 
omorganisationer inom försvaret. 
 
Markkommittén 
Vår målsättning och förhoppning inför år 2011 är att vi får behålla tillgång till tränings- 
och tävlingsmark inom samtliga markområden som vi haft tillgång till under 2010 
vilket betyder Skogssällskapets mark (Snogeholm) och Försvarsmaktens mark. 
 
Att få ytterligare tillgång till P7:s mark är begränsat;  
dels för att det finns många andra brukshundklubbar i regionen & andra 
intressegrupper som letar mark för träning/tävling/jakt mm. 
dels för att jägarna får tillgång till försvarsmaktens mark och betalar stora pengar till 
markägaren/försvarsmakten. 
 
Markkommittén vill under år 2011 precis som år 2010 vädja till samtliga 
klubbmedlemmar att försöka hjälpa till att införskaffa träningsmark för klubbens 
räkning. Av klubbens närmare 300 medlemmar måste det finnas personer med 
tillgång till mark som vi kan få använda oss av i samband med tävlingar, träning av 
tjänstehundar, träning av övriga hundar i olika träningsgrupper. Hör av er till 
styrelsen. 
 
Bodil Gustavsson har ansvar för Skogssällskapets mark Snogeholm.  
Ruby Rydén fortsätter att bearbeta markägarna under år 2011, så att vi får behålla 
samma marker som vi fått använda under år 2010 för vår tävlingsverksamhet. 



Mentalsektorn 
Under 2011 är 4 st egna mentalbeskrivningar inplanerade: 23 mars, 29 maj, 14 
augusti och 24 september samt MT den 29 april. 
Två uppfödar-MH är dessutom planerade under våren samt 1 till hösten. Troligtvis 
blir det fler. 
Det kan bli en del förändringar 2012 när det gäller framförallt MH vilket kan innebära 
behov av vidareutbildning. 
Ny plats för lilla bytet måste iordningställas eftersom vägen har blivit sönderkörd vid 
skogningen. 
Om möjligt ska vi motorisera skramlet för MT.  
 
 
Stugsektorn 
Med tanke på klubbens ekonomi finns det inte utrymme till några större 
utsvävningar innevarande år. 
 
AKUT: vattenläckan i köket måste åtgärdas. Dessutom bör vi reparera taket på 
förrådet. 
 
Det nya planket på appellplanen fyller mer än väl sin funktion, men skall få en sista 
justering. Det finns dessutom önskemål om att det ska sättas upp speglar på planket. 
Ombyggnad av toaletterna får dessvärre anstå tills vidare då vår ekonomi har blivit 
bättre. Takläckaget skall dock åtgärdas så fort vädret så tillåter. 
Sedvanligt underhåll kommer naturligtvis att upprätthållas. 
NY gräsklippningsansvarig måste tillsättas. 
 
 
Tävlingsförarkommittén 
KM i bruks för 2010, 13/3 eller 3/4. 
KM i bruks 17/9. 
KM i lydnad 18/9 
 
 
Tävlingssektorn 
Appell spår 17/4, högre klass spår 26/3, lägre klass spår 27/3, elit klass spår 3-4/9 
samt lydnad alla klasser kväll 29/4 och 2/10. 
 
Vi kommer att anordna två inofficiella tävlingar i rallylydnad, 30/4 nybörjare samt 12/6 
alla klasser. Officiella rallylydnadstävlingar kväll 5/8 alla klasser samt 8/10 alla 
klasser. 
 
 



Utbildningssektorn 
Torsten Ericsson, sammankallande, Daniel Jonsgården och Gunvor Jönsson. Vi vill 
förstärka sektorn med ytterligare några medlemmar var av åtminstone en bör ha 
erfarenhet från agilityn. 
 
Utbildningssektorn administrerar fr o m i år även agilitykurserna. Dessa har tidigare 
agilitysektkorn hanterat själva. 
 
Fyra valpkurser ska läggas ut med i förväg fastställt startdatum. Övriga kurser 
kommer fortlöpande ut på Söskbk:s hemsida allt eftersom vi har instruktörer. 
Kursstarterna/inskrivningarna kommer att ske löpande. Betalning av kursavgifter och 
i förekommande fall medlemsavgifter görs via plus-/bankgiro. 
 
För närvarande finns ca 100 intresseanmälningar lämnade till våra kurser. Vi 
planerar att under året genomföra 15 kurser. Härtill kommer de kurser som agilityn 
planerar och budgeterar för. De kurser som f n ingår i planeringen är valp, 
allmänlydnad, tävling grund och fortsättning, spår, sök, rallylydnad, agility nybörjare, 
fortsättning och tävling, samt bevakning. Beroende på önskemål från kursdeltagarna 
kan vi till viss del anpassa kursutbudet.  
 
Utbildningssektorn ansvarar för inskrivningen till kurser och hjälper till med 
utvärderingarna samt hjälper instruktörerna med avslutningarna efter deras 
önskemål. 
 
Två nya instruktörer ska utbildas.  
 
Under året planeras en utbildnings-/fortbildningshelg för instruktörerna. 
Planeringsmöte med instruktörerna ska hållas vår och höst. 
 


