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VERKSAMHETSPLAN Hörby Brukshundklubb 2020 

AGILITY för 2020 

• Vi planerar två eller tre inofficiella och två officiella tävlingar (kl. 1 och 2) 

• Vi planerar kurser i förberedande agility, nybörjarkurser, fortsättningskurser samt en 

träningsgrupp alt. tävlingskurs 

• Vi ska starta en on-linekurs i slalom under våren 

• Det ska inköpas nya hinder: bl.a. ett ramlöst däck, två tunnlar, tio par tunnelsäckar 

HUG 2020 

• Tre instruktörsmöten, ett på våren och två på hösten. 

• HUG-möten, 5 st plus extramöten vid behov. 

• Planerade kurser är valp, unghund, allmänlydnad, rallylydnad, agility, specialsök, 

prova-på-patrull och prova-på-sök. 

• Valpträffar under sommaren om det finns tillgängliga instruktörer. 

• Två föreläsningar under året för alla medlemmar. 

• Uppmuntra instruktörer till egna initiativ för fortbildning och kurser. 

• Uppmuntra till träningsgrupper. 

• Fortsätta utveckla samarbetet med studiefrämjandet. 

• Utveckla ett erfarenhetsutbyte mellan instruktörer med närliggande klubbar. 

Datum för möten i HUG 2020: 

16/1, 8/4, 4/6, 20/8, 15/10 

Datum för instruktörsmöten 2020: 

21/4, 25/8, 24/11 

 

PATRULL 2020 

Hörby BK har en ny patrullhundsinstruktör på gång. 

Peter Rödseth förväntas bli klar i juni.  

Det finns ett stort behov av nya ekipage till Försvarsmakten. Hoppas vi klarar av kraven. 

Annars kanske pengarna från Försvarsmakten står på spel. 

 

SPECIALSÖK 2020 

Vi planerar för:  
4 nybörjar- och 2 fortsättningskurser 

2 inofficiella tävlingar 28 mars och 7 november 

2 interna träningstävlingar/träningsdagar  

Klubbmästerskap 

Föreläsning öppen för andra klubbar 

Träningshelg med inbjuden expert 

Fler aktiva träningsgrupper 



2 
 

RALLYLYDNAD 2020 
 

• Rallylydnadssektorn planerar rallytävlingar till hösten. Lördagen den 15/8 (nybörjare, 

fortsättning och avancerad klass) och söndagen 16/8 mästarklass gånger 2. Många 

funktionärer behövs denna helg. 

• Sektorn behöver utbilda flera auktoriserade funktionär.  

• Klubbmästerskap med aktiv domare planeras i september/oktober. Det kommer 

finnas två olika klasser; Nybörjare/Fortsättning samt Avancerad/Mästare. Domare är 

vidtalad och har tackat ja.  

 

• Rallylydnadskurser kommer att hållas både till våren och hösten, anpassat till 

intresseanmälningar. Till våren blir det kurs i fortsättningsklass. 

• Tävlingsbarometern planeras för 2020.  

• Hall of Fame Foton av rallymästare, rallylydnadschampion och klubbmästare kommer 

att hängas upp.  

• Bjuda in en domare/ Boka hundhall/ Träningsgrupp när/om intresse finns. 

 

RÄDDNING 2020 

Det är ganska svårt att lägga fram en verksamhetsplan för det nya året inom räddningen. 

Eftersom det styrs ganska mycket från distriktet och centralt var vi kommer att hamna.  

Men det som är tanken just nu är att vi även nu i år skall vara med på uppvisningen under 

Stora Stockholm. Vi kommer även att fortsätta att försöka nå ut till de olika 

räddningstjänsterna i Skåne och hitta andra arbetsområde för våra hundar. Vi kommer 

troligen även att försöka få igång någon form av ungdomsverksamhet inom distriktet. Vår 

förhoppning är även att ha något samarbete med den andra tjänstehundsidan som SBK 

bedriver, kanske några övningar och träningar ihop. Under året som vi nu är i så kommer vi 

att plocka ner någon som går igenom IPO-R till klubben och även någon som går igenom 

detta med den mentala biten för tjänstehundar. Men detta kommer i första hand att vara 

tillgänglig för de som går räddningshundskursen och blir det plats över så bjuder vi även in 

övrig som är medlemmar i klubben.  

 

BRUKS/LYDNAD FENIX 

Fortsätta organisera och bygga upp sektorn 

Genomföra två träningstävlingar under året 

Start MH-verksamhet på klubben 

Fortsätta rekrytera personer som vill tävla och/eller vill ställa upp som funktionärer 

Utbilda funktionärer till olika uppgifter 

Skapa ekonomiska möjligheter för tävlande att utvecklas 

Skapa möjlighet för veckvis planlagd skotträning  
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BRUKS/LYDNAD TÄVLINGSSEKTORN 2019 

Klubben har under året genomfört de planerade bruksproven och lydnadstävlingarna.  

2 AKL prov i spår o sök 

1 LKL spår 

1 HKL spår 

2 Lydnadstävlingar i Startklass o Klass 1 

Ett stort tack till alla som hjälpt till. 

 

STYRELSEN 

  
Svenska Brukshundklubbens uppgift:  
• Vi skall sprida kunskap om hund.   

• Vi skall ha friska och funktionsdugliga hundar.  

• Vi skall ha hundar i människans tjänst.  

• Vi skall öka vår kunskap om hund.  

• Vi skall vara en aktiv organisation  

•  

Hörby Brukshundklubb skall bedriva verksamhet enligt Svenska Brukshundklubbens 

uppgifter.   

  

Under 2020 skall vi försöka uppfylla följande mål:  

• 5 nya ekipage skall börja tävla för Hörby Brukshundklubb  

• Planera för hur vi skall utnyttja vår mark   

• Rusta upp klubbstugan bl.a. ytterpanelen främst på gavlarna 

• Rekrytera 10 nya funktionärer.  

• Sträva för att behålla vårt medlemsantal 

• Sträva för att få fler aktiva medlemmar 

• Hålla 10 styrelsemöten, 1 årsmöte samt 2 medlemsmöten 

• Vi ska arbeta för bra sammanhållning och gemenskap 

• Utbilda nya tävlingsledare och tävlingssekreterare 

• Att styrelsen ska arbeta att hitta nya effektiva sätt att nå ut med info till medlemmarna. 

• Under 2020 försöka genomföra: 

o att ha en vår- och en höstfest för medlemmarna 

o Planera aktiviteter med medlemmarna för att fira klubben blir 30 år 2020 

o Flytta den vita containern bort till agilityboden 

o Se till att få en funktionsduglig aktivitetsbana 

o Förbättra/ renovera appellplanerna    


