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Styrelsen 
• Tillsammans med arbetsgruppen ”Bevara vår inomhusverksamhet” aktivt arbeta för att 

inomhusverksamheten kan bevaras i en eller annan form! 

• Se över samtliga Policyn (Årlig uppgift) 

• Vidareutveckla klubbens medlemmar på alla nivåer, så även den ”goa” trivseln. 

 

HUS – Hundägareutbildningssektorn  
Sektoransvarig: Eva Lundström 
Vi kommer att behålla nivån på kurserna och försöka öka antalet kurser och jobba för fler kurser i 
Granhammar när klubbstugan nu har fått ett ansiktslyft. 
 

Ungdomsgruppen 
Sektoransvarig: Mimmi Fält 
Fortsätta genomföra hundaktiviteter för barn och ungdomar. 

 

RUS – Rasutvecklingssektorn  
Sektoransvarig: Ann Sahlman 
• För år 2017 planeras 6 st MH tillfällen varav två är bokat för uppfödare. 

• Under året kommer också en testledarutbildning att ordnas i Granhammar. 

• Ev. kommer vi köra en M 3 utbildning om behov finns inför testledarutbildningen 
Nytt material 

Banan behöver kompletteras med nya gömslen för spöken samt nya linor till den elektriska haren. 

Även en chipläsare behöver köpas in. Total kostnad för detta ca 7 000 kr. 

 

Granhammar 
Sektoransvarig: Niiki Hovander och Eva Lundström 

• Vi ska måla stora salen och lägga in ny matta innan vårens kurser startar 

• Utöka kursverksamheten  

• Arrangera träningskvällar 

• Fritt fram för än mer förslag och initiativ 
 

Inomhushallen 
Sektoransvariga: Hans Nordgren, Ann-Sofie Zetterljung och Roland Frycklund 
Arbetsgruppen ”Bevara vår inomhusverksamhet” har tillsatts av styrelsen. Med uppgift att hitta 
lösningar för bevara klubbens inomhusverksamhet för träning och tävling. 
 
Agility  
Sektoransvarig: Hans Nordgren 

• Under 2017 föreligger inget behov av ytterligare investeringar av hinderparken. Det som krävs är 
att anpassa bef hinderpark till det nya regelverket som träder i kraft 1 jan 2017.  

• Behov av ytterligare tävlingsledare föreligger. Maria Nylund är tillfrågad och intresserad 
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Kursverksamhet  
Under vårsäsongen med interna instruktörer 
1 st Nybörjarkurs som förläggs i hallen 
För hösten planeras ungefär samma upplägg 
Med externa instruktörer 

• Maria Alexandersson håller kurs i feb (5 kurstillfällen med 25 deltagare) 

• Möjligt att det blir ytterligare några kurser under hösten 
Tävlingar 

• AgilityCupen 2017  är fortsatt ett attraktivt arrangemang. Årets tävling blir dock bara 2 st 
tävlingstillfället i januari och mars med ca 500 deltagare. Tree of Pets – Acana är även årets 
huvudsponsor som sett till att vi har ett rejält prisbord. 

• Tunnelracet (inoff tävling) Annandagjul har blivit en stor succe. Kommer även att arrangeras 
2017. 

• Planeras att arrangera någon eller några off agilitytävlingar i klass 1 och 2 

• 2017 är klubben är huvudansvarig för DM-agility. Planeras att hållas under hösten 
SM Agility 2017  
Detta år arrangeras SM Agility i Östersund med hopp om deltagare från klubben 

 
Bruks 
Sektoransvarig: Pia Packalen  tillsammans med Urban Dahlgren och Eva Lundström 
Tävlingar 

Under 2017 kommer vi att anordna 1 Appelltävling Kombinerad Spår och sök  
Träningstillfällen 

• Under våren kommer Bruksträningar anordnas uppe vid Granhammar varje tisdag och med 
skotträning första tisdagen i varje månad.  

• Vår förhoppning är att vi ska ha en nybörjar sök och en fortsättning på förra årets sökkurs. 
 

Freestyle/HtM 
Sektoransvarig: Ann-Sofie Zetterljung 

• FS/HtM tävling planeras 19 aug i Hundarenan med alla klasser 1-3 

• Klubbekipage är inbokade på uppvisning i FS/HtM på Fristadstorget i Eskilstuna 24 maj i 
samband med Hundens dag. Eventuellt får vi fler möjligheter till uppvisningstillfällen under 
sommaren. 

• Om domarutbildning arrangeras av Freestyleklubben under våren som planerat kommer 
klubben ev. ha en intresserad deltagare, Bea Granlund. 

• Ytterligare någon eller några tävlingsledare kommer troligen utbildas under året. 

• Förhoppningsvis finns möjlighet att hålla någon eller några kurser under året. 

 

Lydnad 
Sektoransvarig: Lotta Hagström 
Tre tävlingar arrangeras under våren och två under hösten 2017 
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Nosework/Specialsök 
Sektoransvarig: Lena Andersson 
Två kurser planeras, vår och höst. 

 
Rallylydnad 
Sektoransvarig: Linn Aasen 

Arrangemang  

Under 2017 kommer vi att arrangera sju tävlingar i rallylydnad.  

• 13 mars Nybörjarklass, med mål att alla som anmäler får starta då vi behövt lotta bort väldigt 
många på alla tävlingar i denna klass. Vi har bokat en extern domare så kan klubbens domare 
hoppa in om det blir fler anmälda.  

• 3-6 april fyra kvällstävlingar i Mästarklass, så kallade Slutspurten innan kvalperioden för SM går 
ut.  

• 9-10 december Lusserally med samtliga klasser  
Kurser  

Detta överlåter jag till utbildningsgruppen.  

Utbildning  

Jag kommer att försöka få med mig de ekipage ut som inte gjort sin bakskrivning under året så alla 

som gick utbildningen 2016 blir klara.  

Övrigt  

Vi hoppas att kunna ha en fredagsträning där vi går igenom alla nya moment. Klubben har investerat 

i nya skyltar enligt de nya reglerna och det är många ekipage på fredagarna - även nya, så det finns 

gott hopp om många aktiva i rallylydnad på Kungsörs Brukshundklubb 2017! 

 

PR/Info 
Sektoransvarig: Jenny Strömvall tillsammans med Stefan Tallgren 
Se till att alla klubbens dokument sparas på ett modernt och betryggande sätt, förslagsvis i Dropbox 

eller liknade Molnet 

Hemsidan - Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 
• Fortsatt kontinuerligt arbete med underhåll och optimering, allteftersom tekniken och 

verksamheten förändras. 

• Mentalbeskrivning (MH-prov) ska få ett eget avsnitt på hemsidan. Likaså ska Granhammar också 
bli ett mer renodlat avsnitt. Underlag har redan begärts in för att grunden till dessa avsnitt ska 
kunna skapas. Därefter är tanken att motsvarande sektor-ansvarig, ska kunna bidra med fortsatt 
uppdatering av dessa avsnitt. 

• Avsnittet Klubbhistoria ska förhoppningsvis också bli färdigt under 2017. Mycket underlag 
finns, men det måste kokas ned till en optimal mängd så att det kan presenteras smidigt 
och lättsamt. 

• Återstående sektor-ansvariga som missade höstens IT-utbildning, bör ges möjlighet att få delta 
på en motsvarande sammankomst under 2017. 

• En mindre anvisning ska upprättas som beskriver hur sektor-ansvariga generellt bör uppdatera 
och underhålla sina egna hemsideavsnitt. Detta för att inte alla avsnitten ska skilja sig allt 
för mycket åt, rent informationsmässigt och estetiskt. 


