
Verksamhetsplan/mål 2014 
 
 
Mål  
Stödja klubbarna i deras arbete för att: 

 behålla medlemsantalet 
 genomföra 750 studietimmar för funktionärer 
 genomföra 4 utvecklingskonferenser med deltagare från samtliga klubbar 

 

Distriktmöten 
Årsmöte den 22 mars på Studiefrämjandet i Gävle. 
Distriktsmöten i Bollnäs den 8 maj (kongresshandlingar), 21 augusti och en helgdag i oktober 
(distriktsverksamhet) samt att verksamhetsgrupperna har lokalklubbsmöten. 

  

Styrelsemöten  
Under verksamhetsåret genomföra sju styrelsemöten. 

 

Kongressen 
Distriktet skall representeras på kongressen.  

 

Centrala konferenser 
Distriktet skall representeras vid centrala konferenser. 

 

Distriktsmästerskap  
Bruksprov patrullhund den 17 maj, Ljusdal  
Spår den 24 maj, Ockelbo  
Skydds den 7 juni, Skutskär  
Sök den 7 juni, Skutskär  
Lydnad den 27 september, Ockelbo 
Rapport den 4 oktober, Sandviken  
Agility, datum inte bestämt.  
Rallylydnad, datum inte bestämt. 
Tjänstehund patrullhund, prel helgen 14-15 juni i Marma. 

 

Distriktet 60 år 
Aktiviteter med anledning av distriktets 60-årsjubileum. 

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

Hundägarutbildningssektor 
Fortsätta med Allmänlydnadsinstruktörsutbildning de som gått Grundmodul. 
Starta upp Rallyinstruktörsutbildning med assistans från Rallylydnadslärare – kontakt har tagits med 
HUS Nina Kristofferson hur vi kan gå tillväga. 
Hitta sätt att engagera fler lärare i distriktet och vid behov se till att de som vill blir uppdaterade. 
Mål att ha resurser så att det kan starta upp Grundmodul minst en gång men helst två gånger varje år. 
En i norra delen och en i södra. 
Göra en egen uppföljning och utvärdering av den grundmodul som varit.  
 
Förslag på vad man ute i klubbarna vill ha från distriktet; 
• Önskemål om specialkurser i spår, sök, rapport  
• Mera fortbildning för instruktörer – kvällar och helger  
• Önskvärt med instruktörsutbildning i distriktets regi  



• Förbättra informationen ut till klubbarna men också hitta ett sätt så vi får information från klubbarna 
till distriktet. Tillverka ett formulär som ska redovisas till oss en gång per år. Innehålla klubbarnas 
kurser/aktiviteter, vilka lärare, hur många deltagare, antal studietimmar. 

• Möten i distriktet där vi kan träffas och utbyta erfarenheter mellan klubbarna, vilka kurser, vilka 
ersättningar betalas, problem, bra idéer mm. Föreläsningar med ovan eller bara ändå (behöver ju 
inte vara nån utifrån) halvdag och “vilda” diskussioner halva dagen. (Kanske lockar fler att komma 
om man har en föreläsare)  

• Önskemål att ha en dag i ämnet “att läsa hund” med inbjudna ekipage och praktiska övningar 
 

Tjänstehund  
Ordna kvartalskonferenser med alla klubbars tjänstehundsansvariga. 
Information i distriktets klubbar om tjänstehunds göromål och aktiviteter. 
 
Patrullhund  
1 planerad patrullhundskurs i området. 
2 st kompetensutbildningshelger, en på våren och en på hösten. 
Vara med på Hemvärns-skallet med minst en omgång. 
Genomföra DM och ha deltagare med på FM-mästerskapet. 
Ha 100% av ekipagen i förbandet med på KFÖ, SÖF och så många som möjligt med på de lokala KU-
passen som kommer att finnas. 
Fyra möten i Bollnäs. 
Ha deltagare med på de konferenser som kommer under 2014. 
Ha både elever och instruktörer/kurschefer med på HTS 2014. 
 
Räddningshund  
Fortsatt utbildning av ekipagen inför årets del- och slutprov. Kursen planerar att åka på ett studiebesök 
på en MRT-uttagning för att få en uppfattning av målbilden. 
 
Under året planerar vi även att ha 2 prova-på-dagar, en i Hälsingland och en i Gästrikland. 

 
TÄVLING  

Bruks- och lydnad 
I januari startar en tävlingsledarutbildning i lydnad med 10 deltagare. Ledare: Anita Larsson. 
Tävlingsledarutbildning i bruks startar i början av året. Ledare: Leif Jönsson. 
Lydnadskonferens 15 mars i Ockelbo. 
Brukskonferens 5 april i Gävle. 
Under våren arrangeras konferenser för tävlingssekreterare i Gästrikland och Hälsingland för att 
diskutera SBK Tävling och SBK prov.  
Tävlingsplaneringsmöte 21 augusti.  
Fortbildning av tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare.  
Möte med klubbarnas tävlingsansvariga.  
Teorikurs i skydds för distriktets klubbar.  
Utvärdering av officiella tävlingar.  
DM i alla grenar. 
 
Rallylydnad  
Genomföra kurser och utbilda domare, instruktörer och andra funktionärer efter behov.  
 

RUG 
Officiell utställning i Ljusdal den 28 september. 
Ansökan om utställningsprogram för 2017 enligt direktiv från SBK-förbundet. 
 
Kommitté hundars mentalitet 
Fortsätta inventering av mentalbanor, mentaltestdomare, mentalbeskrivare, mentaltestledare och 
mentalfiguranter på uppdrag av C-kommitté hundars mentalitet. 
Konferens med beskrivare och testledare.  

 



Avgifter 2015  
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla under 2015: 
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 2014 


