Gagnef-Floda Brukshundklubb
Årsmöteshandlingar
Mål och verksamhetsplan
2020

Verksamhetsmål 2020
Styrelsen
Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.
Att vi ska bygga 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 tävlingar ska vara
genomförda på ett bra sätt med säkra hinder.

Nose Work
Att få fler tävlingsekipage samt starta upp specialsök på klubben

Kökssektorn
Att ha en fungerande sektor som servar på våra tävlingar.

Stugsektorn
Att allting ska fungera på ett tillfredsställande och funktionellt sätt i och omkring
klubbstugan.

Verksamhetsplan 2020

Styrelsen
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
Pysselkväll
Torsdagsträning utan instruktör
Adventsaktivitet med julklappar

HUS-Hundägarutbildningssektorn
Kurser vi planerar att ha:
•

två valp/unghund/allmänlydnads kurser

•

två agilitykurser

•

två rallylydnads kurser

•

två brukskurs

•

Nybörjar- och fortsättningskurser i Nose Work.

•

Nose Work utbildningsdag med temat: Hur får vi hunden mer intresserad/fokuserad på
gömman och vilja ta sig fram till den?

•

Nybörjarkurs i specialsök kommer att anordnas underhösten.

•

Återträff för kursdeltagare med aktivitet och förtäring

•
Utbilda tävlingsledare i lydnad och en allmänlydnads instruktör. Fortbildningar av

instruktörer löpande under året. Utbilda en instruktör i specialsök via SBK Sörmlands
Distrikt. Utbilda rallylydnadsskrivare

Rallylydnadssektorn
11 februari kvällstävling Nx2 Insjöns ridhus
10 mars kvällstävling F+A x2 Insjöns ridhus
7 april kvällstävling Mx2 Insjöns ridhus
1 maj hemmatävling Nx1 F+A+Mx2
27-28 juni Rallylydnadskurs för Linda Jönsson, Skåne
18 augusti kvällstävling på klubben F x 2
25 augusti kvällstävling på klubben A x 2
KM 7 september
2-dagars tävling i Mockfjärds gamla ridhus alt Insjöns ridhus i slutet av oktober eller under
november
Inköp av 30 nummer skyltar
Gemensam torsdagsträning

Agilitysektorn
Tävlingar :

Ev tävling i Mockfjärd eller Leksand 18-19 april
Hemmatävling 16 maj klass 1-3
Hemmatävling 25-26 juli klass 1-3
Kvällstävling 19 augusti Agilityklass 1 x 2
Kvällstävling 26 augusti Hoppklass 1 x 2

Köpa in:

Slalombågar
Ramlöst däck
Delbar oxerpinne
Höj- och sänkbar gunga

Träningskvällar onsdagar 19-20 i sommar
KM 16 september
Gemensamt åka ut och tävla
Göra klippschema för agilityhagen
Ha ett möte före midsommar inför sommartävlingen

Lydnad/brukssektorn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbilda medlemmar för att få flera funktionärer.
Anordna två dagar med officiella lydnadstävlingar. En kvällstävling 24/6 start-klass 1.
En förmiddag och eftermiddags tävling startklass-klass 1, den 19/9.
Söktävling lägreklass-elitklass 20/9.
KM i lydnad (20/5) och bruks(spår).
Träningstävling 1ggr/mån.
Träningskvällar(torsdagar) med en träningsvärd och skott.
2 läger/kurs 2dagars.
Föreläsare.
Träningshelg med svinger tävling 4-5 juli.

RUS-Mentalsektorn
Utbilda fler figuranter
Se över banan för MH/MT
Köpa material till banan (bl a ett rör till skramlet)
Anordna 2 MH och 2 MT
Exteriörbeskrivning kommer att anordnas i anslutning till lydnadstävling.

RUS-exteriörsektorn
Vi kommer att arrangera en officiell utställning i Insjöns ridhus, ”Daladubbeln” den 18
oktober. Detta sker i samarbete med Nedansiljans BK och de arrangerar dagen före.
Målet är också att anordna en utställningsträning under året.
Utställningssektorn gm Maria Johansson

Nose work sektorn
Officiella tävlingar och prov;
28/3 Doftprov samtliga klasser i Mockfjärd, domare Tina Björnberg
25/4 Gagnä-Flo-Nosen TSM NW2 i Dala-Floda, domare Anneli Johansson och Mats
Hedlund, 40 deltagare
26/4 Gagnä-Flo-Nosen TSM NW1 i Dala-Floda, domare Anneli Johansson och Mats
Hedlund, 40 deltagare
17/10 Dala-Nosen TSM NW1 i Rättvik, domare Karin Hällkvist och Ulf Peterzon, 40
deltagare
18/10 Dala-Nosen TSM NW1 i Rättvik, domare Karin Hällkvist och Ulf Peterzon, 40
deltagare

Ett doftprov samtliga klasser kommer att genomföras under hösten, datum och plats meddelas
senare.
Inofficiella tävlingar;
18/1 på fm, Clear Round, eukalyptusdoft och svårighetsgrad som NW1, i Mockfjärd, domare
Anneli Lindeborg och Tina Björnberg
18/1 på em, Clear Round, eukalyptusdoft och svårighetsgrad som NW2, i Mockfjärd, domare
Anneli Lindeborg och Tina Björnberg
15/2 Clear Round, eukalyptusdoft och svårighetsgrad som NW3, i Mockfjärd, domare Anneli
Lindeborg och Tina Björnberg
KM kommer att arrangeras, men datum är ännu ej fastlagt.
14-15 mars Fördjupningskurs i Nose Work med Michael Hedman

Stugsektorn
Vi planerar att:
• Ha arbetsdagar/kvällar med städning, målning och annat småfix.
• Uppfräschning av lilla ladan.
• Diverse inköp till klubbstugan.
• Fixa staketet
• Göra iordning lekställe ute
•

Göra iordning en rökruta

•

Ny skyltning till klubben

•

Åtgärda vägen och parkeringen (ev grus på parkeringen)

•

Gräsklipparlista

•

Köpa in en handgräsklippare

•

Sätta upp hyllor i baracken för Nose Work

