
   
 

Medlemmar 
Sofie Lourié 

 
 

Tävlingssektorn 
 
Lydnad 
5/3 alla klasser inomhus 
14/5 alla klasser 
18-19/6 Skärgårdscupen alla klasser 
8/10 alla klasser  
 
Bruks 
28/5 Lkl+Hkl Spår  
12/9 Lkl Spår 
24/9 Ekl+Akl Spår 
29/10 Sök Lkl-Ekl 
30/10 Sök Lkl-Ekl , rapport Lkl-Ekl 
 
 
KM i Bruks och lydnad. ej fastställt datum 
 
Utbildning av tävlingsledare i bruks pågår , 3 st från Nynäshamn. 
Vidareutbildning av Lydnadsdomare.¨ 
Medverkan på Domarkonferans. 
Utbildning för tävlingsledare 2017 år regler. 

 Verksam hetsplan 2016  
 
 
 
 

Agilitykommittén 
 Planerade kurser 
Steg 1 
Steg 2 
Alla kurser sker endast om tillräckligt med deltagare anmäler sig. 
Tävlingar 
28-29/5 officiell klass 3 + klass 1 & 2 en av dagarna 
Beroende på funktionärsintresset blir det eventuellt fler tävlingar till sommaren. 
KM hoppas vi kommer anordnas på samma sätt som 2015 
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 Växjö 2016 
Karin Westergren & Beda (även kvalad i lag) 
Michaela Jansson & Yxa 
Michaela Jansson & Vivi 
Mikael Johansson & Tezzie 
Träningar 
Som det ser ut just nu kommer det att anordnas ridhusträning i Segersäng i vinter. 

 



 
 

Hundägarutbildningssektorn HUS 
Vill börja med att hälsa Nadines ersättare Annika Carlsson välkommen till sektorn. 
 
Under året kommer vi att sätta stort fokus på: 

- Nya instruktörer 

- Fler kurser än förra året 

Vårt önskemål är att vi ska kunna hålla följande kurser under året: 
Våren 
1 valpkurs 
1 vardagslydnad 1 
1 vardagslydnad 2 
1 förberedande tävlingslydnadskurs 
1 agilitykurs steg 1 
 
Hösten 
1 valpkurs 
1 vardagslydnad 1 
1 vardagslydnad 2 
1 tävlingslydnad/appellkurs 
1 agilitykurs steg 2 
 
För att undvika att behöva ställa in kurser kommer vi trycka mycket på att de ska ut på 
hemsidan i god tid så vi får tillräcklig många anmälda. 
 
I år kommer vi att använda SBK kurskalender som stöd i kursadministrationen. 
 
Vi har i nuläget tre personer som vill bli instruktörer. Dessa kommer under våren att vara 
med på minst 2 kurser som hjälpare. 
Maria Söderkvist 
Emelie Björklund 
Annika Carlsson 
 

 
 
 
 

Rasutvecklingssektorn RUS 
 
Skärgårdsutställningen kommer gå av stapeln den 17 september 2016. 
 
Vi planerar att göra likadant som tidigare år med priser till samtliga, goodiebag, barn med 
hund, rabatterade anmälningsavgifter, ringträning 
Till 2016 tänkte vi införa junior handling samt vuxen handling.  
 
Vi planerar :   
Att skicka iväg Lena på CUA-utbildning. 
Att hålla en ringträningskurs inför utställningen 
Skrivarkurs för skrivarna  
 
Hoppas vi ses på Skärgårdsutställningen! 
 



 

PR/Info kommittén 
 
Fortsatt kontakt med SVEA skydds- och profilkläder och utveckla beställning av andra 
kläder med klubbnamnet på direkt hos dem.  

 Ta emot beställning av och beställa klubbvästar till medlemmar.  

 Delta på lämpliga mässor och marknader som arrangeras inom kommunen.  

 Verka för att klubben ska ha en uppvisningsgrupp.  

 Ta fram PR-saker att ha vid mässor och marknader typ flaggor eller banderoll.  

 Sköta hemsidan.  Sköta sponsorshanteringen: Lista sponsorer, se till att synligheten sköts 
enligt avtalet.  

 

Anläggningskommittén 
 
Taket. 
Golvet i klubbstugan. 
Micke Hjort skall kontakta golvläggare för offert. Därefter beslut om investering. 
Hängränna och stuprör skall monteras på norra väggen. 
Panelen på kortsidan av Estö-stugan skall lagas. 
Service på gräsklipparen. 
Planera och genomföra städdagar vår och höst. 
Upprätta gräsklippningsschema. 
 
Kommittémöten skall hållas i anslutning till städdagarna samt i slutet på året. 

 
 
IPOkommittén 
 
Träningsgrupp IPO har träning i Lydnad och Skydd Tisdagar från kl 18. 
Vi planerar att ha 3 läger, 2 st på klubben, ett under våren och ett under hösten samt ett i 
Dalarna. 
Vi planerar att skicka 2 st. figuranter på utbildning till tävlingsfigurant. 
Vi planerar att ha 2 st. BH-prov, ett på våren och ett på hösten. 
Flera av träningsgruppens ekipage beräknas starta på Prov under året. 
Planering av en info- och uppvisningsdag om IPO. 
Utbildning av träningsfigurant och tävlingsfigurant. 
Planering av träningstävling samt KM. 
 
 

MHkommittén 
 
Under 2016 planeras att utbilda figuranter till MH. Om möjligt utbildas Heléne Norling 
Lundén, 
Marianne Norman, Sandra Björnskiöld, Natalie Sanchez och Sofia Friberg. 
Möjligheten för Sandra Björnskiöld och Natalie Sanchez att gå M1-utbildning undersöks. 
MH-banan på Nynäshamns BK behöver byggas upp och repareras. Detta ska ske i 
samarbete med 
Tyresö BK. 
Under sensommaren/hösten planeras att genomföra ett MH. 



 
Brukskommittén 
 
Informationsmöten angående nya bruksregler 2017. 
Läger våren 2016. 
Träningstävlingar. 
Onsdagsvärdar. 
Jobba för att få ett lag till DM i Bruks. 
Brukstävlingar: 
28/5 Lkl+Hkl Spår  
12/9 Lkl Spår 
24/9 Ekl+Akl Spår 
29/10 Sök Lkl-Ekl 
30/10 Sök Lkl-Ekl , rapport Lkl-Ekl 
KM ej fastställt datum 

 
Lydnadskommittén 
Minst bli 3 medlemmar i kommitteen. 
1 träningstävling under våren. 
Satsa på att få ihop ett lag till DM 
Säkerställa att de som tränar och tävlar lydnad får information angående de nya reglerna 
inför 2017.  
Lydnadtävlingar: 

5/3 alla klasser inomhus 

14/5 alla klasser 

18-19/6 Skärgårdscupen alla klasser 

8/10 alla klasser 
KM ej fastställt datum 
 

Draghundskommittén 
 
Prova-på dag  barmarksdrag våren . 
Samla aktiva och intresserade som har eget fordon för träning . Upplägget bestäms efter 
intresse. 
Satsa på att få 2 medlemmar  till start på Barmarks SM  
 
 

Ungdomskommittén 
 
Fokusera på att starta upp kommittén under våren. Se vilka som vill vara medlemmar och 
engagera sig i kommittén.  
Tillsammans i kommittén planera hur Ungdomsgruppen skall fungera och vilka aktiviteter 
som skall finnas/planeras.  
Undersöka möjligheterna att ha en träff med ungdomarna, ex. ha en grillkväll med träning 
på Nynäshamns Brukshundsklubb.  Undersöka möjligheterna till att ha ett ungdomsläger 
under sommaren 2016, alternativt 2017.  
  

 
 
 
 
 



Trivselkommittén 
 
Fester och trivselsammankomster: Planera och genomföra en grillfest våren 2016 Planera och 
genomföra en fest i samband med KM Planera och genomföra en avslutningsfest/julfest  
 
75-år jubileum Planera och övergripande ansvara för genomförandet av klubbens 75-år jubileum. 
Detta är preliminär planerat till den 20 augusti.  
 
Belöningssystem Planera och övergripande hålla i ett belöningssystem för funktionärer och 
instruktörer  

 
Föreläsare Hålla i och bjuda in till våra planerade föredrag med Maria Brandel den 27 januari och 
den 24 februari. Bjuda in en extern föreläsare hösten 2016.  

 
Rallylydnadskommittén 

 
Rallylydnadsträningar varje Onsdag klockan 19.15 på Nynäshamns Brukshundsklubb.  
Rullande schema för kommitténs medlemmar och andra intresserade som skall vara 
värd för träningarna; öppna förråd, svara på frågor/hänvisa till medlem i kommittén.  

Undersöka möjligheterna att få instruktör/tävlingsekipage i Rallylydnad att komma på 
någon/några träningstillfällen på onsdagar. Detta skall annonseras ut på hemsidan, 
klubbens Facebook-sida samt Rallylydnadsgruppens Facebook-sida i god tid.  

 

Undersöka möjligheterna att hålla i en träningstävling under senare delen av 2016.  
 

Undersöka möjligheterna att anordna aktiviteter för intresserade av Rallylydnad.  
Ex. träningar i andra miljöer (så som på ICA-ängen i Ösmo eller på Estö IP i 
Nynäshamn), grillkväll med mera.  

 
Fortsätta med Facebook-gruppen; Rallylydnadsgruppen Nynäshamn.  
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