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Verksamhetsplan	  Lomma	  Brukshundklubb	  2015	  

	  

Under	  verksamhetsåret	  planerar	  styrelsen	  på	  att	  hålla	  2	  st	  medlemsmöten	  (23/4	  och	  8/10)	  samt	  ett	  
årsmöte.	  Under	  året	  skall	  det	  också	  vara	  2	  städdagar,	  en	  på	  våren	  och	  en	  på	  hösten.	  

De	  stugreparationer	  som	  inte	  hanns	  med	  under	  2014	  skall	  fortgå	  2015.	  	  Dörrar	  och	  fönster	  ska	  bytas	  
och	  i	  samband	  med	  dörrbyte	  så	  ska	  vi	  även	  försöka	  ordna	  ett	  nytt	  lås	  in	  till	  stugan.	  	  Spegel	  skall	  sättas	  
upp	  ute	  på	  appellplan	  våren	  2015.	  Ny	  stolpe	  och	  belysning	  ska	  ordnas	  vid	  ¨agilityplanen¨,	  även	  detta	  
önskvärt	  under	  våren.	  Får	  vi	  en	  bättre	  belysning	  så	  kan	  vi	  utnyttja	  planerna	  bättre.	  Likaså	  ska	  bättre	  
belysning	  in	  till	  klubbstugan	  ordnas	  genom	  ”gångbelysning”	  från	  parkeringen	  och	  in	  till	  stugan.	  Det	  
ska	  se	  och	  kännas	  välkomnande	  att	  komma	  till	  vår	  klubb.	  

Förhoppningsvis	  blir	  det	  även	  i	  år	  ett	  träningsläger	  i	  Halen	  och	  då	  förhoppningsvis	  med	  fler	  deltagare	  
än	  de	  som	  tränar	  sök	  och	  spår.	  Lydnad	  går	  utmärkt	  att	  träna	  där	  också.	  

Styrelsen	  Lomma	  Brukshundklubb	  

	  

Agility	  2015	  

Verksamhetsplan	  Agility:	  

150112	  –	  Kommittémöte	  –	  årsplanering	  

150129	  –	  Förberedande	  tävlingsmöte	  inför	  tävling	  150425	  tillsammans	  med	  Svedala	  BK	  

150212	  –	  Instruktörsmöte	  Agility	  

150321	  –	  Arbetsdag	  Agility	  

150415	  –	  tre	  klubbs	  tävling,	  Oxie	  kl	  18	  

150425	  –	  Officiell	  agilitytävling	  klass	  1	  och	  2,	  plats	  Lomma	  

150521	  –	  tre	  klubbs	  tävling,	  Lomma	  kl	  18	  

150601	  –	  gemensam	  kursavslutning	  Agility	  

150610	  –	  tre	  klubbs	  tävling,	  Lund	  kl	  18	  

150826	  –	  tre	  klubbs	  tävling,	  Oxie	  kl	  18	  

150916	  –	  tre	  klubbs	  tävling,	  Lomma	  kl	  18	  

151003	  –	  Officiell	  agilitytävling	  klass	  1	  och	  2,	  plats	  Svedala	  

151017	  –	  tre	  klubbs	  tävling,	  Lund	  kl	  10	  

151025	  –	  KM	  agility	  

151216	  -‐	  Julklappshoppet	  
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/Ingrid	  

	  

Mentalkommittén	  2015	  

	  

Verksamhetsplan	  MH/MT:	  

150314	  -‐	  	  Ordinarie	  MH	  

150412	  -‐	  	  Ordinarie	  korning	  

150502	  -‐	  	  Uppfödar	  MH	  

150510	  -‐	  	  Uppfödar	  MH	  

150531	  -‐	  	  Ordinarie	  MH	  

150613	  -‐	  	  Uppfödar	  korning	  

150711	  -‐	  	  prel	  uppfödar	  MH	  +	  MT	  

150905	  -‐	  	  uppfödar	  MH	  

151010	  -‐	  	  Ordinarie	  MH	  

151024	  -‐	  	  Uppfödar	  korning	  

151107	  -‐	  	  Ordinarie	  korning	  

	  

/Conny	  

	  

Hundägarkommittén	  2015	  

Vi	  planerar	  att	  under	  2015	  ha	  följande	  kurser	  

5	  valpkurser	  

5	  Grundkurser	  

2	  Förberedande	  tävlingslydnad	  

1	  Tävlingslydnad	  

2	  Rally	  lydnad	  

1	  Spår	  kurs	  

1	  Prova	  på	  spår	  dag.	  
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Vi	  planerar	  även	  att	  ha	  en	  aktivitet	  för	  våra	  instruktörer.	  

/Karin	  

	  

	  

Tävlingskommittén	  2015	  

Officiella Tävlingar 2015 

15 mars Söktävling (LKL, HKL, Elit) 
6 juni Lydnadstävling alla klasser 
23 augusti Apellklass sök och spår 
13 september Spårtävling Elitklass 
10 oktober Lydnadstävling alla klasser 
	  
Klubbmästerskap	  i	  Bruks	  och	  Lydnad	  
KM	  beräknas	  i	  slutet	  av	  oktober	  2015.	  

Rallylydnad	  
En	   grupp	   medlemmar	   med	   Heléne	   Jonsson	   i	   spetsen	   planerar	   för	   att	   klubben	   ska	   hålla	  
rallylydnadstävling	  under	  2015.	  

Träningstävlingar	  
Vi	  hoppas	  att	  vårt	  samarbete	  med	  Veberöd,	  Sjöbo,	  Lund	  och	  Skurup	  fortsätter	  även	  nästa	  år.	  Vi	  
kommer	  i	  så	  fall	  ha	  två	  träningstävlingar	  i	  Lomma	  under	  2015,	  precis	  som	  övriga	  klubbar	  hos	  sig.	  För	  
att	  få	  tävla	  på	  de	  andra	  klubbarna	  så	  ska	  man	  ställa	  upp	  som	  funktionär	  på	  våra	  tävlingar.	  Tävling	  på	  
hemmaplan	  sker	  i	  mån	  av	  plats	  och	  tillgång	  på	  funktionärer.	  
	  
Utbildning	  
Arbetet	  fortsätter	  med	  att	  hitta	  någon	  som	  är	  intresserad	  av	  att	  gå	  utbildning	  till	  tävlingssekreterare	  
samt	  tävlingsledare	  i	  bruks.	  Förhoppningsvis	  kommer	  utbildningstillfälle	  och	  intresserade	  från	  
Lomma	  BK	  på	  samma	  tid.	  
Vi	  kommer	  förhoppningsvis	  skicka	  några	  för	  utbildning	  till	  bland	  annat	  tävlingssekreterare	  för	  
Rallylydnad	  under	  2015.	  
	  
Uppnosat	  
Vi	  planerar	  att	  fortsätta	  rapportera	  till	  tidningen	  över	  vad	  som	  händer	  inom	  tävlingsverksamheten	  i	  
Lomma	  bk.	  
	  
	  
	  
För	  tävlingssektorn	  
Yvonne	  Rosberg,	  Christina	  Sjöström,	  Erik	  Sundberg,	  Pia	  Sindahl	  och	  Jessica	  Carling	  
	  


