
 

 

    VERKSAMHETSPLAN 2015    

    Sundsvalls Brukshundklubb 

 
Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2015. 
 
Verksamhetsplanen består av följande delar: 
 

 Programförklaring 
 Målbild  
 Verksamhetsplan  
 Budget  
 Sektorernas verksamhetsplaner 
 Kommittéernas verksamhetsplaner 

 

Programförklaring 
 
Vi vill verka för att Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb för alla aktiva hundägare  
och en klubb som genom samverkan arbetar mot gemensamma mål  
 

Målbild 2015 
 

Långsiktiga mål: 

 positiv gemenskap 

 brett engagemang för att utveckla klubben 

 framgångsrika tävlingsekipage 

 bra renommé bland hundägare 

 väl fungerande egen anläggning 

 väl fungerande administration och en ekonomi i balans 

 

Kortsiktiga mål: 

 öka aktiviteten på klubben 

 öka antalet aktiva medlemmar 

 hålla lika många kurser som föregående år (2014), eller fler, och med god kvalitet 

 verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer  



 fullfölja upprustningen av klubbhus och planer 

 vidmakthålla ett positivt rörelseresultat 

Aktiviteter 2015 

 
Bra renommé bland hundägare … 
 
För att förstärka klubbens renommé bland aktiva hundägare vill vi: 
 

 med hög kvalitet erbjuda rätt träning och utbildning till alla som efterfrågar  

 fortsätta utbilda och vidareutbilda instruktörer. Utbilda lärare i hundtjänst 

 värna om att ge nya medlemmar ett positivt mottagande och ett bra bemötande 

 fortsätta utveckla kommunikationen med klubbens medlemmar 

 öka våra externa kontakter med ungdomar, företag och media 
 
 
Framgångsrika tävlingsekipage … 
 
För att få fram fler framgångsrika tävlingsekipage vill vi: 
 

 verka för att ge medlemmarna goda förutsättningar för att komma till tävlingsstart 

 göra gemensamma eller individuella utbildningsinsatser 

 engagera bra föreläsare och instruktörer 

 uppmärksamma ekipage som genomfört framgångsrika tävlingar 
 
 
Väl fungerande administration och en ekonomi i balans … 
 
För att ha en väl fungerande administration och en ekonomi i balans vill vi: 
 

 även fortsättningsvis ha en medlemsansvarig person kopplad till styrelsen 

 ha en fungerande kursverksamhet 

 att rörelseresultatet för året ska vara positivt 

 förtydliga administrativa rutiner 
 
 
Egen anläggning av god klass … 
 
För en fortsatt bra utveckling av anläggningen i Gudmundsbyn vill vi: 
 

 skapa en underhållsplan för fastigheten 

 göra ytterligare förbättringar av träningsplanerna 

 komplettera belysningen på planer och vid klubbhuset 

 fortsätta måla huvudbyggnaden 

 åtgärda vattenproblemen på klubben 
 
 

 



 
Brett engagemang för att utveckla klubben … 
 
För att få ett brett engagemang för att utveckla klubben vill vi: 

 att varje sektor/kommitté presenterar offensiva verksamhetsplaner 

 ta tillvara på idéer och förslag från medlemmarna och medlemsmötena 

 erbjuda intressanta aktiviteter som fångar upp många medlemmar 
 
Positiv gemenskap … 
 
För att få en positiv gemenskap i klubben vill vi: 
 

 genomföra våra arrangemang med bred uppslutning, över sektorgränserna 

 medverka till att fler medlemmar engagerar sig som funktionärer i klubben 

 genomföra fler gemensamma arrangemang som temakvällar, klubbens dag, städdag, 
träningsläger och klubbfester  

 fira klubbens 70-årsjubileum genom bl a en gemensam fest 

 att medlemsinformationen upplevs snabb och bra  

 genomföra sektor- och kommittémöten 
 

BUDGET 2015 
   

    Sektor/kommitté       

        

BoL 40000 30000 10000 

Drag 45000 35000 10000 

HUS 130000 50000 80000 

RUS utställning 25000 20000 5000 

Rallylydnad 15000 10000 5000 

      0 

Lotter 35000 25000 10000 

Fastighet 10000 145000 -135000 

Kök 45000 35000 10000 

        

Medlemsavgifter 63000 18000 45000 

Adm/styrelse/övrigt 5000 30555 -25555 

Avskrivningar   14445 -14445 

        

Resultat 413000 413000 0 
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Verksamhetsplaner 2015 

 

Hundägarutbildningssektorn (HUS) 

Följande aktiviteter vill vi utföra under 2015 

 Fortsätta satsningen på att främst starta upp valpkurser, grundkurser, och 

allmänlydnadskurser - eftersom trycket på dessa kurser är störst. Med dessa kurser lägger vi 

grunden för att hunden får en bra start i livet, och också en god chans att få hundägare 

intresserade av att fortsätta aktivera sin hund. 

 

 Inspirera och vidareutbilda våra gamla instruktörer. 

 

 I samarbete med Studiefrämjandet och lokalklubbar anordna inspirationstillfällen för 

instruktörer och hjälpinstruktörer. 

 

 Fortsätt att uppmuntra  instruktörerna till egna kursupplägg, såsom fokus på eget 

specialområde utifrån egen kompetens, samt ge förslag på antal kurstillfällen och plats. 

 

 Anordna tematräffar för kursdeltagare i samarbete med lokala företag som ex 

veterinärkliniker och djurbutiker. 

 

 I samarbete med BOL utbilda bruks- och lydnadsekipage samt funktionärer. 

 
Sundsvall 2015-01-30 
 
Anja Abrahamsson 
Lena Engman 
Marie Hallén 
 

 

 

Draghundssektorn 

Dragsektorn, Verksamhetsplan 2015 

Vintersäsongen 
Träningstävlingen Dragronden 
Plats: Elljusspåret bakom E.On Arena i Timrå 
Anmälan: 18.30 Första start: 18.45 
7 januari - 4 februari - 18 februari - 4 mars - 18 mars 
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Skidträning med hund 
Plats: Södra Berget  Samling: 19.45 (utan hund)  Start: 20.00 
14 januari - 26 januari - 11 februari - 25 februari- 25 mars 
  
Klubben arrangerar SM i Pulka och Stafett den 7-8 mars Bergeforsens IP. 
Vindelälvsdraget, den uppskattade draghundsstafetten som varar under fyra dagar, körs 
som vanligt v 11. Starten går i Ammarnäs och målgången är i Vännäs by. Sundsvall räknar 
med att skicka iväg 3 lag varav ett lag med bara brukshundar. 
Intensivkurs i Draghundskörning & Grönt Kort 7-8 februari under ledning av Tina och 
David Stenholm 
Säsongsavslutning och Klubbmästerskap kommer att ordnas i slutet av säsongen. 
Träningsläger i Tänndalen andra adventhelgen. 
 

Barmarkssäsongen 
Under denna säsong sker ingen schemalagd träning, däremot uppmuntras medlemmarna att hålla 

utkik på hemsidan och Facebook där information om gemensamma träningar mm läggs ut löpande. 

 

 

BOL – Bruks- och lydnadssektorn 
Genomföra sökta tävlingar enl. tävlingskalender 2015. 
Utbilda via distriktet två nya bruksdomare, förhoppningsvis fler. 
FÖRSLAG PÅ MATERIEL SOM BÖR INFÖRSKAFFAS: 
ett hopphinder bruks/lydnad ( saknas till rallyplanen) 
 skyddsärm till IPO och  3 st. 9 mm-pistoler. 
Chipläsare  
 
 
Tävlingssektorn  2014. 
 
Anki Westin och Camilla Johansson 
 

Rallylydnad 
Jeanette Nordqvist SMK, Lena Engman, Karin Morander, Isabelle Engman, Madeleine Berglund Ulin, 
Sofia Löfberg, Jennie Lindqvist, Linda Björk (ny), Isabella Rönnqvist (ny)  
 
Mars: Söndagsträningarna startar och vi börjar med en Prova På Dag 
Beräknas hålla på fram till juni. 

Träningstävlingar kommer att köras med samarbete mellan klubbarna i vårt närområde. 
Nybörjarkurser ska startas upp och vi kör så många som det blir efterfrågan  på. 
April: Helgtävling med samtliga klasser. Domare Jeanette Nordqvist 
Maj: Helgkurs i F A M klass kommer Jeanette att ha. 
Juli: Sommarläger med rally samtliga klasser Torsdag-Söndag. Ej bestämt datum än. 
Augusti. Helgtävling med dubbla tävlingar i samtliga klasser. 
Domare: Jeanette Nordqvist och Emil Falk 
Söndagsträningar ska starta och hålla på så länge vädret tillåter. 
September: Nybörjarkurser ska startas upp efter efterfrågan. 
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Utställningssektorn 
Vi planerar att arrangera en officiell utställning i samarbete med Timrå BK 2-3 maj. Den 3 maj när vi 
har vår officiella utställning planerar vi en inofficiell utställning för icke bruksraser. 
Vi tänker även se om intresse finns för en ”prova på” kurs i utställningsträning (3-4 ggr). 
 

Bevakningshundsektorn 
Bevakningssektorn planerar följande aktiviteter år 2015 
 

 Samkväm med hundförarna 

 Fortsatt gemensamma träningar med 15:e bataljons hundförare 

 En informationskväll 
 

Sektorn skall uppmuntra klubbens medlemmar till vidareutbildning och deltagande i kurser, tävlingar, 
prov och övningar. 

 

Fastighet 
Måla husväggen mot parkeringen. 

Fönster och dörrar som skadades vid inbrottet ska åtgärdas. 

Utbildningsrummet i Röda stugan ska målas.  

Arbetet med övernattningsrummet ska slutföras. 

Taket på nya altanen ska göras klart. Golvet på gamla altanen ska åtgärdas. 

Vattnet på klubben ska göras klart. 

Taket på Gula huset ska undersökas. 

Kök 
Hej alla glada klubbkompisar! 
 
I år provar jag på något nytt och benämner mig själv till som kökshäxa. 
Tanken är att fikaförsäljningen naturligtvis att finnas kvar, med målet att det ska finnas mer hembakat. 
Under tävlingar och möten kommer det fortfarande att finnas mat till försäljning. 
Våran ambition är att det kommer finnas fryst mat att köpa, alla dagar. 
 
Viktigast är er åsikt. Vi ser fram emot att med er hjälp komma med nyheter och överraskningar 
 
Hoppas på fler kökskompisar!!! 
 
Väl mött / Camilla 

 


