Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Verksamhetsplan Lomma Brukshundklubb 2018.
Under verksamhetsåret planerar styrelsen att hålla 1 årsmöte samt 2 st medlemsmöten i april och oktober.
Under året ska det också vara 2 st städdagar, ett på våren och ett på hösten.
Stugan ska fortsättas att renoveras med bland annat inom och utomhusmålning. Belysningen in till stugan
från parkeringen skall förbättras.
Avskjutningen av kaniner ska ske kontinuerligt och förhoppningsvis reducera kaninantalet väsentligt. Likaså
ska kaninhålen fortsättas att fyllas igen.
Vi ska försöka hålla flera föredrag samt att göra något extra för dem som jobbar ideellt för klubben inom de
olika kommittéer etcetera som vi har.
Styrelsen har ambitionen att verksamhetsåret 2018 ska fortsätta i samma anda och goda utveckling som
2017och ser med glädje fram mot flera lysande tävlingsresultat av våra enormt duktiga tävlingsekipage. Ni
får verkligen vår klubb att framstå som den klubb vi vill vara, den som satsar på sina tävlingsekipage och sina
medlemmar. En klubb blir vad dess medlemmar gör den till!
Styrelsen Lomma Brukshundklubb

Verksamhetsplan Agility Lomma BK 2018
I kommittén:
Katarina König Morin, sammankallande och rapporterande till styrelsen
Christopher Nilsson
Marie Staberg
+ 1 till
Kursutbud
Under 2018 kommer vi att hålla agilitykurser både vår och höst är planen. Vi hoppas på att hålla grundkurs,
handlingskurs, tävlingskurs 1 och tävlingskurs 2-3.
Officiella tävlingar
Under 2018 kommer Lomma att hålla egna tävlingar och för ändamålet har vi skapat ett tävlingsteam med
11 deltagare där vi delat upp ansvaret för olika uppgifter. Tävling 180428-180429 – Officiell agilitytävling
lördag dubbel klass 2 agility och enkel hopp + söndag enkel klass 1. Om detta faller väl ut kommer vi
eventuellt även ha en tävling på hösten också. Beslutas efter tävlingen.
Inofficiella tävlingar
180418 – Träningstävling, Lomma samling 17.30
180524 – Träningstävling, Lund samling kl 17.30
180821 – Träningstävling, Lomma samling kl 17.30
180920 – Träningstävling, Lund samling kl 17.30
181013 – Träningstävling och gemensam avslutning, plats Lomma kl 10.00
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Klubbmästerskap
181027 – KM agility
Utbildningar
Vi har instruktörer som önskar gå A2 utbildning och tävlingsledarutbildning, sammankallande bevakar när
sådana utbildningar annonseras.
Inköp material
From 2017 gäller nya regler för agility och i samband med det hindernyheter. Vi kommer att behöva göra
nya inköp för att kunna hålla officiella tävlingar, se budget 2018.
Almanacka, planering Agility:
180103 - Kommittémöte
180117 – Instruktörsmöte – planering vårens kurser m.m.
180131 – Förberedande tävlingsmöte inför tävling 180428-180429
180317 – Söndag - Arbetsdag Agility
180305 - Instruktörsmöte
V.13-14 - Kursstarter grundkurs, handlingskurs, tävlingskurs 1 och tävlingskurs 2-3
180403 – Avstämningsmöte inför off Ag tävl 180428 - 180429
180418 – Träningstävling, Lomma samling 17.30
180428 - 180429 – Officiell agilitytävling lördag dubbel agility och enkel hopp klass 2 + söndag enkel klass 1
180524 – Träningstävling, Lund kl 17.30
180531 – Gemensam kursavslutning Agility kl 19.00
180807 – Instruktörsmöte – planering höstens kurser
180817 – Träningstävling, Lomma kl 17.30
180920 – Träningstävling, Lund kl 17.30
181013 – Träningstävling och gemensam avslutning, plats Lomma kl 10.00
181027 – KM agility
För Agilitykommittén
Ingrid Borg Vogel

VERKSAMHETSPLAN RALLYTÄVLINGSKOMMITTEN (RK)
Sammankallande: Helene Jonsson
Representant i styrelsen: Marina Elenmo
Vilka ledamöterna blir 2018 är inte helt klart i dagsläget, men från ”gamla” RK fortsätter Marina
Elenmo, AnnaKarin Dahlstedt och förhoppningsvis några till.
Officiella tävlingar
För 2018 gäller följande tävlingsdatum:
20 maj
Dubblerad Fortsättningsklass + Mästarklass
21 oktober
Dubblerad Nybörjarklass + Avancerad klass
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Klubbmästerskap i Rallylydnad
Mästerskapet ska hållas någon gång under hösten samtidigt som KM i Bruks och KM i Lydnad.
Träningstävlingar
Vi planerar att arrangera 2 träningstävlingar i Rally (NKL, FKL, AKL samt MKL) under 2018. Ev.
kommer dessa tävlingar även att vara öppna för ekipage som ej tillhör Lomma BK. Preliminära
datum är:
- Lördag 24 mars
- Lördag 25 augusti
Barometer
Nya barometerregler har utarbetats och kommer att gälla från 2018.
Utbildningar
Sekreterare: Vi söker efter någon som är intresserad av att utbilda sig
Skrivare: Om någon är intresserad så är vi också det!
Övrigt
-

Nya skylthållare
Ta fram ”sifferhållarskyltar”, som behövs vid tävling
Kontakt med sponsorer (Evidensia, SundHundMat , Dogman samt ev. nya)
Köpa in rosetter. Vi saknar 1:a, 2:a och 3:e pris-rosetter.
TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingskommittén kommer att slås samman med rallykommittén under 2018.
Officiella tävlingar 2018
22 april

Söktävling LKL, HKL, Elit

2 juni

Lydnad alla klasser

9 september

Spårtävling Elitklass

Klubbmästerskap
Vi hoppas kunna genomföra ett KM 2018 i bruks och lydnad och då gärna i samarbete med andra grenar på
klubben.
Utbildning
Vi har en medlem som väntar på att det ska starta en ny utbildning för tävlingsledare i bruks. Vi håller
tummarna att detta kommer igång under 2018, vi behöver bli fler här.
Vi fortsätter även leta efter någon som vill utbilda sig till tävlingsledare i lydnad. Vi behöver ytterligare minst
en auktoriserade tävlingsledare till i lydnaden eftersom de nya reglerna kräver en auktoriserad TL för både
klass II och klass III samt rekommenderas för klass I.
För Tävlings och Rallykommittén
Yvonne Rosberg/Helene Jonsson
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VERKSAMHETSPLAN MENTALITET
Sammankallande: Conny Borg
Tävlingssekreterare: Ingrid Borg Vogel
A-figurant: Ann-Charlotte Pettersson
Mentalbeskrivning (MH):
180224 ordinarie MH
180325 Uppfödar MH – Collie
180402 (måndag helgdag) ordinarie MH
180512 ordinarie MH
180603 Uppfödar MH – Australian shepherd
180606 Uppfödar MH – Australian kelpie
180901 Dubbelt Uppfödar MH – Australian kelpie och ”tollare”
181006 Ordinarie MH
Utbildningar och konferenser
Under året deltar Conny Borg, Ingrid Borg Vogel och Ann-Charlotte Pettersson i olika möten och
utbildningar som anordnas av Skånedistriktet och UG mental centralt.
180110 Planeringsmöte för 2018
180217 Mentalmöte MT2017
180303 Anordnas på Lomma BK Brush up för figuranter och testledare
Inköp material
Behov: inköp av hopfällbara figurantskärmar.
För mentalitet
Conny Borg

VERKSAMHETSPLAN HUK
Planerade kurser 2018
5st Valpkurser
4st Grundkurser
2st Tävlingslydnadskurser
4st Rallylydnadskurser
1st Spårkurs
1st Inför valpköpkurs
2st Noseworkkurser
Vi planerar för en dag med öppet hus under året med en del andra aktiviteter.
Vi planerar även aktiviteter för våra aktiva instruktörer.
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Skulle trycket på kurser vara stort även i år kommer vi att titta på möjligheten att ta in avtalsinstruktörer för
att ej gå miste om intäkter.
Under 2018 kommer vi att köpa in en projektor för att kunna få ännu bättre kvalitet på våra kurser, framför
allt på den teoretiska sidan!
Vi planerar även för en dag med öppet hus under våren med en del andra aktiviteter.
Vi planerar även en aktivitet för våra aktiva instruktörer.
HUK
Filip Ertzinger
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