Verksamhetsplan
2020

Verksamhetsplan Agility Lomma BK 2020
Ingen sammankallande eller aktiva medlemmar som i dagsläget vill dra i detta. Därför finns ej
någon plan för 2020.
Styrelsen jobbar med att försöka hitta personer som är intresserade av att driva agility i
framtiden.
Verksamhetsplan Mentalbeskrivning (MH) 2020
Då vi har fått in många förfrågningar från uppfödare kommer vi att utöka antalet MH 2020,
det blir 14 st, varav två även kommer att vara dubbla.
Planerade datum:
Ordinarie MH – dit alla kan anmäla sig: 21.3, 25.4, 29.8, 10.10
Uppfödar MH – reserverat för uppfödare men i mån av plats tar vi in andra (vi har en kölista)
8.2, 22.2, 7.3, 10.5, 28.6, 1.8, 16.8, 5.9, 26.9, 25.10
Utbildningar och konferenser
Mentaldomarkonferens
Under våren planerar Conny Borg och Ingrid Borg Vogel att delta i en central
mentaldomarkonferens.
Testledarutbildning
SBK distriktet kommer att anordna en testledarutbildning den 21-22 mars dit vi anmält
Marina Elenmo, det blir ett välkommet tillskott till vårt mentalgäng!
Brush up för figuranter
Distriktet anordnar brush up för figuranter där Ann-Charlotte Pettersson, Marina Elenmo,
Karin Juhl och Marie Staberg kommer att delta – Conny deltar som kursledare.
Inmätning av individuell mankhöjd i bruks
Som extra info (som inte tillhör MH) så har Ingrid tagit på sig den 21 jan. att mäta hundar.
Inköp 2020
Våra spökdräkter är utslitna och vi behöver därför köpa in nya
Conny Borg och Ingrid Borg Vogel
Verksamhetsplan styrelsen 2020
Under året behöver vi fixa planen, främst kaninhålen vid agilityplanen. En extra städdag med
fokus på detta där vi hyr in en grävmaskin bör ordnas. Ljuset på planen främst framför
stugan ska justeras och därför kommer vi behöva hyra en lift.
Gräsklipparen läcker olja från aggregatet, firma kommer under tidig vår att åtgärda detta då
klipparen i övrigt fungerat mycket bra under 2019. Vi utbildar två nya instruktörer i nose work
för att möta upp förfrågningar om kurser.
Verksamhetsplan TK 2020
Sammansättning TK

Sammankallande: Vakant
Representant i styrelsen: Marina Elenmo
Markansvarig: Lisa Montén
Övriga medlemmar: AnnaKarin Dahlstedt, Yvonne Rosberg, Helene Jonsson, Marie Billqvist,
Jenny Fridh.

Officiella tävlingar 2020
2020-04-05 Lydnadstävling (alla klasser)
2020-04-26 Brukstävling (sök Elit – två tävlingar om tillräckligt med anmälningar)
2020-05-30 Rallylydnadstävling (NKL, FKL + AKL – dubblerad)
2020-08-02vNoseworktävling
2020-09-06 Brukstävling (spår HKL)
2020- Rallytävling (oktober - ej ansökt om än, kan göras senast maj 2020.)
Träningstävlingar Varannan tisdag. Deltagare agerar TL, domare, etc. Kallelse i speciell
FB-grupp. Endast för medlemmar i Lomma.
Klubbmästerskap Mästerskap i Rallylydnad, Lydnad och Bruks ska arrangeras under
hösten. Vi ska försöka bestämma ett datum innan sommaren.
Barometer Vi fortsätter med samma regler som förra året och hoppas på ett stort
deltagande. Dessutom har en barometer i Nosework tillkommit.
Utbildning Vi behöver fortfarande fler tävlingsledare i Lydnad och Bruks och gärna en
sekreterare eller två. Vad gäller Rallylydnad är läget inte så akut, men om någon är
intresserad, så är vi det också.
Sponsorer Vi jobbar på att Hööks, Olivers och Evidensia Djursjukhuset i Malmö fortsätter
med sin givmilda sponsring. Vi ska även försöka hitta fler sponsorer och tar tacksamt emot
tips från våra klubbmedlemmar.
Möten Vi planerar att ha 2 fysiska möten under 2020. Övrig planering sker i vår FB-grupp.
TK 2019-12-28 Helene Jonsson

Verksamhetsplan – Hundutbildningskommittén 2020
Fler engagerade
Hundutbildningskommittén kommer i likhet med 2020 att bestå av sammankallande och
Sigrid Sjöstrand. För att skapa förutsättningar för en ytterligare utökad verksamhet och
fördela den administrativa bördan kommer vi att engagera ytterligare en eller två medlemmar
i kommittén med början under våren.
Utökad verksamhet
Förhoppningen med fler engagerade i kommittén är att kunna utöka verksamheten ytterligare
och också försöka bredda den till att även innefatta föreläsningar och andra
utbildningsaktiviteter förutom traditionella.
Nosework – instruktörer
Vi har av styrelsen beviljats att utbilda 2 Nosework-instruktörer. Detta ser vi som mycket
positivt då efterfrågan på Nosework aktiviteter är stort.
Hemsidan – kurspresentationer / anmälningar
Vi har påbörjat ett arbete att uppdatera hemsidan avseende kurspresentationer och också att
göra det lättare att hitta aktuella kurser mm. Detta arbete fortsätter under 2020.

Kursplan våren 2020
HUK har under hösten 2019 infört ”löpande kursplanering” vilket förhoppningsvis kommer att
leda till ett jämnare flöde av kursutbud över året. Hittills finns följande kurser preliminärt
planerade för våren
Valpkurs – dagtid
Valpkurs kvällstid
Fortsättning på ”lilla allmänlydnaden”
Grundförmågor
Allmän/Grund-lydnad
Rally nybörjare
Nosework nybörjare
Kurserna hålls till största delen av klubbens egna instruktörer men för att tillmötesgå
efterfrågan på kurser kommer vi även fortsättningsvis att engagera avtalsinstruktörer när det
behövs.
Tyvärr har vi inte någon aktiv instruktör inom någon av Bruks-grenarna varför inga sådana
kurser planeras i skrivande stund.
Instruktörsaktivitet
Ambitionen som fanns inför 2019 att erbjuda klubbens instruktörer en till två aktiviteter med
fördjupnings eller utbildningsinslag i form av föreläsning/inspirationsdag eller liknande ligger
kvar 2020. Förhoppningen är att kunna göra detta om vi blir fler aktiva i kommittén under
2020.

För Hundutbildningskommittén / Monika Thulin

