Verksamhetsplan/mål 2015
Mål
Stödja klubbarna i deras arbete för att:
 behålla medlemsantalet
 genomföra 1.000 studietimmar för funktionärer
 genomföra 4 utvecklingskonferenser med deltagare från samtliga klubbar

Distriktmöten
Årsmöte den 15 mars i Sandviken.
Distriktsmöten i Bollnäs den 6 maj (kongresshandlingar), 20 augusti och en helgdag i oktober
(distriktsverksamhet) samt att verksamhetsgrupperna har lokalklubbsmöten.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret genomföra sju styrelsemöten.

Kongressen
Distriktet skall representeras på kongressen 9-10 maj.

Centrala konferenser
Distriktet skall representeras vid centrala konferenser.

Distriktsmästerskap
Bruksprov patrullhund den 25 april, Edsbyn
Rapport den 17 maj, Gävle
Skydds den 23 maj, Skutskär
Spår den 9 augusti, Ljusdal
Sök den 15 augusti, Hudiksvall
Lydnad den 3 oktober, Söderhamn
Agility, datum inte bestämt.
Rallylydnad, datum inte bestämt.
Tjänstehund patrullhund, datum inte bestämt.

Agilitygruppen
Möte med alla klubbar i länet.
Länskampen
DM
Officiella tävlingar i Bollnäs, Hudiksvall och Hofors.

Hundägarutbildningsgruppen
Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen forsätter och om vi får förfrågningar om andra
instruktörsutbildningar från våra klubbar så startar vi naturligtvis upp dem om vi har tillräcklig med
behöriga ansökningar samt tillgång till lärare.
Vi erbjuder också Grundmoduler om vi har efterfrågan – kanske en i norr och en i söder som vi
försökte få till också 2014.
Hitta sätt att engagera fler lärare och instruktörer i distriktet och finns behov ska vi se till att de som vill
blir uppdaterade.
Gå igenom de punkter vi har i vår verksamhetsberättelse för 2014 och utvärdera dem ordentligt för att
se om vi kanske behöver hitta bättre lösningar. Konstaterar att de är ju en del klubbar som har mycket
kurser och stor tillgång till kursledare medan andra klubbar har mindre förfrågningar.

Till årsmötet för 2014 som blir nu i mars 2015 ska vi ha en kort presentation om vad vi tog del av på
eventets seminarier. Vi kan också ta upp och ge vår syn på de ändringar som gjorts i de moduler som
finns för instruktörsutbildningarna.

Tjänstehund
Ordna kvartalskonferenser med alla klubbars tjänstehundsansvariga.
Information i distriktets klubbar om tjänstehunds göromål och aktiviteter.
Patrullhund
Patrullhundskurs för att fylla upp förbandets behov.
Vara med på Hemvärns-skallet med minst en omgång helst två.
Genomföra DM och ha deltagare med på FM-mästerskapet.
Ha 100% av ekipagen i förbandet med på Krigsförbandsövning (KFÖ), Särskild Övning Förband (SÖF)
och så många som möjligt med på de lokala Kompetensutvecklingspassen (KU) som förbandet
arrangerar.
Fyra möten i Bollnäs.
Ha deltagare med på de konferenser som kommer under 2015.
Ha både elever och instruktörer/kurschefer med på Hundtjänstskolan (HTS) 2015.
Kompetensutvecklingshelg (KU), en med inriktning vintermiljö på Marma och en med kustnära
inriktning i Gävle med omnejd.
Prova-på-dagar.
Verka för att få en kontaktperson på varje klubb i distriktet.
Räddningshund
Fortsatt utbildning av ekipagen inför årets del- och slutprov. Kursen planerar att åka på ett studiebesök
på en Mission Readiness Test-uttagning (MRT) för att få en uppfattning av målbilden.
Ny räddningshundsutbildning startar i vår.
Under året planerar vi även att ha 2 prova-på-dagar, en i Hälsingland och en i Gästrikland.

TÄVLING
Bruks- och lydnad
Tävlingsplaneringsmöte under våren.
Fortbildning av tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare.
Under våren arrangeras konferenser i bruks och lydnad för domare och tävlingsledare,
11 april 2015 för bruks på Sandvikens BK och 28 mars 2015 för lydnaden på Edsbyns BK.
Möte med klubbarnas tävlingsansvariga.
Teorikurs i skydds för distriktets klubbar.
Utvärdering av officiella tävlingar.
Det planeras olika kurser i bruks och lydnad.
DM i alla grenar.
Rallylydnad
Genomföra kurser och utbilda domare, instruktörer och andra funktionärer efter behov.
Det första distriktsmästerskapet inom Gävleborg ska genomföras.

RUG
Officiell utställning i Gävle den 16 juli och i Ljusdal den 18 september.
Ansökan om utställningsprogram för 2018 enligt direktiv från SBK-förbundet.
Kommitté hundars mentalitet
Under 2015 är förhoppningen att utbilda nya mentalfunktionärer samt att uppdatera de funktionärer
som inte haft möjlighet att delta på mentalprov under det senaste året. Vidare planeras konferens för
distriktets testledare.
Vi vill verka för att för att distriktets samtliga funktionärer har nödvändig teoretisk och praktisk kunskap
för att kunna utföra ett önskvärt funktionärsarbete i provverksamheten.

Avgifter 2016
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla under 2016:
Medlemsavgifter: 15,- kr per ordinarie- och familjemedlemmar.
Bruksprov och lydnadsprov: 10,- kr per startande,
Agility: 2,- kr per startande.
Rallylydnad: 3,- kr per startande.
Utställning: 3,- kr per katalogiserad hund vid officiell utställning.
Mötesavgift: 1 200,- kr/klubb och år.

Gävleborg i januari 2015

