
Verksamhetsplan/mål 2013 
 
 
Mål 
Stödja klubbarna i deras arbete för att: 

 öka medlemsantalet med 100 medlemmar 
 genomföra 750 studiedagar för instruktörer 
 alla klubbars styrelser ska upprätta en målstyrning 

 

Distriktmöten 
Årsmöte den 24 mars i Hudiksvall.  
Distriktsmöten i Bollnäs den 14 maj, 19 juni och 31 oktober.  

  

Styrelsemöten  
Under verksamhetsåret genomföra sju styrelsemöten. 

 

Kongressen 
Distriktet skall representeras på kongressen.  

 

Centrala konferenser 
Distriktet skall representeras vid centrala konferenser. 

 

Distriktsmästerskap  
Skydds den 18 maj, Skutskär  
Sök den 26 maj, Järvsö  
Spår den 18 maj, Skutskär  
Rapport den 12 maj, Gävle  
Lydnad den 30 juni, Hudiksvall 
Patrullhund den 31 augusti, Ljusdal  
Agility, datum inte bestämt.  
Rallylydnad, datum inte bestämt. 

 

Agilitysektorn  
Möte med alla agility ansvariga vår och höst 
A1 utbildning 
Länskampen 
Pep-kurs 
 

Hundägarutbildningssektor  
Med nedanstående verksamhetsplan vill vi att Gävleborgs lärare och instruktörer ska kunna se fram 
emot ett år av vidareutveckling i en trivsam gemenskap. 

  

- Verka för en fungerande kommunikation med klubbarna för att få kunskap om vilket behov av 
utbildning och fortbildning som finns. 

- Arrangera fortbildningar för instruktörer och lärare i samarbete med Studiefrämjandet vid två 
tillfällen under året. 

- Föreslå en modell för instruktörsutbildning i distriktets regi avseende avgifter och arvoden. 
- Arrangera instruktörsutbildningar i distriktets regi. 
- Skapa ett forum på Google Talk där vi kan ”prata” med varandra inom gruppen och samtidigt 

ge andra möjlighet att kommunicera med oss. 
 

Rasutvecklingssektor 
Officiella utställningar under verksamhetsåret. 
 



Tjänstehundssektor 
Ordna kvartalskonferenser med alla klubbars tjänstehundsansvariga. 
Information i distriktets klubbar om tjänstehunds göromål och aktiviteter. 
 

Patrullhund 
Informera sig om statusen på distriktets tjänstehundar. 
Genomföra bevakningskurs i Sandviken 
 
Räddningshund 

En räddningshundutbildning startar i mars/april. 

 
Tävlingssektor  

Bruks- och lydnad 
Tävlingsplaneringsmöte under våren. 
Fortbildning av tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare. 
Under våren arrangeras konferenser i bruks och lydnad för domare och tävlingsledare. 
Under våren arrangeras en konferens för tävlingssekreterare för att diskutera SBK Tävling och 
SBK prov. 
Möte med klubbarnas tävlingsansvariga. 
Teorikurs i skydds för distriktets klubbar. 
Utvärdering av officiella tävlingar. 
 
Rallylydnad 
Genomföra kurser och utbilda domare, instruktörer och andra funktionärer efter behov. 
 

Kommitté hundars mentalitet 
Fortsätta inventering av mentalbanor, mentaltestdomare, mentalbeskrivare, mentaltestledare och 
mentalfiguranter på uppdrag av C-kommitté hundars mentalitet. 
Konferenser med testledare i Gästrikland och Hälsingland. 

 
Avgifter 2014 
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla under 2014: 
Medlemsavgifter: 15,- kr per ordinarie- och familjemedlemmar. 
Bruksprov och lydnadsprov: 10,- kr per startande, 
Agility: 1,- kr per startande. 
Rallylydnad: 3,- kr per startande. 
Utställning: 3,- kr per katalogiserad hund vid officiell utställning. 
Mötesavgift: 1 200,- kr/klubb och år. 
Förseningsavgift på 1 000,- kr per ärende. 

 
 
Gävleborg i januari 2013 


