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MÅL SVALÖVS BRUKSHUNDKLUBB 2018-2021 

 

MÅL 2019/2020/2021 

• Fortsätta stärka Svalövs ställning som utbildningsklubb med bredd mätt som antal 
kursdeltagare 

• Erbjuda en bred bas av kurser. Såväl grundkurser som kurser med specialinriktning 

• Bibehålla och stärka SBHK som en tävlingsklubb 

• Verka för att klubben fortsatt kan vara aktiv under en eventuell period med tillfällig väg 
för inpassering till industriområdet 

• Öka medlemsantalet och engagemanget hos medlemmarna 

 

MÅL 2018 

• Utbildning 
o Genomföra aktiviteter för att stödja, utveckla och motivera våra instruktörer i 

form av vidareutbildning, föredrag och/eller seminarier. 
o Stärka styrelsen genom utbildning i förening och organisation. 

• TÄVLINGSSATSNING 
o Vi ska fortsatt försöka hålla en mängd tävlingar och träningstävlingar. Ett mål är 

återkommande träningstävlingar mellan april och oktober i alla de 
tävlingsgrenar vi kan erbjuda. Agility, rally, lydnad, bruks och eventuellt 
specialsök. 

• ÖVRIGT        
o Styrelsen ska bli bättre på att kommunicera beslut och underlag och Inte enbart 

förlita sig på att medlemmarna läser protokoll 
o Kontinuerligt informera medlemmarna på Facebook och hemsida. 
o Fortsätta arbeta för att på ett bra sätt ta emot och ta hand om nya medlemmar så 

att vi är en välkomnande klubb 
o Vara frikostiga i att visa uppskattning för de som aktivt bidrar till klubbens 

utveckling 
 

 

 

 

 

 



  
 

2017-01-29 

VERKSAMHETSPLAN 2018 

• Tävlingar agility. Datum ej satta förhoppningen är en eller två. 

• Öppet hus är inte planerat men den medlem som vill driva detta kan räkna med fullt stöd. 
Kontakta styrelsen. 

• Uppskattningskvällar ett flertal gånger kommer att planeras. 

• Klubbtävlingar avses att hållas återkommande under vår, sommar och höst.  

• Tävling rallylydnad dubbla klasser nyb, forts och avancerad.  18 februari 

• Apell spår och sök        8 april  

• Klubbmöte        14 maj 19.00 

• Startklass och lydnadsklass 1     13 juni 

• Högre och lägre spår       4 och 5 augusti  

• Klubbmöte        15 oktober 19.00 

• Lydnad start till elit       2 december 

 


