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HUS – Hundägarutbildningssektorn 
Aktiviteter 
Kurser vår 2022 
1-2 Valpkurs 
1 Grundkurs 
1 Fortsättningskurs 
1 Apellkurs bruks 
1 Helgkurs bruks 
 
Kurser höst 2022 
1-2 Valpkurs 
1-2 Grundkurs 
1 Fortsättningskurs 
Spårkurs 
Tävlingslydnadskurs 
 
Under året: 
2-3 föreläsningar 
 
Inköp 
Böcker 
 
Övrigt 
Ev. vidareutbildning av instruktörer 
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BRUKS- OCH LYDNADSSEKTORN 
Aktiviteter 
Träningsdagar Planeras. 
 
Tävlingar 
Lydnad 
3/10    
 
Bruks 
1/5     Akl Spår                  
22/5   LKL +Hkl Spår        
4/9     Akl Spår                   
18/9   LKL/Hkl Spår          
16/10 Ekl Spår                  
KM i Bruks och lydnad arrangeras. Datum ej fastställt. 
 
Inköp 
Inköp av apporter 
 

IGP SEKTORN 
Aktiviteter  
Vi planerar att fortsätta våra lydnads-/skyddslydnadsträningar på tisdagar 18.30-21.00 
Spårträning kommer ske på individuell basis då det är svårt att få tillgång till spårmarker 
som räcker för gemensam gruppträning. 
Skyddsträning kommer ske på individuell basis med utvalda figuranter, de flesta kommer 
fortsätta träna med Tommy Andersson under 2022. 
Läger 
Vi har planerat att ha ett läger under våren 2021, där vi eventuellt kommer ta in någon 
extern instruktör/figurant. 
 
Tävlingar 
Vi planerar att ha två tävling nästa år inom grenarna IGP 1-3, BSL 1-3 samt BH/VT 
Tävlingsdatum är den 7-8 maj och den 10-11 september. 
Vi har ännu ej beslutat om hur vi gör med KM.  
Om det blir ett KM i IGP så kommer det att bli på en officiell tävling, detta då vi måste få till 
skydds delen på ett bra sätt. 
När det gäller egna tävlingar för medlemmar i gruppen så har vi ett ekipage som kommer att 
delta på VM för Holländska Herdehundar som i år går av stapeln i Sverige. 
Några är på väg ut för att köra IGP1-3/BSL 1-3 och några laddar för att köra BH prov. 
 
Utbildningar 
Inga planerade utbildningar med inhyrda instruktörer, däremot hjälps vi åt mycket i gruppen 
och delar med oss av tips och erfarenheter.  
 
 
Inköp 
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Vi vill fortsätta att fixa till så vi får en fin tävlingsplan. Bl.a. har vi behov av att kunna hägna in 
planen på ett bättre sätt under tävlingsdagen.  
 

RALLYLYDNADSSEKTORN 
Vilande under kommande verksamhetsår pga. för lågt intresse.  
 

AGILITYSEKTORN 
Aktiviteter 
Conny Carlsson och Kerstin Ek kommer att ha en nybörjare/fortsättningskurs vår/höst 
beroende på när Nathalie Mårtensson och Janna Myhre skall ha sin fortsättnings kurs. 
 
Tävlingar 
Försöka få in 2 tävlingar, en 1: a och en 3: a där det är flest deltagare men allt beroende på 
pandemin och restriktioner. 
Träningstävlingar/Blåbärstävlingar kommer vi även att anordna med föranmälan med 
betalning. 
KM skall vi föröka att ha i augusti efter semestern. 
Sponsorer måste vi titta mer på i år så vi har några priser till tävlingarna. 
 
Material 
Underlaget under pallarna /presenningen måste ordnas till med jord/grus så det blir plant. Vi 
skulle vilja köpa in plast pallar 6–8 st så vi får till en bra förvaring. 
Hoppas hinderhållarna kommer  
Har klubben pengar skulle vi vilja köpa en 4 m tunnel och en mur. En elektrisk tidtagare vore 
en dröm. 
 
Inköp 
Hinderhållare, 50 st beställt men ej kommit, tunnel 4m, mjuk mur, elektrisk tidtagare. 
 

HOOPERSSEKTORN 
Aktiviteter 

Kerstin kommer att gå 3 seminarium online och sedan göra ett prov till Hooperinstruktör i 

januari för Hoopers klubben. Conny kan ej dem dagarna så få se om det kommer fler 

tillfällen eller om det blir något annat upplägg 2022.  

Träningar kommer att anordnas kvällstid och dagtid under våren när snön och planen torkat 

upp. 

Tävlingar 

Kanske kan anordna en träningstävling. 

MONDIORINGSSEKTORN 

Träning 
För att få i gång verksamheten/träningsgruppen bättre skulle vi behöva ta in en figurant eller 
åka till en figurant att träna för, så detta ska vi försöka planera in. 
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SPECIALSÖK- OCH NOSEWORKSSEKTORN 
Medlemmar 
Francine Skoglund (NW), Håkan Sjödin, Maria Gabrielsson, Marie Johansson. 
 
Aktivitet /Träningsgrupp 
Vi planerar att fortsätta att träna och även åka iväg på två träningsdagar då planen är att åka 
till ett ställe där vi blir ”serverade” med gömmor.  
Troligen blir det även en fortsättningskurs mot prov i SBK Specialsök. 
Några tematräningar är under planering. 
 
Tävlingar under 2022.  
Specialsök 
Vi kommer att arrangera flera prov i Specialsök i olika klasser. Vi kommer också att arrangera 
en lagtävling. 
 
Nose Work 2022 
13/3 TEM1-F, 18/5 TEM1-U, 16/7 TEM2-F och 1/10 TSM 1. 
KM 2022 i Specialsök och Nosework.  
Övrigt 
Ev. arrangerar vi ett doftprov under året. 
 
Material 
Det vore bra om vi kunde utöka sökväggen något.  

 
KÖKSSEKTORN 
Köket anpassas efter FHMs rekommendationer. Försäljning till medlemmar som är uppe och 
tränar fortsätter genom självservering, betalning görs via swish.  

 
HEMSIDAN/PR INFO 
Fortlöpande uppdatering av hemsidan görs kontinuerligt. Ökad marknadsföring i samarbete 
med sektorerna kommer ske via Facebook.  

 
ANLÄGGNINGSEKTORN 
För året planeras fortsatt arbete med belysningen för att vara slutfört till våren. Det 
inkluderar återställning av marken som grävts upp och nysådd av gräs. En översyn av 
gräsytornas beskaffenhet kommer eventuellt att genomföras. Förhoppningen är att 
markägaren skall genomföra dikning mellan vår gräsyta och deras åker för att leda bort 
vatten då det är mycket vattensjukt just där. Två städdagar ska genomföras under året. En 
till våren och en i höst. En gräsklippnings- och städlista ska upprättas inför verksamhetsåret. 
Belysningen i Estöstugan ska bytas. Modernisering av elinstallationerna dvs centralen i 
kansliet genomförs som del av planbelysningsarbetet. Inga övriga större åtgärder på 
anläggningen kan förutses. 


