
 
 

VERKSAMHETSPLAN  
NYNÄSHAMNS BRUKSHUNDKLUBB 2021 
 

HUS – Hundägarutbildningssektorn 
Kurser 
Våren 2021 
1-2 Valp kurs    
1 Grundkurs   
1 Fortsättningskurs  
2 helgkurser bruks  
Flera korta temakurser med 1-2 kurstillfällen per kurs.  
2-3 föreläsningar digitalt.  
 
Höst 2021 
1-2 valpkurs   
1-2 Grundkurs   
1 Fortsättningskurs  
Spårkurs   
Tävlingslydnadskurs  
Flera korta temakurser med 1-2 kurstillfällen per kurs.  
2-4 Temakurser/föreläsningar  

 
Utbildning 

Material 

Bruks- och Lydnadskommittén 
Kurser 
Planeras av HUS 
 
Träning 
Träningsdagar planeras 
 
Tävling 
Lydnad 
26/6 & 27/6 Skärgårdscupen alla klasser 



3/10   Alla klasser  
 
Bruks 
2/5     Akl Spår 
23/5   LKL +Hkl Spår 
5/9     Akl Spår 
19/9   LKL/Hkl Spår 
 
KM i Bruks och lydnad arrangeras. Datum ej fastställt. 
 
Utbildning 
 
Material 
Montera ny stege i vår. 
 
Inköp/budget 
Inköp av apporter: Lydnad. 

 
IGP kommittén 
Kurser 
 
Träning 
Löpande träning under året. 
Vi planerar att fortsätta våra lydnads-/skyddslydnadsträningar på tisdagar 18.30-21.00 
Under januari och februari har vi hyrt ridhus på Berga NBG och kommer då att träna där, för 
att sen under mars komma tillbaka till NBK och träna som vanligt. 
Spårträning bedrivs främst på helgerna och i mån av tid och marktillgång även på vardagar. 
Skyddsträning på individuell basis med utvalda figuranter. 
Vi kommer även under 2021 anordna skyddsträningar med inhyrd figurant vid utvalda 
tillfällen. 
 
Läger 
Vi har planerat ett läger till Kristihimmelfärdshelgen och har då hyrt klubben. Vi kommer att 
köra skydd två halvdagar med Toni Tur. Övrig tid hjälps vi åt i gruppen med spår och 
lydnadsträning. 
 
Tävlingar 
Inga tävlingar har ännu så länge planerats under året. 
Vi kommer under året att hjälpa till på SSBKs tävlingar för att få erfarenhet i att anordna 
tävlingar. 
Lite beroende på hur allt utvecklas, med Covid-19 och provledarutbildningar,  så kan vi 
komma att hålla ett BH prov och eventuellt en StPr tävling under året. 
Angående KM så kommer vi prata ihop oss i gruppen och återkomma med besked. 
 
Utbildningar 
Vi kommer att utbilda 2-3 provledare för att kunna hålla tävlingar under 2022 
I samarbeta med SSBK så planerar vi en spårkurs med Mathias Samuelsson hösten 2021. 



 

Rallylydnadskommittén  
Kurser 
Denise Karlsson kommer hålla en nybörjarkurs på våren samt ett tillfälle med tema 
banträning för fortsättningsklass. 
Linda Penttilä ett tillfälle banträningskurs mästarklass. 
 
Träning 
Öppen träning om engagemang finns bland medlemmar.  
 
Tävling 
Kvällstävling 5/5 Dubbla Mästarklass 
Kvällstävling 6/5 Dubbla Fortsättningsklass 
Skärgårdscupen i rally 11-12/9   3*Mästarklass båda dagarna 
 
Utbildning 
Skulle behöva utbilda ytterligare 1 -2 tävlings sekreterare och skrivare i Rallylydnad 
Söker flera medlemmar till kommitteen. 
 
Material 
 

Agilitykommittén 
Kurser 
Önskat kurs för Linda Enberg  
 
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.  
 
Tävlingar 
Agilitykommittén planerar anmäla en klass 2 och en klass 3 tävling när situationen tillåter. 
Träningstävlingar kommer även att anordnas.  
KM för 2020 kommer att arrangeras i AWarena så fort man får arrangera inomhus och 2021 
års km går i höst. När information kommer om DM försöker vi sätta ihop ett lag i varje 
storleksklass  
 
Utbildning 
Conny Carlsson och Kerstin Ek skall gå en A1 om det kommer någon i närheten eller om vi 
kan få hit Yvonne Ahlin som håller kursen. 
 
Material 
Ett tak med stolpar planeras byggas 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 2021 med en 4 meters tunnel. Gungan ska renoveras till tävlingsskick.  
 
 



Mondioringskommittén 

Kurser 
 
Träning 
Träning med träningsgruppen på klubben. 
 
Tävling 
 
Utbildning 
 
Material 
Göra klart inhägnaden av planen.  
Bygga palisadhinder (plank) 
 
Övrigt 
Om intresse och möjlighet finns, arrangera en informationsträff samt uppvisning av sporten 

på klubben. 

Specialsök- och Noseworkkommittén 

Specialsök 

Kurser 
Genomföra minst tre introduktionskurser i specialsök 
Genomföra minst två fortsättningskurser i specialsök 
Genomföra minst två kurser i specialsök mot SBK prov i specialsök 
 
Träning 
Genomföra en träningshelg/träningsdagar för träningsgruppen i specialsök där vi tar in 
extern instruktör. 
 
Tävling 
Arrangera minst 5 prov under 2021. 
 
Utbildning 
Arrangera en föreläsning om mentalitet för specialsök och andra tävlingshudar 
Ha minst en provledare examinerad under 2021. 
 
Material 

Nosework 

Kurser 
Nybörjarkurs i Nose work. 

Träning 
 
Tävling 



I planen för 2021 har vi antagit att begränsningarna för att arrangera tävlingar gradvis lättar 

under året. 

Första halvåret. 

NW2, TSM2, 20 starter, 21 april 

NW1, TEM-U, 20 starter, 5 april 

NW1, TSM, 25 starter, 6 juni 

Doftprov samtliga klasser 15 starter, maj datum ej fastlagt. 

Andra halvåret 

NW3, TSM, 15 starter, augusti datum ej fastlagt. 

NW2, TSM 20 starter, september datum ej fastlagt 

NW KM, 15 starter, oktober datum ej fastlagt. 

Utbildning 

Material 
 
Kökskommittén 
Köket kommer hållas stängd under tävling/verksamhet tillsvidare p.ga. de Covid-19 

restriktioner som finns. När köket väl öppnas upp för servering på tävlingar kontaktar 

ansvarig kommitté Kerstin Nilsson för samordning av bemanning och inköp. Försäljning till 

medlemmar som är uppe och tränar fortsätter. Självservering, betalning görs kontant i 

kassalådan eller via swish.  

Hemsidan/PR info 
Fortlöpande uppdatering av hemsidan görs kontinuerligt. Ökad marknadsföring i samarbete 

med kommittéerna kommer ske vi Facebook.  

Anläggningen 
 
Vi ska montera upp belysning på nedre delen av bruksplanen och förbättra belysningen ner 
mot järnvägen. Vi planerar att byta ut luftvärmepumpen. Det kommer lagas ett fönster i 
klubbstugan. Vi kommer fortsätta att rensa ur ladan. Vi planerar 2 fixardagar under året.   
 


