Verksamhetsberättelse för Strömsunds Brukshundklubb 2017
Klubben har 94 medlemmar
Möten under året: 3 medlemsmöten, varav ett årsmöte. Styrelsen har
totalt haft 10 styrelsemöten.
Under året har utbildning av funktionärer genomförts; 1 kurs för
tävlingssekreterare i rally och Lisbeth Bryne har haft en kurs i de nya
lydnadsreglerna.
Under sommarhalvåret har det varit öppna träningskvällar i klubbstugan
på tisdagskvällarna. Under vinterhalvåret har klubben hyrt en
träningslokal av Korsta Fastigheter i Ulriksfors för träning inomhus.
Under 2017 har det funnits listor med ansvariga för gräsklippning och
tisdagsträffar under barmarkssäsongen, vilket fungerat bra. Medlemmar
har själva fått lämna önskemål om när de har möjlighet att hjälpa till.
Under året har det varit gemensamma hundpromenader med samling på
Apoteksparkeringen.
Hundägarutbildningar har hållits i samverkan med Studiefrämjandet:
3 valpkurser
3 kurser i allmänlydnad
1 kurs i agility
1 kurs i nosework
Genomförda tävlingar:
2 rallylydnad, officiella
2 lydnadsklass, officiella
Under året har många av klubbens ekipage tävlat med framgång, både på
hemmaplan och i mellannorrland.
Klubbmästerskap har hållits i rallylydnad och lydnadsklass.
Under året har träningsgrupper varit i gång inom agility, lydnad,
rallylydnad och nosework.
Klubben har visat upp sina verksamhetsgrenar på Hembygdsgården i
Strömsund på Studiefrämjandets föreningsdag, ”Föreningsfesten – en dag
tillsammans” den 10 juni, det har även varit uppvisning av Nosework på
Granngården i Strömsund och på Joelmässan i Hammerdal.
Klubben har under året påbörjat arbetet med att anpassa klubbstugan för
kurser och hundträning inomhus. Till detta har klubben köpt in nytt bord,
lampor en begagnad bokhylla och målat om stolar. Medlemmar har också
storstädat under året.

Hemsidan, sms, mail och facebook-grupper har under året varit de forum där
medlemmar har fått information om olika aktiviteter.
_____________
Rapport från sektorerna:
NoseWork har under 2017:
* visat nose work på Granngårdens vårmarknad, Studiefrämjandets föreningsdag
och på Joelmässan
* tagit fram riktlinjer för användandet av doft på klubbhuset och kringliggande
område
* tagit fram en utbildningsplan för klubbens kurser i nose work
* köpt in eukalyptushydrolat (doft) till kurser och för försäljning
* genomfört en kurs i nose work för nybörjare
* bedrivit egen träning i kamratstudiecirkel

_______________

