Agilitysektorn
Verksamhetsberättelse 2021
Vi har anordnat följande aktiviteter:

•
•
•
•
•
•

fem kurser - en nybörjarkurs, två fortsättningskurser och två tävlingskurser
två temadagar,.
tre blåbärstävlingar under sommaren.
ett klubbmästerskap. Klubbmästare blev Malin och Havanna.
en fixardag där vi gjorde i ordning våra hinder samt förbättrade vår hinderförvaring.
Vi har köpt in nya tunnlar och ett nytt slalom.

Verksamhetsplan 2022

• Vi planerar att hålla kurser på tre nivåer – grund-, fortsättnings- och tävlingskurs.
• Vi hoppas kunna anordna blåbärstävlingar under sommarhalvåret samt minst en
officiell tävling.
• Vi hoppas kunna köpa en ny balansbom, ett nytt A-hinder samt eventuellt ett
ramlöst däck och ett alléslalom.
Budget 2022

Intäkter 30.000 kr
Utgifter 40.000 kr
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HUG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Vi har anordnat följande aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 möten.
Två instruktörsträffar
18 kurser har startat.
9 instruktörer har varit aktiva
Under sommaren hölls 9 valpträffar.
Aktiva träningsgrupper: Sök, spår, lydnad, rally, agility och specialsök.
Fr o m hösten har Studiefrämjandet tagit över kursanmälningarna.
HUG har bestått av Inga-Lill Lundberg och Anette Parup

VERKSAMHETSPLAN 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Två instruktörsmöten, ett på våren och ett på hösten.
Vid behov kommunicerar instruktörerna via fb-sidan.
5 HUG-möten plus extra möten vid behov.
Planerade kurser: Valp, unghund, allmänlydnad, rallylydnad, agility, specialsök och
sök.
Valpträffar under sommaren om det finns tillgängliga instruktörer.
Två föreläsningar för alla medlemmar.
Uppmuntra instruktörer till egna initiativ till fortbildning och kurser.
Tematräffar med instruktörerna.
Uppmuntra till träningsgrupper.
Fortsätta utveckla samarbetet med Studiefrämjandet.
Utveckla ett erfarenhetsutbyte med instruktörer på närliggande klubbar.

BUDGET 2022
Inkomster
Studiefrämjandet
Kurser

5 000
70 000

Totalt

75 000

Utgifter
HUG löpande utgifter
Instruktörsdagar
Föreläsningar
Vidareutbildning av instruktörer
Övrigt

5 000
4 000
4 000
10 000
5 000

Totalt

28 000
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Tävlingssektorn
Verksamhetsberättelse 2020
Vi har anordnat följande aktiviteter:
•
•
•

Startklass o lydnadsklass 1
AKL spår och sök
HKL Spår

Verksamhetsberättelse 2021
Vi har anordnat följande aktiviteter
•
•
•
•
•

Startklass o lydnadsklass 1
AKL spår och sök
LKL, HKL och Elit Sök
LKL, HKL och Elit Bruks patrull

Verksamhetsplan 2022
Vi planerar följande:
•
•
•
•
•

2X Startklass och lydnadsklass 1
AKL spår och sök
LKL Spår
HKL Spår
LKL, HKL och Elit Bruks Patrull

Budget 2022
Intäkter:
Bruks 20 000 kr
Lydnad 10 000 kr
Utgifter:
Bruks 15 000 kr
Lydnad 6 000 kr
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Tjänstehundssektorn

Verksamhetsberättelse 2021
Therese Bernkvist och Peter Rödseth har genomfört en traditionell patrullhundskurs som
resulterade i 5 nya hundar till hemvärnet.
Verksamhetsplan 2022
Ser ut att bli ett lugnt år. Kommer ev. att hållas en kurs men inget som är bestämt
Då Marma var inställt 2021 så kommer peter Rödseth att åka iväg på Phi 2 till sommaren och
Är där efter fullt utbildad patrull hunds instruktör.
Där är fortfarande ett stort behov av hundar inom hemvärnet

Peter Rödseth

Verksamhetsberättelse 2020-2021
Tjänstehund räddning
•

•

•
•

Efter ett turbulent år med coronapandemin så har äntligen räddningshundskursen
avslutats, en utbildning som skulle varat i 1,5 år blev över 2,5 år lång. Avslutningen
blev även den kaotisk, eftersom vi inte fick boka upp boende ihop inför proven. Antal
deltagare på proven var begränsad och även träningen blev begränsad av pandemin.
Men sedan när proven släpptes igen så blev alla prov på en gång över hela Sverige.
Totalt så skulle 6 ekipage upp från kursen upp på certprov under hösten 2021, där då
4 av dessa ekipage blev godkända. Inte nog med att dessa fyra ekipagen blev
godkända på certprovet, de blev även godkända på NRT (nationell räddnings test)
och ingår nu på larmlistan för ekipage som kan ringas in i skarpt läge. Dessa ekipage
kommer nu två från Landskrona brukshundklubb, en från Malmö brukshundklubb
och en från Ystad brukshundklubb.
Tanken var att vi skulle ha haft både uppvisningar och deltagit i SM (både
tjänstehunds-SM och IPO-R SM). Men tyvärr så blev allting inställt pga
coronapandemin.
Även prova på dagar och föreläsningar blev nu inställda på grund av
coronapandemin.
Trots pandemin så har vi genomfört olika former av möten med AG-prov/tävling, AGutbildning mm. Genom olika former av online möten, så har detta lyckats
genomföras. Dessa online möten kommer vi nog att även att ha i framtiden, även om
pandemin lägger sig
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Rallylydnadssektorn
Verksamhetsberättelse 2020
Vi har anordnat följande aktiviteter:
•
•
•
•

Tre möten och fixartillfällen där rallymaterialet inventerats och sorterats.
Två träningsdagar inomhus i Olseröd i början av året.
Träningstillfällen en gång per vecka utomhus fr.o.m. juli t.o.m. årets slut.
Två nybörjarkurser, en på våren och en på hösten, en fortsättningskurs och en
avancerad kurs med totalt 35 deltagare inklusive instruktörerna.
• Aktiv facebookgrupp där träning och övriga aktiviteter planerats och meddelats alla
rallymedlemmar.
• Klubbmästerskap 26/9 med domare Petra Nilsson. Två olika klasser;
Nybörjare/Fortsättning samt Avancerad/Mästare.
• Tävlingsbarometern uppdaterad.
Verksamhetsberättelse Rallylydnadssektorn 2021
Vi har anordnat följande aktiviteter:
•
•
•
•

Två möten.
Vinterträning i ridhuset i Osbyholm en gång i veckan januari t.o.m. mitten av mars.
Träningstillfällen en gång per vecka utomhus fr.o.m. mitten av mars t.o.m. årets slut.
Aktiv facebookgrupp där träning och övriga aktiviteter planerats och meddelats alla
rallymedlemmar.
• Tävlingsbarometern uppdaterad.
Verksamhetsplan Rallylydnadssektorn 2022
•
•
•

Rallylydnadssektorn planerar rallytävling två nybörjarklasser i augusti.
Sektorn behöver utbilda flera auktoriserade funktionär.
Klubbmästerskap med auktoriserad domare planeras i oktober. Två olika klasser;
Nybörjare/Fortsättning samt Avancerad/Mästare.
• Rallylydnadskurser kommer att hållas, anpassat till intresseanmälningar och
restriktioner angående Covid-19.
• Tävlingsbarometern planeras för 2022.
• Bjuda in en domare/ boka hundhall när/om intresse finns.
Budget 2022
Intäkter:
• Tävling totalt 5000 kr
Kostnader:
• Aktiviteter för medlemmar 3 000 kr (t.ex. KM, träningskväll, föreläsning)
Rallylydnadssektorn
Anette Parup, Helén Svantesson och Eva Sandström
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Specialsökssektorn
Verksamhetsberättelse 2020
• 1 nybörjarkurs
• 2 träningsgrupper har träffats varje vecka på olika platser
• Sektorn förberedde två tävlingar som corona ställde in
Sektorns arbetsgrupp har bestått av Helena Arvidsson, Ingalill Lundberg, Gunnel Pettersson
och Anette Rosberg
Verksamhetsplan 2021
•
•
•
•
•
•
•

2 nybörjar- och 2 fortsättningskurser
2 inofficiella tävlingar
2 interna träningstävlingar/träningsdagar
Klubbmästerskap
Föreläsning öppen för andra klubbar
Träningshelg med inbjuden expert
Fler aktiva träningsgrupper

Verksamhetsberättelse 2021
•
•
•

1 nybörjarkurs
2 träningsgrupper
1 klass 1-tävling

Budget Specialsök 2021
Inkomster
Kurser
KM
2 inofficiella tävlingar
Föreläsning/träningsdag

15000
600
,10000
20000

Summa

45600

Utgifter
Utbildningsmaterial
Föreläsning/Träningsdag
KM
2 inofficiella tävlingar

4000
20000
600
4000

Summa

28600
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Verksamhetsplan 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

En fortsättningskurs
En nybörjarkurs
En klass 1 tävling
En klass 2 tävling
Två träningsgrupper
En dag med inbjuden domare
En dag med träning för inbjuden expert
Funktionärsutbildning

Budget 2022
Inkomster
Kurser
Tävlingar
KM
Föreläsning träningsdag
Summa

9600
6000
600
10000
26200

Utgifter
Utbildningsmaterial
Föreläsning/Träningsdag
KM
Tävlingar
Funktionärsutbildning
Summa

4000
10000
600
6000
5600
26200
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Styrelsen
Verksamhetsberättelse 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 nya tävlingsekipage. Då mycket av tävlingsverksamheten ställts in pga. coronan så kan
målet inte mätas.
Planera utnyttjande av marken: Målet ej uppfyllt
Byta panel på fram- och baksidan: Arbetet startade nov-20
Målet att få 10 nya funktionärer inte uppfyllt pga coronan
Klubben har ökat medlemsantalet med ca 10 st
Öka antalet aktiva medlemmar. Inte uppfyllt pga. coronan
Möten som har hållits under 2020: 10 styrelsemöten, 2 extra möten, 1 årsmöte, 1
medlemsmöte (där det beslutades att inte ha nästa m-möte)
Öka gemenskapen i klubben: Målet ej uppfyllt till fullo pga. coronan (många planer som
skjuts upp till 2021)
Klubben har utbildat två nya TL. Ingen ny TS utbildad
Mål att förbättra info till medlemmarna ej uppfyllt
Våra planerade fester ej genomförda pga coronan
Flytt av vita containern planeras, kontakt tagen med Flexilast. Inväntar besked från
kommunen om ny plats
Aktivitetsbanan ej klar, visst arbete utfört
Appellplanerna ej åtgärdade

Verksamhetsberättelse 2021
•
•
•
•

Årsmöte inställt 2021, 1 medlemsmöte hölls utomhus i aug
11 styrelsemöte som delvis var digitala
Den mesta verksamheten låg nere. I slutet av året hölls det en del kurser utomhus enligt
restriktioner
Fortsatt arbete på aktivitetsbanan

Verksamhetsplan 2021
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vi vill ha aktiva medlemmar, bl.a. genom att be om konstruktiv feedback från
medlemmarna.
Sektorerna ansvarar för att meddela nya tävlingsekipage
Be alla aktiva att komma med förslag på användning av all mark runt klubben
Funktionärer/medhjälpare/fixardag mm: Ny FB-grupp (TG), mål att sammanställa och
direkt efter årsmötet skicka ut info avseende alla aktiviteter som planeras under året, där
alla aktiva i grupperna anmäler sig. Även agility och rally ska vara med. Önskemål att få
hjälp med minst 2 aktiviteter/år/medlem. Detta ska in i policyn för resp. TG.
Planerade möten: 10 styrelsemöten, 1 årsmöte, 2 medlemsmöten
För ökad gemenskap planeras vårt uppskjutna 30-årsfirande samt medlemsdagar/fester
Information till medlemmarna: FB, hemsida, anslagstavlan och mail
Vi ska fortsätta att arbeta på aktivitetsbanan
Upprustning av appellplanerna: Fylla i hål och ojämnheter, bekämpa mullvadar,
undersöka om det går att åtgärda dräneringen på stora appellplanen
Pandemin: Vi hänvisar till rekommendationerna som kommer uppifrån
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Verksamhetsplan 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

1 årsmöte och 2 medlemsmöten
Minst 10 styrelsemöten
Planen är att köpa in 1 container och flytta en befintligt. Bygglov finns. Den röda
boden ska rivas och bortforslas.
Aktivetsbanan ska underhållas ständigt
Panel behöver bytas på bakre långsidan på klubbstugan.
Fest senare i höst för alla medlemmar
Arbeta för att sektorerna/träningsgrupperna att vara aktiva i sin sektor att medla
funktionärer till tävlingar
Terrierutställning är på planering och skrivet kontrakt till 2023

Mål på Verksamhetsplan 2022
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Vi ska hålla 1 årsmöte och 2 medlemsmöte
Minst 10 styrelsemöte
Planen är att köpa in 1 container och flytta en befintligt. Bygglov finns. Den röda
boden ska rivas och bortforslas.
Gå ut och fråga medlemmar att leta
Aktivetsbanan ständigt underhåll
Aktivitetsdag där vi arbetar vidare på aktivitetsbanan
Panel behövs att bytas på bakre långsidan på klubbstugan.
Begära in offerter
till hösten önskar vi att ha en fest på klubben för alla medlemmar
Skapa en grupp/kommitté som samordnar och planerar detta
Försöka få sektorerna/ träningsgrupper att vara mera aktiva i sin sektor att medla
funktionärer till tävlingar
Styrelsen behöver ha bra kontakt/kommunikation med sektorsansvariga
Terrierutställning är på planering och är skrivet kontrakt till 2023
Alla medlemmar är ansvariga att hjälpa till och genomföra då detta är en större
inkomst till klubben.
Att vidhålla en bra atmosfär och samanhållning på klubben
Skapa tisdagsträningen mera välkomnande. Att det alltid finns 1-2 medlemmar som
kan ta emot i köket / brygga kaffe och se till att det finns fika till de som tränar eller
vill bara ha social kontakt.
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