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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013 
 

Under året kommer styrelsen att fortsätta arbetet för att ge sektorer och kommittéer grund för 
ett bra samarbete. Ett viktigt led i detta är en översyn av organisationen enligt de intentioner 
med kommittéer och grupper som Svenska Brukshundklubben tagit fram. Härvid ska 
styrelsen också arbeta med att utveckla klubben till en målstyrd organisation. Tid ska också 
avsättas för diskussion om klubbens fortsatta utveckling, mål, verksamhet och arbetssätt.  
Sjöbo kommun vill att klubben själv, på sikt, ska ta över arrendeavtalet med 
Skogsvårdstyrelsen. Det innebär också att själv stå för arrendet som f n är 12 000 kr/år. 
Frågan om hur klubben ska förhålla sig till detta måste diskuteras. 
En viktig uppgift för styrelsen är att arbeta för en föryngring av klubben i alla delar av 
verksamheten. Därför ska ett målmedvetet arbete bedrivas för att få in fler ungdomar i 
klubbens kommittéer och grupper. Vidare ska en ungdomsgrupp bildas. En ny prova-på-dag 
ska anordnas för grundskoleelever av samma typ som anordnades i samband med påsklovet 
2012 och minst en hundutbildning som vänder sig till ungdomar ska erbjudas. 
För att nå ut med bra information till medlemmarna, kommunerna och allmänheten ska 
funktionen som PR-/informationsansvarig tillsättas. 
Sjöbo kommun har ålagt klubben att anlägga en ny markbädd för avloppet alternativt någon 
annan godkänd lösning. Under året ska detta lösas. Styrelsen har ansökt om 
investeringsbidrag från kommunen till kostnaden, som beräknas bli 80 – 100 tkr. Bidrag ska 
också sökas från Sparbanksstiftelsen.  
Styrelsen ska arbeta för att säkra en god ekonomi i klubben. Medel ska långsiktigt avsättas 
för att handikappanpassa och rusta upp fastigheten. En plan för upprustningen ska tas fram 
som visar – vad som behöver göras, hur ska det se ut, vad de olika åtgärderna beräknas 
kosta, när respektive åtgärd ska göras och hur de ska finansieras? 
Under 2013 är det styrelsens mål att driva sitt arbete i samma goda anda som under tidigare 
år och att alla aktivt ska bidra till glädje och engagemang i klubbens verksamhet.  

 
GRUPPERNAS VERKSAMHETSPLANER 
 
Agilitygruppen 
Vi arrangerar en officiell agilitytävling den 10-12 maj samt en officiell 5-6 oktober. 
Vi försöker som vanligt att genomföra så många agilitykurser som det finns efterfrågan för. 
Vi kommer i gruppen att arbeta för att fler ekipage ger sig ut på tävlingsbanorna under det 
kommande året samt att fler ekipage kvalificerar sig till Svenska Mästerskapen. 
Vi planerar att arrangera ett helgläger för en extern instruktör. 
 
Frivilliggruppen 
DM-kval inför 2014, 2013-10. 
Funktionskontroll kommer att utföras under året av 8 ekipage. 
TJH-träning med 46 Hemvärnsbataljonen. För närvarande oklar på grund av 
verksamhetsöversikten ej ännu är klar. 6 tillfällen är sökt, 3 på våren och 3 på hösten. 
Till våren är det vår avsikt att starta en tjänstehundsutbildning. Ersättningen för dessa har 
ändrats till 1000:-/hund 

 
 



Info/IT-gruppen 
Sköta och utveckla webbplatsen. 
Få fler medlemmar i gruppen. 
Serva HUG med kursanmälningar i den mån det behövs. 
Utbilda gruppansvariga i verktyget för webbplatsen. Detta för att respektive grupp ska kunna 
uppdatera sina sidor. 
Hjälpa till med affischer till aktiviteter. 
 

Markgruppen 
Vår målsättning och förhoppning inför år 2013 är att vi får behålla den tränings- och 
tävlingsmark inom samtliga markområden som vi haft tillgång till under år 2012 vilket 
betyder Skogssällskapets mark (Snogeholm) och Försvarsmaktens mark på Björka 
fältet. 
 
Ny organisation, nya rutiner och ny kontaktperson vad gäller P7/Björkafältet fr.o.m. 
2013.  
Ansvaret för markfördelningen på alla övningsområden, kommer framöver att skötas 
av regementsstaben på P7. Kirsten Örnberg, som är klubbarnas koordinator, vet inte 
förrän i januari 2013 vad hennes framtida roll kommer att bli. 
 
Att få ytterligare tillgång till P7:s mark tycks bli alltmer 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 2013 precis som år 2012 vädja till samtliga 
klubbmedlemmar att försöka hjälpa till att införskaffa träningsmark för klubbens 
räkning.  
Av klubbens c:a 270 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 och Greta Svensson har kontakt med Skogssällskapet gällande 
lån av mark på Snogeholm.  
Ruby Rydén fortsätter att bearbeta markägarna under år 2013, så att vi får behålla 
samma marker som vi fått använda under år 2012 för vår tävlingsverksamhet. 
 

Mentalgruppen 
Under 2013 kommer det att anordnas 4 st egna MH: den 17 mars, 1 juni, 11 augusti och den 
21 september, samt ett MT den 21 april. Utöver dessa kommer det att anordnas MH och MT 
för uppfödare vid behov. Ett MH för uppfödare är planerat och godkänt av styrelsen, den 27 
april. 
Vi bör satsa på att utbilda A-figuranter, eventuellt någon ny B-figurant och helst en 
beskrivare. 
 MT-banan bör delvis flyttas och även ett av MH-momenten. Detta bör göras innan MH-
säsongen sätter igång. 
 

Rallylydnadsgruppen 
KM kommer att hållas i maj. 

 



Skyddsgruppen 
Under året kommer vår figurant, Martin Sjölin, att gå en tävlingsfigurantutbildning och 
förhoppningsvis bli officiell tävlingsfigurant på kommande tävlingar i svenskskyddet. 
Gruppens medlemmar ska ut på läger så väl som ordna ett läger på klubben, med inhyrda 
instruktörer och figuranter. 
Gruppen kommer att ta kontakt med andra klubbar med förfrågan om utbyte av träningsplats 
och figurant. Detta för att våra hundar inte ska bli ”hemmablinda” i sin träning. Detta kommer 
att innebära att vi ibland kan få besök av andra klubbars medlemmar på vår skyddsträning, 
fredagar och söndagar. 
Gruppens medlemmar kommer att fortsätta tävla under året i nästkommande klass, i såväl 
IPO som svenskskydd.  
Som det är i dagsläget så använder skyddsgruppen sin egen privata utrustning både vad 
gäller skyddsärmar, IPO-värn och hopp hinder. En plan är att försöka hitta billiga alternativ 
för klubben att kunna köpa in ett A-hinder (IPO), ett 1 meters hopp hinder (IPO) och ett 
apportbocks ställ med de 3 apportbockar av olika storlek, som det ska vara enligt reglerna 
vid IPO prov. Detta för att gruppens medlemmar ska kunna ha tillgång till allt på samma plats 
och vid samma tillfälle.  

 
Stuggruppen 
Vi behöver bygga en carport till nya traktorn. Låsen på garaget ska bytas. Belysningen på 
plan behöver ses över. Det behöver kapas grenar runt belysningsstolparna. Vägen ska ha 
löpande underhåll skrapas och hålen ska fyllas igen. Vi ska påbörja markbädden och 
eventuellt slutföra det. Det är löpande underhåll av stugan och garaget. 
 

 
Tävlingsgruppen 
Appelltävling spår 13 april, högre klass spår 23 mars, lägre klass spår 24 mars, elit klass 
spår 7-8 september samt lydnad alla klasser kväll 3 maj och 29 september. 
 
Datum för KM 2013 är inte fastställt ännu men kommer troligen att avhållas i september. 
 

 
Hundägarutbildningsgruppen 
Vakant 


