Verksamhetsplan 2022 Växjö Brukshundklubb

Klubb och organisation
Marksektorn

Under 2022 fortskrider arbetet med att underhålla och hålla vår klubb fräsch.
Vi kommer under 2022 att hägna in/avgränsa agilityplanen med ett L-format staket.
Vår robotklippare fungerar väl men vi ser att vi skulle behöva uppdatera vår åkgräsklippare
under 2022.

Festsektorn
Restriktionerna avgörande.

Cafeverksamheten
Fortsätter 2022 på samma vis som 2021 tills restriktionerna tillåter annat.

Kommunikation
Utveckling och underhåll av hemsidan kommer att fortsätta som tidigare. Facebook-gruppen
kommer också att fungera som tidigare.

Ungdomssektorn
Inför 2022 har ungdomssektorn planerat dels för ytterligare en “Kul med hund”-kurs och dels
för mer inriktade kurser i form av en rallylydnadskurs och en trick-/freestylekurs. Dessutom
planeras det för ett ungdoms-KM i rallylydnad samt en föreläsningskväll under hösten.
Förhoppningen är också att utveckla ungdomssektorn vidare och få fler personer att vilja vara
med och driva ungdomsverksamheten på klubben. Tanken är att dela upp dagens
ungdomssektor i ett ungdomsutskott för personer mellan 18 - 25 år samt en ungdomssektor
för yngre medlemmar eller de som vill ta ett lite mindre ansvar än att sitta i utskottet. Inför
detta kommer vi ha två informationskvällar där alla som är intresserade av att veta mer kan
delta, dessa hålls 13/2 kl. 17.00 för ungdomssektorn samt 16/2 kl. 20.00 för

ungdomsutskottet

Hundägarutbildning
Än en gång ser vi ett ökat intresse för vår kursverksamhet och kurserna blir snabbt
fullbokade.
Under året kommer våra avtalsinstruktörer att hålla 20-25 kurser om behov finns.
Vi ser fram emot att hitta nya medhjälpare och instruktörsämnen under året och vidareutbilda
våra instruktörer i form av inspirationsdagar och föreläsningar. I samarbete med RUS sektorn
så genomför vi en kunskapskväll inom hundens mentalitet.
Vi går mot ett nytt år med stor utvecklingspotential av klubbens utbildningsverksamhet och
med målet att ytterligare kunna möta upp den stora efterfrågan på kurser och utbildningar
som efterfrågas.

Avel och hälsa
Under februari planeras en figurant träff för att gå igenom banan och träna inför. Årets MH
beskrivningar. Vi planerar att genomföra 4 MH beskrivningar. I mån av plats och tillgång på
testledarutbildning vill vi vidareutbilda minst en figurant. Vi har förhoppning att även utbilda 12 beskrivare. Inköp av nya spökdräkter kommer ske.

Prov och tävling
Bruks
Förhoppningen är att kunna bedriva tävlingsverksamheten fullt ut under 2022. Detta innebär
att det då kommer att genomföras sex tävlingar. Vi kommer under våren att försöka öka
intresset till att vilja vara funktionär och vara med och utveckla vår verksamhet på klubben.
Målsättning är att kunna öka antalet registrerade träningsgrupper.

IGP
Förhoppningen är att genomföra två till fyra provtillfällen under kommande år. Den
registrerade träningsgruppen är aktiv på klubben och erbjuder nyfikna medlemmar insikt och
möjligt att prova på sporten. Planeras att köpa in utrustning så IGP verksamheten kan
bedrivas fullt ut.

Lydnad
Under 2022 planerar vi att utföra två tävlingar, en inomhus- och en kvällstävling. Året börjar
med en inomhustävling i startklass. Sedan ligger en tävling för startklass, klass 1 och klass 2
som kommer att genomföras under våren.
Arbetet med att hitta personer att vilja utbilda sig som tävlingsledare inom lydnaden fortsätter.
Öka antalet registrerade träningsgrupper.

Rallylydnad
Verksamhetsplaneringen för 2022 hoppas vi ska bli ljusare. Vi planerar för att genomföra två
tävlingar, ett klubbmästerskap och träningskvällar. Vi planerar även att gå igenom alla
rallyskyltar och komplettera med de skyltar som saknas för att klubben lätt ska kunna ha
material till kurser, träning och tävling.

Agility
Följande beror på hur pandemin fortlöper.
Vi planerar att hålla 3 nybörjarkurser, 3 fortsättningskurser och 1 ungdomskurs. Om möjligt
fler eller efter behov.

En blåbärstävling för nybörjarekipage ska arrangeras.
Vi har ansökt om officiell tävling alla klasser den 4-5 juni. Beräknat antal starter ca 400 st/dag.
Ett KM någon gång under hösten ska genomföras.
Arrangera instruktörsutbildning för att kunna utbilda fler instruktörer både A1 och A2.
En utvecklingshelg för instruktörer bör genomföras under hösten/vintern.
Köpa in ny balansbom och A-hinder som är enklare att höja och sänka. Eventuellt ett
inlärningsslalom.
Eventuellt arrangera ett antal temakvällar och någon träningstävling.

Samhällsnytta

