
Nynäshamns Brukshundklubb
Verksamhetsplan 2015

Styrelsen har i början av året reviderat arbetsordningen för alla sektorer och kommittéer samt 
strukturerat om organisationen inom klubben för att göra alla kommittéer och sektorer mer 
jämställda och främja samarbetet mellan de olika grenarna. 
Det har kommit till en Trivselkommitté för att uppmärksamma alla som är aktiva med att 
hjälpa till under året, en seniorkommitté samt ungdomskommitté. Det är också fler grenar 
under uppstart på klubben så som drag och rallylydnad. PR/Info kommittén är under uppstart 
och skall vara igång under 2015. 
Alla kommittéer kommer att ha en egen budget att röra sig med fom 2016 med uppstart under 
2015 vilket underlättar mindre inköp under året samt göra budget för större inköp av styrelsen 
i början av året. 

Agilitysektorn

Planerade kurser
Steg 1
Steg 2
Någon form av handlingskurs
Alla kurser sker endast om tillräckligt med deltagare anmäler sig. 

Tävlingar
Första chansen 2-3/5 officiell dubbel klass 3
30/8 officiell dubbel klass 1
Eventuellt en inoff för att kunna examinera Michaela till domare. 
KM, om tillräckligt med intresse finns. 
DM, vi vet inte när eller var DM kommer äga rum, men när info fås så kommer
vi försöka sätta ihop ett lag i varje storlek.

Kvalade individuellt till SM i Linköping 2015 
Medium
Karin Westergren & Beda
Michaela Jansson & Yxa
Large
Michaela Jansson & Vivi
Annika Aller & Gin

Träningar
Inga planerade eller uppstyrda träningar för året. 

Önskavärda inköp



Vi skulle behöva köpa in en ny balansbom och en ny gunga. 
Vi har flera gånger under 2014 lagat och fixat dessa två hinder men de håller inte 
längre, och är dessutom inte säkerhetsmässigt lämpliga för träning på klubbnivå. 

RASUTVECKLINGSSEKTORN
Utställningskommittèn arrangerar en inofficiell utställning för alla raser den 19/9-2015 
med pris till samtliga som deltar. En till medlem till sektorn önskas

MH - Inga MH är planerade då vi för tillfället har dåligt med funktionärer. Under året 
hoppas vi på att få en väl fungerande MH-organisation men det kräver intresserade 
medlemmar både till sektor och som funktionärer

IPO Kommittén

Helen Låås Sammankallande
Jimmy Låås Träningsansvarig och representant HUS Mikael Ingeson Kontaktperson 
och representant TS Nenette Hillborg

Träningsgrupp IPO har träning i Lydnad och Skydd Tisdagar från kl 18

Några från träningsgruppen kommer utbilda sig till Provledare inom IPO för att vi 
under 2016 ska kunna anordna Prov

Vi planerar att anordna 2st Läger, ett på våren och ett på hösten

Vi behöver göra inköp av material till Proven vi planerar under 2016

Jimmy Låås utbildar 2st träningsfiguranter inom IPO

Flera av träningsgruppens ekipage beräknas starta på Prov under året

TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Ingen organiserad verksamhet är planerad. Michelle och Anna Virdebys hund är 
under utbildning och hoppas på att certas under våren. 

PR/Info Kommitté

Jimmy Låås (sammankallande), Camilla Hjort (sekreterare), Sandra Björnskiöld 
(webbmaster), Niklas Granath och Gabriell Sjöblom Ekman.

Kommittén kommer under året att samordna sponsring, uppvisningsgrupp, synas på 
marknader mm. Se över klubbkläder, dekaler kepsar mm Uppdatera klubbens info-
folder, bygga skyltställ/plank på nedre plan. 

TÄVLINGSSEKTORN

Lydnad
7/3 alla klasser inomhus



21/5 alla klasser
26-27/6 Skärgårdscupen alla klasser
3/10 alla klasser 

Bruks
9/5 Akl Spår
12/9 Lkl Spår
13/9 Hkl Spår
24/10 Sök lkl-ekl
25/10 Sök lkl-ekl

KM i Bruks och lydnad. ej fastställt datum
Utbildning av funktionärer.

Hundägarutbildningssektorn

Planerade kurser:
Ca 7 kurser är planerade under våren och ca 7 till hösten. 

Övrigt:

Vi kommer fortsätta vårt samarbete med hundcafét Nosa In och arrangera 
föreläsningar där.

Vi kommer även i år att kontakta djurambulansen för att se om de skulle vilja 
besöka oss en onsdagskväll under våren eller på någon stor tävling.

När det gäller Onsdagsvärdarna så kommer det att ske en ändring. I framtiden 
kommer det inte att vara instruktörer som onsdagsvärdar utan ”vanliga” medlemmar. 
Detta på grund av att belastningen på våra instruktörer inte ska vara för hög. 
Ytterligare information kommer på klubbens Facebooksida. 

HUS välkomnar Doris Eresund som ny medlem i HUS.
 


