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Verksamhetsplan för Nynäshamns BK år 2020 

 
Hundägarutbildningssektorn HUS – Verksamhetplan 2020 
 

Våren 2020 

2 Vardagslydnad 1 och 2 

2 valpkurs 

1 Agility nybörjare 

1 Agility tävling 

1 Nosework nybörjare 

1 Nosework 2 

1 Nosework fortsättning 

1 Specialsök 3 

1 Specialsök nybörjare 

1 Tävlingslydnadskurs med extern instruktör  

1 Rally lydnad nybörjare 

Helgkurs Bruks skogskurs 

1 HLR för hund-kurs 

1 balansbollskurs 

 

Höst 2020 

1-2 valpkurs 

1-2 Vardagslydnadskurser 

1 Spårkurs 

Noseworkkurser 

Specialsökkurser 

1 Agility kurs 

1 Rally lydnad 

Ev. temakurser/föreläsningar under vintern  
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Verksamhetsplan Bruks & Lydnadskommittén 2020 
 

 

 

Lydnad 

27/6 & 28/6 Skärgårdscupen alla klasser 

4/10   Alla klasser  

 

Bruks 

3/5     Akl Spår 

7/6     LKL +Hkl Spår 

6/9     Akl Spår 

20/9   LKL/Hkl Spår 

 

 

 

KM i Bruks och lydnad arrangeras. Datum ej fastställt. 

 

Fixa Lista för Onsdagsvärdar för april,maj,september och oktober. 

 

Montera ny stege i vår. 

 

Inköp av apporter: Lydnad. 

 

Träningsdagar Planeras. 

 

 

Verksamhetsplan för IGP Nynäs BK 2020 
 
 
Träningar 
IGP gruppen kommer även under 2020 att ha öppen lydnads-/skyddslydnads-träning på 
tisdagar kl 18.30.  
Spårträning och skyddsträning sker på individuell basis med utvalda och godkända tränare 
och figuranter. (Ännu så länge ej på klubben) 
 
Tävling 
Vi kommer inte att arrangera några tävlingar under året.  
Om intresse finns så kommer vi att arrangera KM i någon IGP gren där skydd inte ingår. 
 
Material 
Då några i gruppen nu kommit upp och tävlar i IGP2 så skulle vi behöva köpa in 2 skul till 
under året. 
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Verksamhetsplan för Mondioring 2020: 
 

- få till minst en öppen träning VT och HT för intresserade 

-föreläsning med externa föreläsare om mondioring planeras som är öppen för alla 

medlemmar 

-att bygga långhoppet i mondioring 

 

 

 

 

Verksamhetsplan Anläggning 2020: 

 
Köpa ny gräsklippare 

Sätta tre nya belysningsstolpar längs ner på bruksplan samt förstärka belysningen på 

agilityplan. 

Renovera elstängslet. 

Ansluta nya varmvattenberedaren. 

Fixa belysningen i ladan. 

Förstärka dörren till gräsklipparen. 

Förlänga taket över uteplatsen 

Arrangera två städdagar. 
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Verksamhetsplan för Agilitykommittén Nynäs BK 2020 

 
Planerade kurser: Linda Enberg och Nadine Rinderud skall komma till vår klubb och vara 

instruktörer under 4 kvällar våren 2020. 

 

Nybörjarkurs/läge steg 1 kommer att anordnas av Angelica i vår, deltagarna kommer troligtvis 

att vara delaktig som funktionärer på tävlingen vi anordnar i vår.  

 

KM kommer att gå av stapeln på hösten   

 

Tävlingar: Två till tre tävlingar kommer att anordnas då en av dem kommer att vara en 

Träningstävling med hoppklass med andra chansen och tunnelrace med andra chansen. (Klass 

2 eller 3 på hösten och kanske en till träningstävling)  

 

DM, när information kommer om DM försöker vi sätta ihop ett lag i varje storleksklass  

 

Träningar: Vi satsar på att ordna gemensamma träningar en kväll i månaden då vi har en 

träningstävling, då alla är funktionärer när man inte kör med sin hund.  

 

Material: Teckningstävling som skall leda till tryck för Nynäshamns bk agility tävlande.    

Jord och eventuellt fler stockar till släntens nedfart kommer att påbörjas under våren. Ett tak 

med stolpar kommer att påbörjas under våren och sommaren så att allt står under tak till 

vintern. En digital tidtagning är på önskelistan och sandsäckar kommer att behövas köpas in 

under 2020. 

 

 

 

 

Verksamhetsplan rallylydnad 2020  
 
Aktiviteter:  
Öppen träning om engagemang finns bland medlemmar.  
 
Utbildning:  
Planerar utbilda 2-3 st. skrivare till våren  
Kurser planerade med HUS  
 
Tävling:  
1 kvällstävling för nybörjare dubbla starter i 19/5  
2 dagars 30-31/8 Skärgårdscupen i Rally, trippla starter med lagtävling  
 
Inköp: Inga större investeringar är planerade för i år. Men klubben behöver en ny laminator 

används flitigt av rallyn. 
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Verksamhetsplan för Nose Work Nynäs BK 2020 
 

Nose Work och Specialsök intresserar allt fler och efterfrågan på tävlingar ökar stadigt. I 

väntan på att Specialsöket blir etablerat inom SBK som godkänd provform fortsätter vi att 

medverka i utvärderingen av förslaget genom att samverkan med SBK. 

Träningar  

Grupperingar som tränar tillsammans finns men fler kan etableras. Det ska ske genom 

enskilda initiativ då det är relativt tidskrävande när grupper blir för stora. 

Funktionärer. 

Vi har nu tio tävlingsledare och tio tävlingssekreterare som är klubbmedlemmar men 

behöver få in fler som hjälper till. 

Kurser: 

Planeras via HUS. 

Specialkurs 

Under juli kommer vi att genomföra två kurser i samverkan med MG hund. 

Kursledare kommer som tidigare år att vara Stacy Barnett som är en av USA’s mest 

framgångrika inom Nose Work. Två kurser kommer att genomföras. En är en 

fortsättningskurs på den kurs som genomfördes sommaren 2019 och riktar sig enbart till 

de som har gått den första delen. Den andra kursen är motsvarande den som 

genomfördes 2019 och riktar sig till de som har ambitioner att tävla i de högre klasserna 

och som redan har startat i NW2. 

Tävlingar:  

Första halvåret. 

Ansökta och godkända 

Officiella tävlingar. 

Lunchnosen NW1 TSM, 22 januari, start 12.00 med 21 ekipage 

Frostnosen NW2 TSM 16 februari, start kl 10.00, 20 ekipage 

Sommarsniffen NW1  29 mars, 30 ekipage, start kl 09.00 

Vårdoften NW2 och NW3 11 april, 20 + 10 ekipage, start kl 10.00 

Flaggnosen NW1, 6 juni 40 ekipage, start kl 10.00. 

Inofficiella tävlingar. 

9 maj, start 10.00 Jakten på kongen, Specialsök, 20 st 
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Andra halvåret 

Ej ansökta 

12 augusti, NW2, 20 st 

9 september, NW1, TEM 20st 

31 oktober, DM NW3, 20 st 

5 december NW1, 15 st 

Inofficiella 

15 augusti, Klubb mästerskap, jakten på doften 

10 oktober Specialsök, 20 st 

Officiella tävlingar 

Totalt 216 startande i årets officiella tävlingarna.  

I de inofficiell tävlingarna så uppskattar vi att vi kommer att ha ytterligare ca 60 ekipage. 

Doftprov 

Inga doftprov är planerade för 2020. 

 


