
Nynäshamns Brukshundklubb 
 

Verksamhetsplan 2014 
 
 
 
AGILITYSEKTORN 

 

Planerade kurser: 

Steg 2 special med Nadine och Natalie 

Steg 1 förfrågan finns ute och om intresse 

blir det kurs. 

Tävlingskurs  
 

Tävlingar: 

KM – blir en enkel tävling med anmälan 

på plats 

DM- då vi inte hittat någon information 

när/var DM går så vet vi inget än, dock 

kommer vi försöka sätta ihop lag när 

informationen nått oss. 

7-8/6 Officiell klass 1 & 2 Domare samt 

tidtagare bokat, tävlingen öppnad på SBK 

samt inbjudan skriven. 

6-7/9 Officiell klass 3 (small och medium 

en dag, large dag 2) 

Eventuellt en inoff under vintern, inget 

bestämt dock 

Kvalade till SM 2014 är: 

Annica Aller med Gin och Em 

Karin Westergren med Beda 

Michaela Jansson med Yxa 

Maria Augustsson med Nasa 

 

Träning: 

Ridhusträning i Segersäng från 5/1 till 23/3  

Inga träningstävlingar planerade 

 

 

 
TÄVLINGSSEKTORN 

 

Lydnad 

1/3 alla klasser (ridhus) 

10/5 alla klasser 

4/10 alla klasser 

Skärgårdscupen utgår 2014 

Anettes träningsgrupp har uppvisning på 

Bergadagarna 

Bruks 

3/5 Sök Lkl-Ekl 

4/5 Lkl+Hkl Spår 

25/5 Akl Spår 

25/10 Sök lkl-ekl 

26/10 Sök lkl-ekl 

2/11 Akl+Ekl Spår 

 

SM för Bruks i Nynäshamn 29-31/8 

 

KM ej fastställt datum 

 

Utbildning av funktionärer. 

 

 

 

 

 
HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN 

 

Planerade kurser: 

Ca 7 kurser är planerade under våren och 

ca 7 till hösten. Eventuellt gör vi ett nytt 

försök med en Rallylydnadskurs. 

 

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. 

 

Eftersom inte vi har tillräckligt många 

aktiva instruktörer för att täcka upp med 

onsdagsvärdar kommer vi be övriga 

klubbmedlemmar om hjälp. Tanken är att 

det kommer att vara en instruktör och en 

”assistent” som går i par. Då kan vi ha fler 

öppna träningar.  

 



 

 
TJÄNSTEHUNDSSEKTORN 

 

Ingen organiserad verksamhet är planerad.    

 

 

 
PR/SPONSRING kommittén 

 

Vi verkar för att få en fungerande 

kommitté under 2014. 

 

 

 
RASUTVECKLINGSSEKTORN 

 

Utställningskommittèn arrangerar en 

inofficiell utställning för alla raser den 

20/9 2014. Fler medlemmar 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. 


