Förslag till Verksamhetsplan 2017/2018
för Bjuvs BK:
Mål:
För SBK gäller det för Kennelklubbens medlemsorganisationer gemensamma övergripande
målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet
genom:
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och
exteriört fullgoda rasrena hundar
- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av dessa raser
- att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet och
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet
Styrelsen i Bjuvs BK föreslår följande verksamhetsplan för 2016/2017 enligt förslag från
grupperna:
Verksamhetsplan 2017 för AG
Under 2017 planeras inga aktiviteter i agilitygruppen.
Verksamhetsplan 2017 för HuG
10/1- kursstart Rally nybörjare
19/1 – HuG möte 18.30(inför årsmöte)
28-29/1 – NoseWork kurs
9/2 – årsmöte 19.30
16/2 – HuG 18.30+ Instruktörsmöte kl.19,30
2/3 – Förberedande möte med blivande instruktörer inför kursstart 18.30
15/3 – Kursstart Vårtermin kl 19,00
28/3 – Föreläsning Gyllensten
6/4 – Instruktörsmöte 19.30
1/6 – HuG 18,30 + Instruktörsmöte 19,30
11/6 – Avslutning vårtermin 12:00

17/8 – HuG 18.30 + instruktörsmöte 19,30, planering inför kursstart
23/8 – Kursstart hösttermin kl.19,00
14/9 – HuG 18,30 + Instruktörsmöte 19.30
2/11 – HuG 18.30 + Instruktörsmöte 19,30
12/11 – Avslutning hösttermin 12:00
22/11 – Hug möte (Budget 2018 + verksamhetsplanering 2018) kl.18,30
Verksamhetsplan 2017 för Köksgruppen
Vår plan är att köket ska vara bemannat på kursdagar självklar så krävs det medlemmars
hjälp till detta
Tävlingar och utställningar så kommer självklart köket att vara bemannat.
Verksamhetsplan 2017 för Mentalgruppen
Sammankallande: Louise Adamsson
Mentalbeskrivningar under året: Ett på våren för Riesenspass kennel, ingen datum
inplanerad för närvarande. Och ett på hösten för Relativ´s kennel.
Eventuellt kan fler MH bli aktuella om förfrågningar/intresse finns, men max 2 till.
Skulle någon vara intresserad av att hjälpa till på beskrivningarna eller vill utbilda sig till
figurant så är det bara att höra av sig till mig.
Eventuellt kan det bli en MH kväll även i år.
Vi behöver köpa en ny pistol eftersom den gamla klickar, kostnad ca 1500 kr.
Eftersom sektorn inte är så aktiv har vi inga möten för närvarande.
Ekonomin borde gå med plus även nästa år om inte någon oförutsedd utgift dyker upp.
Louise
Verksamhetsplan 2017 för Nöjesgruppen
Eftersom gruppens huvuduppgift är att ”vakta” på olika externa arrangemang och för
förfrågningar om ni vill eller kan ställa upp i regel 1 till 2 månader innan arrangemanget har
vi i dagsläget inga förfrågningar. Vi hoppas givetvis att få ”vakta” på sommarens
arrangemang på Sofiero.
Verksamhetsplan 2017 för Patrullhundsgruppen
-

Verksamhetsplan 2017 för Rallylydnadsgruppen

Förhoppningar och planer under 2017 är att vi ska ha 2 tävlingar. En i sommar när vi har
Bjuvscupen och en till sen hösten/vinter.
Verksamhetsplan 2017 för Tävlingsgruppen
Verksamhetsplan 2017 för Utställningsgruppen
Vi kommer göra en hel del förändringar på våra utställningar och vi hoppas o tror att det
kommer att gynna oss då vi satsar stort på detta.
Vi kommer ha 3 utställningar i år.
Vi börjar med vår Inofficiella 6-Maj-2017, sedan tar vi vår Officiella den 19-Augusti-2017 och
Inofficiell den 20-Augusti-2017.
Så med andra ord en hel helg i utställningen tecken.
Med detta innebär det att vi inte kommer att ha tiden som krävs till att göra våra egna
rosetter.
Sponsorer kommer vi vara i ett stort behov av och då inte bara hundrelaterat.
I skrivande stund så är Inofficiella utställningen klar med domare och ringsekreterare.
Domare blir: Linda Friberg, Bengt-Åke Bogren och Lotta Carping.
Till den Officiella har vi Nils Molin klart som domare o jagar en till. Ringsekreterare är klara
här.
Sista Inofficiella är också nästan klart så när som på en domare och här dömer:
Johan Sandström, Veronica Tell, ?.
Ringsekreterare är klara.
Linda

