Gagnef-Floda Brukshundklubb
Årsmöteshandlingar
Mål och verksamhetsplan
2022

Verksamhetsmål 2022
Styrelsen
Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.
Att vi ska påbörja bygget av en uppvärmd inomhushall på klubben för att ge medlemmarna
möjlighet att aktivera sig och sina hundar och ha kurs- och tävlingsverksamhet även under det
kalla vinterhalvåret.
HUS-Hundägarutbildningssektorn
Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer ska ha den
kunskap som behövs för att detta ska bli möjligt och att det ska bli fler instruktörer.
Rallylydnadssektorn
Att medlemmarna ska förbättra sin vardagslydnad samt att få flera aktiva inom rallylydnaden.
RUS-Mentalsektorn
Att alla medlemmar som behöver MH/MT för vidare tävlande ska ges tillfälle att genomföra
detta.
RUS-Exteriörsektorn
Ge klubbens medlemmar möjlighet att ställa ut och exteriörbeskriva sina hundar på
"hemmaplan".
Lydnad/Brukssektorn
Att ge våra medlemmar möjlighet att utbilda sig och sin hund med aktivering, träning och
tävling.
Att få flera aktiva tävlande medlemmar.
Att få flera medlemmar aktiva som funktionärer.
Agilitysektorn
Att vi ska bli många som åker ut och tävlar tillsammans och att alla våra tävlingar ska vara
genomförda på ett bra sätt med säkra hinder.
Nose Work och Specialsök
Att få fler tävlingsekipage samt starta upp specialsök på klubben.
Drag
Att flera medlemmar provar på drag samt att vi anordnar en ”Prova på drag” dag.
Kökssektorn
Att ha en fungerande sektor som servar på våra tävlingar samt möjlighet att öppna servering
vid kurser och träningstillfällen.
Stugsektorn
Att allting ska fungera på ett tillfredsställande och funktionellt sätt i och omkring klubbstugan.

Verksamhetsplan 2022
Styrelsen
Vi planerar att:

Utfall

Medverka på diverse möten som kommunen
anordnar.
Sedvanlig styrelsemiddag
Medverka på möten och konferenser anordnade
av distriktet.
Att vi ska komma så långt som möjligt med
bygget av inomhushall.
Medlemsaktiviteter
Funktionärsfest
Torsdagsträning utan instruktör.
Medlemsmöten
Aktiviteter för medlemmar som både kan vara
fysiska träffar eller digitala. Exempel kan vara
olika utmaningar för att uppnå ett mål/pris.

Hallsektorn
Vi planerar att:
Utfall
Vi ska jobba med Lider Duo Dalälven för
bidrag från Jordbruksverket
Vi jobbar för att få bidrag från Kommunen.
Vi jobbar vidare på bidrag från Sparbanken
Vi ansöker om lån hos Sparbanken till det
som återstår efter bidrag och egen insats
Söka sponsring hos företag
Hallen ska byggas

Stugsektorn
Vi planerar att:

Ha arbetsdagar/kvällar med städning, målning
och annat småfix.
Göra diverse inköp till klubbstugan.
Göra iordning en rökruta.
Ny skyltning till klubben.
Åtgärda vägen och parkeringen (ev grus på
parkeringen)
Upprätta en gräsklipparlista.
Sätta upp hyllor i baracken.

Utfall

Undersöker möjligheten att sätta upp fler
strålkastare på befintliga stolpar. Vi behöver
mer ljus på plan samt en utanför toaletten. Ett
alternativ kan vara att byta nuvarande
armaturer till mer energisnåla.

HUS-Hundägarutbildningssektorn
Vi planerar att:

Utfall

25/1 – 1/3 SBK Specialsök fortsättningskurs,
6 tillfällen, 5 deltagare. Instruktör Tina
Björnberg
9/2 – 16/3 Nose Work nybörjarkurs, 6
tillfällen. Instruktör Maria Lööf
Allmänlydnadskurs x 2 och valpkurs med 6
tillfällen, när våra 3 blivande
allmänlydnadsinstruktörer är färdigutbildade i
vår.
Prova på bruks i vår. Instruktör Lena
Andersson.
SBK Spår, nybörjarkurs i vår. Instruktör Lena
Andersson
SBK Specialsök nybörjarkurs i vår. Instruktör
Tina Björnberg
Nose Work fortsättningskurs i höst. Instruktör
Maria Lööf
Utbilda 3 stycken allmänlydnadsinstruktörer

Rallylydnadssektorn
Vi planerar att:
Tävlingar:
26–27 februari Mockfjärds ridhus
26–27 mars Mockfjärds ridhus
4 kvällstävlingar i sommar på klubben
13–14 augusti Annelis Minnes Rally
Inköp:
Övrigt:
KM
Gemensamma träningskvällar
Kurs för Linda Jönsson, Skåne

Utfall

Lydnad/Brukssektorn
Vi planer att:

Utfall
Officiella tävlingar

Anordna tre dagar med officiella
lydnadstävlingar.
Lydnadstävling start – klass 3 14/5
En kvällstävling 29/6 start
En förmiddag och eftermiddags tävling
startklass-klass 1, den 25/9.
Inofficiella tävlingar
KM i lydnad och bruks
Träningstävling 1ggr/mån.
Övrigt
Ansvara för söket då Dalarna arrangerar SM i
Bruks 26–28 aug 2022 i Leksand.
Träningskvällar (torsdagar) med en
träningsvärd och skott.
2 läger/kurs 2dagars.
Föreläsare
Föreläsning/kurs i stretch och massage.
Träningshelg för medlemmar 2–3 juli.
”Nyfiken på Brukset”-teoriträff i
bruksgrenarna
Utbilda medlemmar för att få flera
funktionärer och tävlingsledare i lydnad.

Agilitysektorn
Vi planerar att:

Utfall
Tävlingar

Hemmatävling 30 och 31 juli klass 1–3
4 Kvällstävlingar under hösten
Köpa in
Höj- och sänkbar gunga
20 par tunnelsäckar (Jenny Damm)
Övrigt
Gemensamma träningskvällar
KM i september
Göra klippschema för agilityhagen

Nose Work och Specialsök
Vi planerar att:

Utfall

Nose Work officiella tävlingar och prov
6/1 Doftprov samtliga klasser i Mockfjärd,
domare Maria Lööf
7/5 Gagnä-Flo-Nosen TSM NW1 på
Strandbackens Folkpark, Dala-Floda. Domare
Carina Berglund och Nina Andersson.
14/10 Dala-Nosen, TSM NW3, i
Rättviksparken. Domare Lotta Bauer och
Mats Hedlund.
15/10 Dala-Nosen, TSM NW2, i
Rättviksparken. Domare Lotta Bauer och
Marie Krigh.
16/10 Dala-Nosen, TSM NW1, i
Rättviksparken. Domare Marie Krigh och
Mats Hedlund.
Ytterligare 2 doftprov kommer att
genomföras efter sommaren. Datum och plats
meddelas senare.
Inofficiella tävlingar och prov
KM i Nose Work kommer att arrangeras, men
datum är ännu ej fastlagt.
16/4 SBK Specialsök inofficiellt prov, klass
1, i Gräv. Domare Michael Hedman.
17/4 SBK Specialsök inofficiellt prov, klass
2, i Gräv. Domare Michael Hedman.
I samband med ovanstående prov planeras
också klubbens första KM i SBK Specialsök
genomföras.

RUS mental
Vi planerar att:
Genomföra 4 MT och 6 MH. Datum finns på
SBK tävling
Göra iordning banan och kolla över så allt
fungerar
Att anordna 1 exteriörbeskrivning

Utfall

RUS-exteriör
Vi planerar att:

Utfall

Vi kommer att arrangera en officiell
utställning ”Daladubbeln” den 28 augusti.
Detta sker i samarbete med Nedansiljans BK
och de arrangerar dagen före. Vi kommer att
vara på Leksandsvallen i år i samband med
bruks SM.
Anordna en utställningsträning under året.

Drag
Vi planerar att:
Anordna en prova på dag
Möjligheter till träning både på barmark och
snö.

Utfall

