
Verksamhetsplan/mål 2017 
 
 
Mål  
Stödja klubbarna i deras arbete för att: 

 öka medlemsantalet med 100 medlemmar 
 genomföra 1.300 studietimmar för funktionärer 
 genomföra 4 utvecklingskonferenser med deltagare från samtliga klubbar 

 

Distriktmöten 
Årsmöte den 19 mars i Gävle. 
Distriktsmöten i Bollnäs den 10 maj (kongresshandlingar), 13 september och 28 oktober (heldag, 
distriktsverksamhet) samt att verksamhetsgrupperna har lokalklubbsmöten. 

  

Styrelsemöten  
Under verksamhetsåret genomföra sju styrelsemöten. 

 

Kongressen 
Distriktet skall representeras på kongressen 20-21 maj. 

 

Centrala konferenser 
Distriktet skall representeras vid centrala konferenser. 

 

Distriktsmästerskap 
Lydnad 23 april i Skutskär 
Rapport 7 maj i Gävle 
Bruksprov Patrullhund 14 maj i Edsbyn 
Spår 4 juni i Järvsö 
Tjänstehund Patrullhund 17 juni, plats ej bestämd. 
Sök 30 september i Sandviken 
Agility, datum inte bestämt.  
Rallylydnad, datum inte bestämt. 
 

Hundägarutbildningssektorn 
Vårt mål är att kunna erbjuda två grundmoduler och en allmänlydnadsinstruktörsmodul varje år i norra 
respektive södra delen av distriktet. Övriga moduler försöker vi anordna ungefär vartannat år, då 
kanske i samverkan med andra distrikt.  

Vi har en kontinuerlig dialog med centrala hundägarsektorn om vad som kan/ska förbättras i 
kommunikation mellan centrala sektorn, distriktet och klubbarna.   

Vi arbetar för att klubbarnas utbildare i kursverksamheten ska vilja och kunna träffas för att ha 
erfarenhetsutbyte med varandra. Vi vill också att de kontaktar oss berättar hur de själva planerar att 
utbilda/utveckla sin verksamhet på lokalplanet. De kommer ju nya medlemmar hela tiden och gamla 
bör också ”underhållas”.  

Vi kommer att fortsätta erbjuda vidareutveckling av instruktörer – vår och höst både i distriktets norra 
och södra delar. Vill gärna få förslag av klubbarna hur och vad de vill att de ska innehålla. De vi sen 
kan komma att erbjuda skickar vi till alla klubbar samt läggas ut på distriktets hemsida.  



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

Patrullhund  
Skicka ekipage på patrullhundskurs för att fylla upp förbandets behov.  
Vara med på Hemvärns-Skallet med minst två omgångar.  
Delta vid DM och ha deltagare med på Försvarsmakts-mästerskapet.  
Fyra möten i Bollnäs, alternativt telefonmöten.  
Delta vid telefonmöten med Försvarsmakts-gruppen samt delta vid ev fysiska möten.  
Ha deltagare med på de konferenser som kommer under 2017.  
Ha både elever och instruktörer med på Hundtjänstskolan (HTS) 2017.  
Arrangera prova-på-dagar samt marknadsföringsaktiviteter.  
Verka för att sprida info om tjänstehundsverksamheten på varje klubb i distriktet. 
Verka för att ha deltagare med på Svenska Brukshundklubbens instruktörskurser.  

Räddningshund  
Inom räddningshund har ej någon plan fastställts.  
 

Tävlingssektorn 
Bruks- och lydnad  
Tävlingsplaneringsmöte under våren. 
Fortbildning av tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare.   
Under året arrangeras konferenser och utbildningar i bruks och lydnad för domare och tävlingsledare.  
Möte med klubbarnas tävlingsansvariga.   
Teorikurs i skydds för distriktets klubbar görs löpande.   
Utvärdering av officiella tävlingar.   
Det planeras olika kurser i bruks och lydnad.   
DM i alla grenar. 
Arrangera SM Bruks & IPO 25 – 27 augusti 2017. 
 
Rallylydnad  
Genomföra kurser och utbilda domare, instruktörer och andra funktionärer efter behov. 
Det första distriktsmästerskapet inom Gävleborg ska genomföras. 
 
Agility  
Möte med alla klubbar i länet. 

 
Rasutvecklingssektorn  
Officiell utställning i Gävle den 15 juli och i Ljusdal den 17 september.  
Ansökan om utställningsprogram för 2020 enligt direktiv från SBK-förbundet.  
 
Kommitté hundars mentalitet  
Den 14 februari planeras konferens för mentalbeskrivare i Sandviken. Under mars/april planeras en 
konferens för distriktets testledare. Vid denna konferens kommer vi gå igenom de nya regelverken för 
mentalitet. Vid behov kommer utbildning ske av mentalfiguranter.  
Vidare ska befintliga banor i distriktet kvalitetssäkras enligt direktiv från sektorn.  

 
Avgifter 2018 
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla under 2018: 
Medlemsavgifter: 30,- kr per ordinarie- och familjemedlemmar. 
Mötesavgift: 1 200,- kr/klubb och år. 
 
 
Gävleborg i januari 2017 
 


