Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2021
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Klubbens mål är att bibehålla antalet medlemmar
Vi fortsätter att arbeta med vidareutbildning av klubbens medlemmar, funktionärer och
instruktörer. Vilket var väldigt svårt under 2020 då pandemin lamslog mycket verksamhet
Behovet att löpande utbilda nya instruktörer är stort, främst inom våra grundkurser och vi hoppas
att under året få nya personer som har intresse av att gå som instruktörselev och som även vill
fortsätta och utbilda sig till instruktörer. Med förhoppning att smittskyddsrestriktionerna lättar och
SBK kan lägga ut utbildningar
Att fortsätta ha gemensamma aktiviteter med våra grannklubbar som tex träningstävlingar och
föreläsningar där vi också kan hyra in oss i större lokaler.
Fortsätta utvecklingen för mer vinteraktiviteter så verksamheten kan löpa året runt. Det som
fortfarande saknas är en mer permanent inomhuslokal som även Hund för alla kan vara i. Under
restriktioner 2020 och fortsatt så är möjligheten till inomhusverksamhet väldigt begränsad.
Vi håller stort antal kurser på klubben under årets alla månader och det vill vi fortsätta med.
Att stötta våra sektorer och även bidra till att de kan få någon form av uppskattning för allt arbete
som de lägger ner (som tex föreläsning eller annan aktivitet). Fortsätta att uppmuntra fler att ställa
upp i sektorer och att vara funktionärer på våra tävlingar. Förra årets ansvariga i Rallysektorn har
tyvärr lämnat uppdraget och vi hoppas att klubben hittar nya som kan ta över.
Att fortsätta att utvecklas i tiden med vad som händer; På grund av pandemin har våra instruktörer
börjat använda digitala medel för utbildning som tex teori via zoom.
Fortsätta stötta Hundungdom som blivit utan klubbstuga. Ingen återkoppling från kommunen om
nya lokaler och tillsvidare har de sin verksamhet i vår stuga.
Nuvarande styrelse ser mycket positivt på klubbens utveckling och vi är otroligt stolta över att
verksamheten har kunnat fortsätta att utvecklas och fortskrida under vårt svåra år 2020 (pandemin)
och ser fram emot 2021 tillsammans med alla medlemmar och våra fyrbenta, som är anledningen till
att vi alla är här, och önskar den nya styrelsen lycka till.

Styrelsen
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare
Kassör:
Ledamöter:
Suppleanter:

Annette Ståhl
Jerker Linnerborg
Christina Rudén
Lotta Zanderholm
Frida Svenzon, Jasmin Griffin, Inger Larsson
Johanna Tak, Jessica Jansson
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Mark och Stuga / Styrelsen
•
•
•
•
•
•
•

Löpande underhåll och skötsel av lokaler och planer.
Renovera köket och fräscha upp väggarna i stugan. Delvis har detta gjorts på grund av vattenläcka
och efterföljande renovering.
Att undersöka om kommunen kan bidra med att fylla på med underlag för vår rastslinga.
Att be kommunen att se över vår möjlighet att få kommunalt vatten till klubben.
Att be kommunen att ta ett beslut om deras plåtskjul. Klubbens önskemål är att kunna utnyttja
den marken till annat om den togs bort.
Att arrangera den årliga städdagen.
Riva HU stugan.

Hundägarutbildningssektorn (HUS)
I sektorns AU ingår följande deltagare: Caroline Blad, Ann Magnusson, Tina Löchen, Inger Larsson,
Annette Ståhl, Christina Rudén
Vi välkomnar fler personer i sektorn och önskar rekrytera minst två deltagare till.
Jourträning
Under 2021 kommer vi fortsätta på samma sätt som tidigare år med jourträningar med olika teman
som är väldigt uppskattat. Vår intention är att kunna serva våra medlemmar med detta en gång i
veckan mellan april-juni och september-oktober. Denna träning är öppen och gratis för medlemmar i
klubben och leds av en instruktör.
Hund för alla
Vi vill utöka vårt engagemang i Hund för alla för att kunna ha fler kurser i detta område, detta gör vi
med Studiefrämjandet och inte fått återkoppling på fortsatt samarbete men vi jobbar på det. Därav
har vi inte lagt med dessa kurser i planen för 2021.

Instruktörer
Följande instruktörer planerar vi ska vara verksamma under 2021
Allmänlydnad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inger Larsson
Ulrika Hallberg-Lüning
Annette Ståhl
Susanne Persson
Caroline Blad
Christina Rudén
Åsa Raftewold
Anki Gaulitz
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Agility:
•
•
•

Lotta Zanderholm
Marie Hellberg
Katarina Nywall

Nosework
•
•

Johanna Tak
Ann Magnusson

Specialsök (kong)
• Annette Ståhl
Rallylydnad:
•
•

Miriam Helleday
Cattis Sandin (vid behov)

Tävlingslydnad:
•
•

Annette Ståhl
Susanne Persson

Brukslydnad/special moment
•

Annette Ståhl

Bruks prova på:
•
•
•

Annette Ståhl
Lars Magnusson
Christina Rudén

Hund för alla:
•

Ann Magnusson

Under 2021 har vi som mål att ha 1-2 stycken instruktörselever som går bredvid på kurserna för
Allmänlydnad. Vi önskar att skicka minst en elev vidare till instruktörsutbildning.
Kursverksamheten
Klubben önskar fortsätta växa men vi börjar nå begränsningar i logistiken såsom tillgång till
lektionssalar och planer. Vi behöver och kommer fortfarande se till att vi växer gällande kursutbud, vi
vill kunna erbjuda kurser för alla typer av medlemmar, från den tävlingsintresserade till den som
enbart har hunden som sällskap. Vi kommer fortsätta ta in externa instruktörer där så behövs av
kompetenssyfte för att attrahera våra medlemmar som kommit en bit på väg.
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Planerade kurser under året (estimat)

Typ av kurs

VT

HT

Valpkurs

5

4

Unghundskurs

3

3

Allmänlydnadskurs

3

3

Pensionärskurs

2

1

Kurs för äldre hundar

1

0

Hund för alla

0

0

Sund med hund

1

1

Totalt

15

12

Tävlingslydnad Startklass

1

1

Tävlingslydnad klass 1

1

1

Valp mot tävling

1

0

Tävlingslydnad utvalda moment

1

0

Extern lydnadsinstruktör alt brukslydnad

1

1

Totalt lydkurser

5

3

Bruks/Appellkurs alternativt endast
bruksmoment i specialkurs

1

1

Bruksmoment special utvalda moment

0

1

Spårkurs (kan även vara prova på)

1

1

Sökkurs

1

1

Uppletande

1

1

NoseWork

3

2

Specialsök

2

2

Totalt bruks kurser

9

9

Totalt år = 18

Totalt tävlingskurser bruks och lydnad

14

12

Totalt år = 26

Grundkurser

Totalt år = 27

Lydnad

Totalt år = 8

Special Bruks och Nose work
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Agility

VT

HT

Steg 1

1

1

Steg 2

1

1

Tävlingskurs

1

0

Prova på

1

1

Steg 3

0

1

Totalt

4

4

Nybörjare

1

1

Fortsättning

1

1

Totalt

2

2

Totalt antal kurser alla dicipliner

35 vår

30 höst Totalt helår = 65

Totalt år = 8

Rallylydnad

Tot år = 4

Lydnad & Brukssektorn
Sektorns målsättning
•

Att de tävlingar i lydnad och bruks som Nacka BK ordnar ska vara uppskattade och locka många
deltagare.

•

Att uppmuntra och stödja klubbens tävlingsekipage, inklusive de som är intresserade av att börja
tävla, inom lydnad eller bruks.

•

Att fortsätta brukssatsningen och även starta en lydnadssatsning. En FB grupp har startats för de
som kör Bruks, där vi lägger upp träningar, evenemang mm. Hoppas även göra för
Tävlingslydnaden.

•

Att ha träningstävlingar inom lydnad och bruks.

Medlemmar i sektorn
Aktiva inom sektorn är Christina Rudén, Åsa Raftewold, Annette Ståhl, Bert Holmberg, Maria
Hammarbäck, Jasmin Griffin, Ingela Günther, Jessica Jansson, Kerstin Lindbergh, Helene Valentin.
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Årets officiella tävlingar
DATUM

TÄVLING

KOMMENTAR

2021-01-24

Lydnadstävling startklass och klass 1

Inställd (covid)

2021-04-18

Sök (lägre och högre)

2021-05-23

Lydnadstävling (startklass och klass 1)

2021-09-19

Bruksprov spår (lägre)

2021-10-16

Lydnadstävling alla klasser

Nacka Cup

Möten
•
•

Möten har vi främst inför tävlingarna. Annars via FB grupp eller zoom
Vi kommer delta i och presentera sektorns/klubbens arbete på styrelse-, medlems- och
övriga möten.
Träningstävlingar och tävlingslydnadsjour
•

tävlingsträningar kommer att ordnas under vår och höst med hjälp av klubbens
tävlingsledare
• jourer arrangeras på måndagar under årets varmare månader och lördagar under vinter.
Utbildning
● Utbilda/främja/vidareutveckla funktionärer
Skotträning
●
●

Anordna skotträning måndagar den ljusa årstiden
Utbilda nya skyttar

Funktionärsvård
Vår verksamhet kräver stora insatser av många medlemmar som funktionärer på de olika tävlingarna
och aktiviteterna. Vi vill uppmuntra de funktionärer som alltid ställer upp och samtidigt försöka locka
fler medlemmar att prova på att vara funktionärer.
Vi planerar tillsammans med styrelsen att en viss summa kan läggas till uppmuntran av detta. Och
hoppas att det är möjligt att göra under året då vi förhoppningsvis får se en lättnad i pandemin.
Championat
Vi visar sektorns uppskattning till de ekipage som når championat inom lydnad och bruks med ett
stipendium.
Stipendieligan och vandringspriser
Vi fortsätter att uppmuntra våra tävlingsekipage med stipendier och vandringspriser. I SBK-tävling är
det numera möjligt att söka fram vilka ekipage som har tävlat för Nacka BK under året i alla klasser.
Material och underhåll
Sektorn köper in, underhåller och ser över material till lydnads- och brukstävlingar samt jourer.
Auktoriserade funktionärer.
Nacka BK har de senaste åren utbildat flera funktionärer för tävling. I början av 2021 finns följande:
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5 auktoriserade tävlingsledare i lydnad: Annette Ståhl, Gunilla Stare, Christina Rudén, Miriam
Helleday och Ingela Günter.
1 auktoriserade tävlingsledare i bruks: Gunilla Stare. Christina Rudén har i skrivandet stund endast
kvar att genomföra 2 tävlingar sedan är även hon helt klar.
1 domare lydnad: Gunilla Stare
1 tävlingssekreterare inväntar att få skriva prov (inte gått på grund av Covid) Jasmine Griffin.
Rallylydnadssektorn (vilande)
Vi hoppas att denna sektor kommer att återuppstå under 2021.
Sektormedlemmarna under 2020 gjorde ett strålande jobb men blev dock lite tungjobbat. Tack för allt
ni gjorde.
FB- gruppen ”Nacka BK-Rallylydnad” finns kvar. Tanken är att medlemmar ska använda den till att
hitta träningskompisar, tipsa, gratta, peppa mm.
Möjlighet till egen träning på klubben finns fortfarande genom att det finns skyltar, skylthållare,
koner tillgängligt, i lådan på verandan, att låna.
Agilitysektorn
I Sektorn ingår Lotta Zanderholm, Kickan Karlsson, Marie Hellberg, Karin Neuhaus, Ann-Christine
Coucy och Tilde Jansson.
KM
Planeras att genomföras under augusti.
Tävlingar
Vi planerar för en tävlingshelg någon gång i april/maj. Planen är att det blir blåbärstävling på
lördagen och officiell klass 1 eller 2 på söndagen.
Eventuellt samma upplägg en helg i /september/oktober.
Träningar
Organiserad träning för medlemmar med kunskap motsvarande minst grundkurs kommer att hållas
på onsdagar under april - oktober. Olika svårighetsnivåer vid olika tillfällen, sektormedlemmarna
turas om att ansvara. Information kommer att läggas ut på hemsidan samt Agilityns Facebook sida.
Vi kommer att fortsätta arbeta för att våra medlemmar ska få bättre möjligheter att träna för kurs
och tävling.
Kursverksamhet
Vi fortsätter att utvärdera och utveckla våra kursplaner.
Hinderpark
Vi planera att köpa in en ny gunga eftersom den vi har nu inte är godkänd för tävling. Vi behöver
också köpa in en ny 6-meterstunnel eftersom två av de gamla är trasiga/utnötta.
Vi räknar med att sälja vårt allra äldsta A-hinder och en av platt-tunnlarna.
Utbildning
Vi kommer att vidareutbilda våra instruktörer med 1-2 inspirationstillfällen under året.
Lisa Jansson kommer att gå som instruktörselev under året för att sedan gå instruktörsutbildning.
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Lotta Zanderholm kommer att vidareutbilda sig till A2-instruktör så snart lämplig kurs dyker upp.
Vi behöver fler instruktörer och kommer att hålla utkik efter lämpliga och intresserade medlemmar.
Möten
Vi planerar att ha 3-4 sektormöten under 2021.
Rasutvecklingssektorn (RUS)
Vi har följande utbildade figuranter för MH: Åsa Raftewold, Susanne Mickelsson, Karin Romdahl, Pia
Wiklund, Marie Hellberg, Cecilia Hjortsten, Åsa Edesten, Annette Ståhl och Carin Segerström.
Testledare: Annette Ståhl och Carin Segerström.
Beskrivare: Lars Magnusson
Sektorn har ännu inte planerat in något MH för 2020 men räknar med minst 1.
Disktriktet planerar ett möte under året för de nya momenten.
Nacka BK Nosarbete
Totalt finns 7 auktoriserade Tävlingsledare och Tävlingssekreterare. Vår ambition är att rekrytera
ytterligare 4 tävlingsledare och lika många tävlingssekreterare för att uppnå detta. I och med
rådande situation med Covid har vi redan fått flytta två planerade tävlingar men vår ambition är att
få till 6 tävlingar under året.
Idag är tre tävlingar inlagda i tävlingskalendern.
Datum

Tävling

17 apr
16 maj
19 jun

TSM 2
TSM 1
TEM 1

Antal
deltagare
15
15
15

info

Flyttat från 14/2 pga Covid
Flytad från 14/3 pga Covid

Ytterligare tävlingar kan planeras in efter att domare hittats.
Gruppen kommer delas upp i två en för SBK Specialsök och en för Nosework.
Gemensamma träningar kommer fortsätta som förra året och är planerat till att ske ungefär
varannan vecka, beroende på intresse.
Köket
Köket fortsätter att skötas av Em Ståhl Lundström.
Förhoppningsvis lättar restriktionerna och vi kan börja ha mer utbud i köket.
Köket hjälper till med inköp och bemanning under tävlingar och andra arrangemang.
Våra instruktörer på klubben kommer fortsättningsvis att vara ansvariga under kurser att sälja,
plocka fram och fylla på från frysen, slänga sopor och städa undan.
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Web
Webansvariga : Frida Svenzon och Jessica Jansson.
Sektorn planerar att fortsätta att administrera, underhålla och utveckla vår olika system:
•
•
•
•

Hemsida
Kurssida
Bokningssystem
Mejldomänen

Patrullhund
Vilande
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