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Fortsätta arbetet med att ”Bevara vår inomhusaktivitet”.
Se över samtliga policyn.
Att tillsammans med sektorer och övriga aktiva i föreningen se till att uppsatta mål uppfylls.

HUS- Hundägareutbildningssektorn
Vi kommer att behålla nivån på kurserna och försöka öka antalet kurser under 2018 och jobba för fler
kurser i Granhammar.

Ungdomsgruppen
Vilande, ingen verksamhetsplan framtagen

RUS- Rasutvecklingssektorn
Vi har planerat in sammanlagt 7 st tilllfällen för MH under 2018.
En helg + ett uppfödare MH under våren.
Samt två helger på hösten där en av dagarna är ett uppfödare MH.

Granhammar
Vi fortsätter jobba för att kursverksamheten ska utökas i Granhammar. Nu när vi fått rustat och
iordninggjort.
Medlemsträningarna fortsätter på Tisdagarna och vi ska försöka få till skotträningen.
Även gräsklippningen måste vi få till så vi får tag på fler som kan tänkas hjälpa till med detta.
En ny sektoransvarig Jennie Måhlberg med hjälp av Eva Lundström och Urban Dahlgren hoppas vi
blir godkänd på årsmötet.
Vi ska jobba för att Granhammar lever upp ändå mer. Förslag mottages tacksamt.
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HundArenan
- Förbättra ljudanläggningen / mikrofonljudet med att bl.a flytta högtalare
- Förbättra ljudmiljön i hallen
- Eventuellt bygga en ingångssluss till “nödutgången” så att vi inte får så stort kallras när den används
som in- och utgång vid tävlingar
- Komplettera Cafe’t med någon form av ljudabsorbenter
- Ersätta “lådavskiljare” runt gräsmattan med “staket”
- Sätta upp en anslagstavla för de som hyr att kunna skriva på om de saknar nåt, nåt som har gått
sönder eller förslag till förbättringar mm mm
- Utse en ansvarig person som sköter om skötsel och underhållsarbete av hallen och som även skall
vara kontaktperson med fastighetsägaren Stendörren
- Få till rullande reklaminslag på tävlingar på TV-skärm.
- Fortsätta arbeta för att bibehålla mertiderna (=minskningen av medlemstiderna) för att erbjuda tid till
externa bokare, då hyresinkomsterna behövs.
-PR-gruppen fortsätter sitt arbete gällande sponsorer och annat som gagnar hallen.
-Jobba för att hitta och erbjuda andra aktörer att bedriva verksamhet under sommarhalvåret i hallen.

Agility
Under 2018 föreligger behov av nya investeringar av hinderparken. Vi måste anpassa hinderparken till
nya regelverket som trädde i kraft 1 jan 2017. Skall vi kunna arrangera officiella agilitytävlingar
framöver så måste alla hopphinder förses med täta infångare. Vi kommer även att ersätta några tunnlar
som är trasiga
Utbildningar:
Inget behov av att utbilda ytterligare tävlingsledare föreligger. Klubben förfogar över två st TL vilket
f.n räcker till för de antal tävlingar vi kommer att arrangera
Under våren kommer två st nya agilityinstruktörer att utbildas - Emma Tallgren och Bipasha Boren
kommer att gå A1-kursen. Förfrågan på agilitykurser är stor och att få två nya instruktörer till klubben
kommer att leda till att fler agilitykurser kommer att kunna arrangeras
Kursverksamhet:
Med interna instruktörer
* Under vårsäsong 1 st Nybörjarkurs som förläggs i hallen
* För hösten planeras ungefär samma upplägg med våra nyutbildade instruktörer
Med externa instruktörer
* Under vårsäsong i hallen inga kurser inplanerade
* Under höstsäsong – Troligtsvis kommer en kurs att hållas med inbjuden instruktör
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Tävlingar
*AgilityCupen 2018 är fortsatt ett attraktivt arrangemang. Årets tävling kommer att innehålla 3 st
deltävlingar i januari, februari och mars. Den första deltävlingen har lockat 350 startande och de två
andra räknar vi med ungefär samma startfält. AgilityCupen arrangeras i år för 8:e året i rad och är en
av Sveriges största inoff tävlingar.
Tree of Pets – Acana är även årets huvudsponsor som sett till att vi har ett rejält prisbord
* En inoff agilitytävling är även inplanerad i april
* Tunnelracet (inoff tävling) Annandagjul har blivit en stor succe och lockar ett stort startfält.
Kommer även att arrangeras 2018.
* Planer finns även att arrangera någon eller några off agilitytävlingar i klass 1 och 2 under hösten /
vintern
SM Agility 2018
Detta år arrangeras Agility - SM i Sundsvall och klubbens repr dit är Hans Nordgren med Kia. SMdeltagare är även Bipasha Boren och Imre som skall köra lag.

Bruks
Tävlingar
Under 2018 kommer vi att försöka anordna 1 Appelltävling Kombinerad Spår och sök
Träningstillfällen
Under våren kommer Medlemsträningar anordnas uppe vid Granhammar varje tisdag och vi kommer
försöka ha skotträning första tisdagen i varje månad.
Kurser
Vår förhoppning är att vi ska ha en nybörjar sök och en fortsättning på förra årets sökkurs.

Freestyle/HtM
- FS/HtM tävling planeras 18 aug i Hundarenan med FS och HtM klass 1 och 2.
- Ytterligare ett par tävlingsledare kommer att utbildas under året.
- Inga uppvisningar eller kurser inbokade under 2018 ännu men ev. tillkommer det senare under året.

Lydnad


Att anordna 6 st tävlingar även i år (feb, april och november).
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Utbilda fler funktionärer och få fler aktiva funktionärer på tävling
En eller flera kurser i lydnad
Bjuda hit någon föreläsare
Få fler tävlingsekipage

Rallylydnad
Arrangemang
Under 2018 kommer vi att arrangera fem tävlingar i rallylydnad.
8 mars dubbel kvällstävling i fortsättningsklass, Maria Skoog kommer till oss och dömer tillsammans
med mig. 22 mars dubbel kvällstävling i avancerad klass där Hans Löhman kommer och dömer med
mig. Genom den stora hallen kan de tävlande starta två gånger på en kväll i två klasser som brukar
flyta på bra.
Den 8 april är det Nybörjarklass, endast en klass för en lugnare start för de som verkligen är blyga
nybörjare, Hans Löhman dömer.
Ingen slutspurt under 2018.
1-2 december Lusserally med samtliga klasser
Kurser
Detta överlåter jag till utbildningsgruppen men jag vet att det efterfrågades en fortsättning på årets
kurs.
Utbildning
Ingen planerad utbildning för 2018, vi har många aktiva och utbildade funktionärer inom rallylydnad
på klubben.
Övrigt
Vi är många aktiva rallymänniskor på klubben och jag skulle önska mer arrangemang på de öppna
träningarna på Granhammar då det varit populärt de tillfällen någon dragit i det under 2017. Vi ska se
vilket upplägg som kan passa för trevliga träningar framöver.

PR/Info
Gällande Hemsidan återstår enligt tidigare planer att skapa ett litet avsnitt om klubbens historia och se
till att den fungerar som den ska och uppdatera/underhålla avsnitten.
Husmodersföreningen hsr uttryckt önskemål om samarbete vid till exempel midsommar. Vi tar kontakt
och spånar vidare med dem.
Fortsätter se över hur medlemsbulletinen kan utvecklas.
Instagram kommer utvecklas genom att vi kommer följa en dag hos våra olika medlemmar och deras
hundar under till exempel en tävlingsdag.Arbetet med införskaffande av sponsorer till klubbens
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verksamhet har inletts början av året med gott resultat.
PR / sponsring tar mycket tid i anspråk varför målet är att hitta ytterligare en person som kan arbeta
med detta.
Några siffror anges ej i verksamhetsplanen men målet måste vara att fördubbla intäkterna av
sponsorarbetet jfr mot vad som hittills har under januari inbringat ekonomiskt.
En bredare marknadsföring av hallen måste till. Det gäller att alla ansvariga för klubbens tävlingar mer
aktivt markandsför hallen i media. Varje tävling bör läggas ut på kommunens evenemangssida
(återfinns på kommunens hemsida).
Börja sälja in våra olika hundsporter till tidningarna. Antingen via intervjuer eller artiklar vi skickar
in. Vi tar kontakt med ansvariga sektioner när det är dags.
SBK har erbjudit sig att lägga ut info om vår hall på deras hemsida och se till att reportage kommer i
Brukshunden. Arbetet med att förse dem med material för detta åvilar klubben PR / Sponsorgrupp för.
Kungsörs Kommunledning kommer under året att vilja ha en bredare samarbete när det gäller hallens
sponsorarbete och hallens utnyttjande. Intresse finns att visa upp den för besökande VIP.
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