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Hudiksvalls Brukshundklubb 

Verksamhetsplan med budget för 2021 
 
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 2020-06-13. 
 
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 Hagmyrens travbana i träningslokale den 21:e februari 2021 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 2021. 

• Öka antalet medlemmar. 
• Genomföra minst 200 studietimmar enligt Studiefrämjandet. 
• Bereda kursplats för minst 50 deltagare under året. 
 

 
Hundägarutbildning: 
Åsa kommer jobba vidare med kurser efter behov. 
Vi planerar också kurs i rallylydnad och freestyle. 
Vi hoppas också kunna genomföra en utbildning av grundmodulen för flera blivande 
instruktörer i klubben. 
 
 
Tävling: 
Klubben planerar att arrangera följande officiella prov i bruks och lydnad under 2021: 
Bruks: 
2021-05-29 Rapport Lkl-Ekl  DM 
2021-08-15 Sök Lkl-Ekl  
2021-09-11 Hkl Spår 11/9  
Lydnadstävlingar planeras två kvällstävlingar, en i maj och en i augusti. Startklass och klass 1 
Vi planerar också att utbilda funktionärer under året. 
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Rally: 
Arrangera kurs i rallylydnad till våren. 
Regelbundna gemensamma träffar då vi bygger banor tillsammans och tränar. 
Bokat en helgkurs i specialsök med plats för 8 deltagare 30 – 31/1 
Bokat en freestylekurs med plats för 10 deltagare 29 – 30/5 
Freestyle studiecirkel börjar till våren. 
Arrangera officiella tävlingar enligt följande: 
 
3 - 4 april 
1 – 2 maj 
4 – 5 september 
9 – 10 oktober 
 
Planerat för rallydomarutbildning för Satu Saarisilta 
Planerat för tävlingssekreterarutbildning , rallylydnad för Fia Södervall 
 
Agility: 
Sköta om den hinderpark vi har och låta den vara tillgänglig för medlemmarna. 
 
Draghund: 
Utse ansvarig/kontaktperson för draghundverksamhet. 
 
Tjänstehund: 
Ingen verksamhet planerad.  
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