
Hudiksvalls Brukshundklubb Verksamhetsplan med budget för 2022 

 
En utförligare planering för 2022 har på grund av Covid-19 ej varit möjlig att göra. 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 fortsatt att se över underhåll av klubbstugan och klubbområdets planer. 
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 2023 med redogörelse för verksamhetsåret 2022 kommer hållas senast den 28 februari 2023 i 
enlighet med stadgarna och datum för resterande medlemsmöten bestäms av den tillträdande styrelsen 
varefter kallelse kommer skickas ut per e-post samt finnas på klubbens hemsida. 
 
Målstyrning: 
Förslag på målstyrning för Hudiksvalls Brukshundklubb under verksamhetsåret 2022. 
• Öka antalet medlemmar. 
• Genomföra minst 250 studietimmar enligt Studiefrämjandet. 
• Bereda kursplats för minst 80 deltagare under året. 
 
Hundägarutbildning: Åsa Damberg kommer jobba vidare med kurser efter behov. 
 
Planerade brukstävlingar 2022 
22/5 Apellklass spår  
14/8 Lägre, högre & elitklass Sök 
18/9 Elitklass spår 
 

Planerade lydnadstävlingar 2022 

10/5 Lydnad 1 & startklass 
16/8 Lydnad 1 & startklass 
11/9 Lydnad 1 & startklass 
 
Planerade rallylydnadstävlingar 2022 

6/5 1 x mästare 
7/5 2 x nybörjare & 2 x mästare 
8/5 2 x fortsättning & 2 x mästare 
 
27/5 2 x nybörjare & 2 x avancerad 
28/5 2 x fortsättning & 2 x mästare 
 
3/9 2 x nybörjare & 2 x avancerad 
4/9 2 x fortsättning & 2 x mästare 
 
8/10 2 x nybörjare & 2 x avancerad 
9/10 2 x fortsättning & 2 x mästare 
 
Ovanstående plan ger 950 möjliga starter 
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