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Mål 
Stödja klubbarna i deras arbete i att öka medlemsantalet genom att erbjuda utbildningar  

och vidareutveckling av funktionärer.  

Genomföra 1.300 studietimmar för funktionärer.  

Verka för en förbättrad kommunikation i distriktet.  

Anordna träffar och utvecklingskonferenser med deltagare från samtliga klubbar. 

Distriktsmöten 
Årsmöte  på Ockelbo BK den 26 mars. 

Distriktsmöten Genomföra 3 st distriktsmöten. 

Styrelsemöten Under verksamhetsåret genomföra åtta styrelsemöten. 

Kongressen Distriktet skall representeras på kongressen 13-14 maj. 

Distriktet skall representeras vid centrala konferenser. 

Distriktsmästerskap 
Skydd 14 maj  Gävle BK. 

Sök 18 juni Järvsö BK. 

Lydnad 9 september Valbo BK. 

Spår 9 september Skutskär BK. 

Rally 16 september Sandviken BK. 

Patrull 30 september Ljusdal BK. 

Tjänstehund Patrullhund Arrangör ej klar  

Prov och Tävling 
Bruks, Lydnad, Rally och Patrullhund Bruks 

Domarutbildning Lydnad startar. 

Praktiskt slutprov för Bruksdomare. 

Under året arrangeras konferenser i bruks, lydnad för domare , tävlingsledare och tävlings sekreterare. 

Möte med klubbarnas tävlingsansvariga inför 2024 års planering. 

Teorikurser i skydds kommer att genomföras digitalt på SBK men skall godkännas av distriktet. 

Utvärdering av officiella tävlingar.  

Det kommer att genomföras olika utbildningar i bruks och lydnad efter klubbarnas behov . 

DM i alla grenar. 

Rallylydnad  

Utbildning för skrivare rallylydnad startades i februari med 5 deltagare. 

Nästa omgång startas i början av hösten 2023. 

Utbildning för tävlingssekreterare startades i februari med 7 deltagare. 

Nästa omgång startas i början av hösten 2023. 

DM i rallylydnad kommer att genomföras på Sandviken BK 16/9. 

Rallylydnadsdag för arrangörer och funktionärer kommer att arrangeras i april. 

Till hösten bjuds rallyansvariga och arrangörer till tävlingsmöte inför 2024 års planering. 

Draghund 
Vi vill verka för att fler ska ansluta sig till våra träningsträffar. 
Vi vill anordna några tränings/skoj tävlingar. 
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Hundägarutbildning 
Vår målsättning är att varje år och ordna utvecklingsaktiviteter för instruktörer i distriktet.  

Föreläsningshelg 28-29 jan med Monica Henriksson. 

Vidareutbildning i sök och patrull i maj samt i spår under hösten. 

En instruktörsutbildning om behov uppstår. 

Instruktörsträffar. 

Kommittémöten för planering av verksamheten 2023-2024. 

Delta i Dialogmöten C-HUS via zoom. 

Arbeta för att klubbarnas utbildningsansvariga ska träffas och ha erfarenhetsutbyte med varandra.  

Arbeta för att få en förbättras och utökad kommunikation och samarbete mellan klubbarna.  

Samhällsnytta - Tjänstehund SBK Gävleborg. 
Patrullhund 
Vi avser att ha två samverkans- och informationsmöten med gemensam träning för 
tjänstehundsrepresentanter i Gävleborg. Vid behov eventuellt fler möten, men då digitala. 
Vi hoppas att ett DM kommer att kunna genomföras så att vi därigenom kan skicka ekipage till  
Försvarsmaktsmästerskapet.  
I största möjliga mån avser vi ha representanter närvarande på tjänstehundskonferenser, tillbörliga  
utbildningar och möten. 

Förhoppningsvis har vi även både elever och instruktörer från Gävleborg med på Hundtjänstskolan  
(HTS) 2023. 
Vi avser arrangera flertalet marknadsförings- och rekryteringsaktiviteter. Samverka och samarbeta 
med Försvarsmakten Gävleborg och övriga Frivilliga Försvarsorganisationer samt även eventuellt  
andra aktörer.  
Sprida information om tjänstehundsverksamheten inom distriktet.  
Nyutbilda samt vidareutbilda funktionärer inom tjänstehund.  
Under 2023 kommer vi att arrangera en patrullhundskurs. 
Räddningshund  
Ett domaruppdrag avseende sjöräddningsprov finns inplanerat för Kjell Järsand. 
 

Avel och Hälsa 
Utställning 

Under året kommer det att arrangeras en utställning i Ljusdal den 22 september. 

Enligt direktiv från centrala utskottet avel och hälsa ska ansökan om utställning för år 2025 lämnas in. 

Mental 

Under året ska mentalbanorna (MH) i Ockelbo och Järvsö kvalitetssäkras, dessa klubbar ombedes att 

kontakta distriktets ansvarige för detta ändamål.  

Om det finns behov kommer det att utbildas funktionärer. 

 

Avgifter 2023 
Styrelsen föreslår att följande avgifter ska gälla för 2023. 

Medlemsavgift 30 kr ordinarie medlem och familjemedlem. 

Mötesavgift 1200 kr per klubb och år. 


