SBK GÄVLEBORGSDISTRIKTET
Mål och Verksamhetsplan för 2022
Mål
Distriktets uppgift är att stödja lokalklubbarna så att vi gemensamt uppnår:
➢ Ökat medlemstal med 100 medlemmar
➢ Genomföra 1300 studietimmar för funktionärer
➢ Genomföra fem utvecklingskonferenser med deltagare från samtliga klubbar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsplan
Mötesverksamhet
•
•
•
•
•

Årsmöte den 20 mars fysiskt i Edsbyn
Distriktsmöten, 3 st i Bollnäs
Styrelsemöten, 8 st
Kongressen, representera vid kongressen den 7-8 maj
Centrala konferenser, deltaga i centrala konferenser

Distriktsmästerskap
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruksprov Patrullhund
Spår
Skydds
Rapport
Sök
Lydnad
Tjänstehund Patrullhund
Agility
Rallylydnad

Hundägarutbildning
•
•
•
•

Erbjuda SBK instruktörsutbildning samt att ordna utvecklingsaktiviteter för instruktörer och
lärare
Deltagande i Dialogmöten C-HUS via zoom
Arbeta för att klubbarnas utbildare i kursverksamheter ska träffas och ha erfarenhetsutbyte
med varandra
Arbeta för en förbättrad och utökad kommunikation och samarbete mellan klubbarna
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Samhällsnytta
Patrullhund
•
•
•
•
•
•
•
•

Två samverkans- och informationsmöten med gemensam träning för
tjänstehundsrepresentanter i Gävleborg. Vid behov eventuellt fler möten, men då digitalt.
Genomföra DM för att kvalificera ekipage till FM
Närvara på tjänstehundskonferenser, utbildningar och möten
Verka för att både elever och instruktörer deltar i Hundtjänstskolan HTS 2022
Arrangera ett flertal marknadsförings- och rekryteringsaktiviteter
Samverka och samarbeta med Försvarsmakten Gävleborg och övriga Frivilliga
Försvarsorganisationer
Sprida information om tjänstehundverksamheten inom distriktet
Arrangera en patrullhundskurs

Räddningshund
•

Ingen verksamhet planerad

Prov och Tävling
Bruks, Lydnad, Rally och Patrullhund bruks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltaga på digital central regelkonferens Bruks, Lydnad och Rallylydnad med en funktionär
per gren
Tävlingsplaneringsmöte under våren och hösten
Fortbildning av tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare om Corona läget tillåter detta
Under året arrangera konferenser i bruks, lydnad och rally för domare, tävlingsledare och
tävlings sekreterare
Möte med klubbarnas tävlingsansvariga
Teorikurser i skydds kommer att genomföras digitalt på SBK men skall godkännas av
distriktet
Utvärdering av officiella tävlingar i SBK-tävling av tjänstgörande domare
Genomföra olika utbildningar i bruks och lydnad efter klubbarnas behov
Domarprov praktiskt 1B och 2B kommer att genomföras sent i andra kvartalet
DM i alla grenar

Rallylydnad
•
•
•
•

Genomföra utbildningar av tävlingssekreterare och skrivare efter behov
Anordna en konferens för distriktets arrangörer och funktionärer
Anordna DM
Utbilda rallydomare i annat distrikt
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Agility
•
•

•

Vi fortsätter att använda facebook-gruppen
Flera av klubbarna hade planerat för officiella tävlingar förra året så nu hoppas vi på att det
blir av i år. Det är nya regler från och med 1januari 2022. Detta kan kräva stora investeringar
för klubbarna då många behöver köpa nya hopphinder tex
Vi vet att det just nu pågår utbildningar (tävlingsledare) där Söderhamns BK och Bollnäs BK
har deltagare med

Draghund
•

Kurs för Grönt Kort planeras i Bollnäs BK’s under första kvartalet
Kursledare Petter Hillborg från Gävle

Avel och Hälsa
Utställning
•
•

Utställning den 25 september i Ljusdal
Enligt direktiv från centrala utskottet avel och hälsa ska ansökan om utställning
för år 2024 lämnas in

Mental
•
•
•

Mentalbanorna (MH) i Ockelbo och Järvsö ska kvalitets säkras
(dessa klubbar ombedes att kontakta distriktets ansvarig för detta ändamål.)
Om det i dessa tider finns en möjlighet planeras en konferens för beskrivare och testledare
för att fortsättningen arrangera bra och säkra MH inom distriktet
Om det finns behov kommer det utbildas funktionärer

Avgifter 2023
Styrelsen föreslår att följande avgifter ska gälla för 2023:
•
•

Medlemsavgift 30 kr per medlem, ej ungdomsmedlemmar
Mötesavgift 1200 kr per klubb och år

