
                                       

VERKSAMHETSPLAN 2017

PR-INFO

 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. 

BRUKSKOMMITTÉN

Tävlingar: 
10-11/6 ekl spår
2/9 akl spår
23/9 lkl spår
24/9 hkl spår
22/10 lkl-ekl sök
Vi planerar även en dag för att gå igenom material och såga pinnar och röja uppletanderutan.
Utbilda fler spårläggare

LYDNADSKOMMITTÉN

Lydnadstävlingar 
Mars 4/3
Skärgårdscupen 10 års jubileum 1-2/7
Oktober 4/10

Lydnaden kommer ligga vilande som kommitté men vara aktiv genom tävlingssektorn tills vidare.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Rasutvecklingssektorn RUS Skärgårdsutställningen kommer gå av stapeln den 16 september 2017. 
Vi planerar att göra likadant som tidigare år med priser till samtliga, goodiebag, barn med  hund, 
rabatterade anmälningsavgifter, ringträning. 

Vi planerar: Att skicka iväg de som vill på CUA-utbildning. 



Ringträningskurs inför utställningen 

Skrivarkurs för skrivarna  

Hoppas vi ses på Skärgårdsutställningen!

RALLYLYDNADSKOMMITTÉN

Under våren planeras en banbyggardag till självkostnadspris, kursledare Denise Karlsson.
26/2 och 26/3 har Veronica Lindgren bokat Nykvarns hundhall för inomhusträning.
Det planeras även en förberedande Rallykurs utan skyltar och moment med hundens språk & 
lugnande signaler, kursledare Denise Karlsson.

Tävlingar 
Det planeras en inofficiell tävling slutet av september.
KM i Rally kommer att genomföras enligt klubbens planering.

TRIVSELKOMMITTÉN

Trivselkommittén skall jobba för trivseln på klubben. Planera och genomföra trivselsammankomster
på klubben samt ta fram förslag på belöningssystem/uppskattnings aktiviteter för klubbens 
funktionärer. Aktiviteter för extra uppskatting av klubbens instruktörer görs i sammarbete med 
HUS.

Fester och trivselsammankomster:
Planera och genomföra en grillkväll i samband med städdagen 2017
Planera och genomföra gemensam lunch i samband med KM 2017
Planera och genomföra en tackfest för alla som ställt upp som funktionärer under året.

Prova på dag för medlemmar och allmänheten
Tillsammans med HUS och PR och Info planera och genomföra en prova på dag i april/maj.
Förslag på datum 22/4.

Belöningssystem
Slopa pinnsystemet och istället införa ett allmänt rabattsystem för funktionärer. Förslaget dras på 
årsmötet 2017.
Trivselkommitténs uppgift blir att hålla i och redovisa detta för styrelsen och på 2018 års årsmöte.

TÄVLINGSSEKTORN

Lydnad
4/3 alla klasser inomhus
1-2/7 Skärgårdscupen alla klasser
7/10 alla klasser 

Bruks
10/6   Ekl Spår 
11/6   Ekl Spår



2/9     Akl Spår
23/9   LKLSpår Sök Lkl-Ekl
24/9   Hkl Spår 
22/10 Lkl-Ekl Sök

Vi ska hjälpa Botkyrka BK med att lägga ca 10 st Ekl spår vid DM 4/6

KM i Bruks och lydnad. ej fastställt datum

Vidareutbildning av Lydnadsdomare.
Medverkan på Domarkonferans.

MH-KOMMITTÈN

Nynäshamns Bk har MH den 6 maj 

Tyresö Bk har MH den 7 maj 

Beskrivare samt testledare är inbokade. 

Inga fler MH:n planeras för 2017. Utvärdering av kommitténs verksamhet och genomförda MH:n 
kommer utföras och sedan tas beslut angående fler MH-tillfällen.

HUS

Catharina Frölén har lämnat HUS vid årsskiftet 2016/2017, vi tackar Catharina för det jobb hon lagt
ner under de år hon suttit i HUS.

Följande kurser kommer att hållas:
Våren 2017
Valpkurs
Vardagslydnad 1
Vardagslydnad 2
Tävlingsinriktad lydnad
Tävlingsinriktad Appellspår
Agility Steg 1
Agility Fortsättning
Agility Avancerad
Rallylydnad Banbyggarkurs
Förberedande Rallylydnad
Fortsättning Rallylydnad
Spårkurs, ej tävlingsinriktad
Aktiveringskurs

Hösten 2017
Rapport
Fortsättning Rallylydnad
Tävlingskurs Rally 1
Tävlingskurs Rally 2
Valpkurs



Vardagslydnad
2 st Agilitykurser

Föreläsning med Jan Gyllensten är bokad till den 28/10 2017 där NBK har 15-20 platser. 
Föreläsningen sker på Nynäshamns BK.

Föreläsning/Seminarie i spår med Per Kristofferson planeras under 2017.

KÖKSKOMMITTÉN

Köket planerar att ha öppet under alla klubbens tävlingar och evenemang under 2017 samt att ordna
med mat till funktionärer. 

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

Sammankallande är vakant.
Se över möjligheten att fixa golvet i klubbstugan.
Service på gräsklipparen.
Hängränna och stuprör skall monteras på norra väggen.
Panelen på kortsidan av Estöstugan skall lagas.
Planera och genomföra städdagar vår och höst.
Upprätta gräsklippningsschema.
Kommittémöten skall hållas i anslutning till städdagarna samt i slutet på året.

AGILITYKOMMITTÉN

Tävlingar:

Inga officiella tävlingar inplanerade p.g.a. att våra hinder inte är godkända p.g.a. regeländringarna. 
Ev. kan vi ha tävling till hösten.
KM hoppas vi kunna anordna under tidig höst i samband med klubbens övriga KM
DM, när information kommer om DM försöker vi sätta ihop ett lag i varje storleksklass.

Träningar:
Vi satsar på att ordna gemensamma träningar

IPO-KOMMITTÉN

Medlemmar:

Helen Låås sk
Jimmy Låås
Mikael Ingesson
Fabian Malm Hägerstrand
Ingereva Bergendal

Inga kurser eller prov planerade under året.
Träningsgruppen tränar som vanligt på tisdagar från kl 18. 
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