Verksamhetsplan
för Strömsunds Brukshundklubb 2016
•

De officiella tävlingar/prov som kommer att hållas är fyra (4) lydnadsprov, tre
(3) rallylydnadstävlingar och två (2) agilitytävlingar.

•

I samband med tävlingar och prov kommer klubben att aktivt verka för att den
etiska policy som tagits av SBK tillämpas.

•

Hundägarutbildningar kommer att hållas i Ulriksfors efter det behov som finns.

•

Under året ska det om möjligt arrangeras föreläsningar och kurser efter behov
hos och efterfrågan från medlemmar.

•

Fortbildning kommer att erbjudas de instruktörer och handledare efter förslag
därav.

•

Uppvisningar i rallylydnad, agility och lydnad kommer att hållas vid de tillfällen
som vi blir tillfrågade om och då någon har möjlighet att delta.

•

Öppet hus kvällstid en dag per vecka vid klubbstugan kommer att fortsätta
under barmarksperioden om intresse finns. Listor för stugansvarig och
gräsklippning ska göras, kommer att finnas uppsatta i klubbstugan.

•

Öppna träningskvällar i ridhuset under vintersäsongen, om intresse finns.

•

Klubbmästerskap kommer att hållas i både rallylydnad, lydnadsklass och agility.

•

Vandringspris för lydnadsklass och rallylydnad fortsätter.

•

Förutom årsmötet kommer det att hållas 2 medlemsmöten, den 10 maj och 22
november.

•

Direkt-information till medlemmar kommer att ske genom hemsida, sms,
facebook och e-post.

•

Hemsida ska regelbundet uppdateras och hållas aktuell, den ska tillsammans
med vår facebook-grupp, vara främsta informationskällan för medlemmarna.

•

En funktionärslista kommer att tas fram, så att funktionärer kan skriva upp sig
för att hjälpa till på klubbens tävlingar och arrangemang under året. Listan
kommer att finnas i klubbstugan.

•

Underhåll av klubbstugan och marken omkring kommer att ske efter klubbens
ekonomi och med medlemmars behjälplighet.

•

I övrigt kommer vi att försöka tillgodose medlemmars önskemål vad gäller
utbildning och aktiviteter.

•

Dessutom ska vi i samhället i övrigt verka för en god hundhållning och förståelse
hos allmänheten för hundägare och hundar.

