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Hudiksvalls Brukshundklubb 

Verksamhetsplan med budget för 2019 
 
Planeringen för det kommande året ska följa de riktlinjer som angivits för verksamheten från 
Svenska Brukshundklubben. Klubben kommer att följa de stadgar som antagits av SBK:s 
förbundsstyrelse 2009-05-08 och började gälla från och med 2010- 07-01. 
 
Allmänt: 
Vi kommer arbeta för en positiv medlemsutveckling, d.v.s. ett ökande medlemsantal och fler 
aktiva medlemmar. 
 
Vi kommer att se över underhåll av klubbstugan, och klubbområdet.    
 
Vi kommer att fortsätta använda oss av totohallen för att erbjuda våra medlemmar möjlighet 
att mot en ersättning kunna träna inomhus och för att kunna bedriva kursverksamhet vintertid. 
Klubbstugan kommer vara stängd vintertid och ingen skottning kommer att ske av vägen till 
klubbområdet. 
 
Årsmöte ska hållas på samlingslokalen i Håsta Äldreboende den 17:e februari 2019 kl: 18.00 
Datum för resterande medlemsmöten bestäms av den nya styrelsen och kallelse kommer att 
finnas på klubbens hemsida. 
 
Målstyrning 
 
Förslag på målstyrning för Hudiksvalls Brukshundklubb under verksamhetsåret 2019: 

 Öka antalet medlemmar. 
 Genomföra minst 100 studietimmar enligt Studiefrämjandet. 
 Bereda kursplats för minst 30 deltagare under året. 
 

 
Hundägarutbildning: 
I mån av tillgång till instruktörer bedriva hundägarutbildning i form av valp/unghund-, 
nybörjar- och fortsättningskurser samt allmänlydnad. Även kurser för tävlingsintresserade. 
Arrangera kurs i nosework. Arrangera instruktörsträffar för klubbens instruktörer/kursledare. 
Aktivera medlemmar i olika studiecirklar för att utveckla och fördjupa sig i hundkunskap, 
samt utveckla sig inom olika specialområden. 
 
Tävling: 
Klubben planerar att arrangera följande officiella prov i bruks och lydnad under 2019: 
Bruks:    Lydnad: 
19-05-12     Rapport, Lkl, Hkl, Ekl  19-05-28 startklass och klass 1 
19-06-16     Spår, Hkl    19-08-14 startklass och klass 1 
19-08-11     Sök, Lkl, Hkl, Ekl  
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Vi hoppas att även detta år kunna ställa upp med ett lag i Hälsingeklövern. 
Tävlingskommittén arbetar aktivt med att öka intresset för bruksgrenarna inom klubben.  
Vi planerar att arrangera ”prova på” dagar i bruks/nosarbete. 
Vi har aktiva träningsgrupper i spår, sök och rapport. 
Utbilda funktionärer såsom tävlingsledare bruks, tävlingsledare lydnad tävlingssekreterare, 
skrivare och domare i bruks, lydnadsklasser och rallylydnad. 
 
Rally: 
Arrangera kurs i rallylydnad. 
Regelbundna gemensamma träffar då vi bygger banor tillsammans och tränar. 
Utbilda funktionärer till tävlingar. 
Inköp av nya skylthållare och koner. 
Inköp av rosetter till tävlingar. 
Arrangera officiella tävlingar enligt följande: 
19-05-01  4 st Mästarklass 
19-06-29  Nybörjarklass och Avancerad klass, dubbla starter 
19-06-30  Fortsättningsklass och Mästarklass, dubblas starter 
 
Agility: 
Utse en person som är ansvarig/kontaktperson för agility. 
Sköta om den hinderpark vi har och låta den vara tillgänglig för medlemmarna. 
 
Draghund: 
Utse ansvarig/kontaktperson för draghundverksamhet. 
Klubben kommer även detta år att delta med ett lag på Vindelälvsdraget. 
Samträning drag på skidspåret Öster och eventuellt annan plats. 
 
Tjänstehund: 
Ingen planerad verksamhet varken för Patrull eller räddning. Om intresse finns hos 
medlemmar kan kontakter förmedlas vidare. 

 
 
 
 
Hudiksvall 2019 
Styrelsen  

 
 
 
 


