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Verksamhetsplan Örebro Brukshundklubb 2021 
 
 
Verksamhetsplan för Örebro Brukshundklubb 2021 
 
 
Vårt uppdrag som brukshundklubb är att utbilda hundar och hundägare, anordna prov och 
tävlingar samt bidra till en bra hundhållning i samhället.  

 
Örebro Brukshundklubb ska fortsätta vara en engagerande och välkomnade klubb som 
erbjuder medlemmarna många aktiviteter.  
Med hänsyn till den osäkerhet som fortfarande råder om restriktioner för detta verksamhetsår, 
med förhoppning om att det snart blir lättare att samlas, så är verksamhetsplanen för 2021 
följande:  

 
a. Klubben ska genomföra en kick-off-dag med loppis.  

 
b. Örebro BK ska aktivera flera medlemmar som funktionärer till klubbens 

tävlingar och övriga verksamheter.  
 

c. Vi ska genomföra minst en städdag och en fixardag. 
 

d. Klubben ska anordna minst två föreläsningar för medlemmar under hösten.  
 

e. Vi ska ha temakvällar på hösten för att bredda kunskapen i olika hundgrenar. 
 

f. För att öka möjligheterna till att träna och tävla under hela året kommer 
klubben arbeta för en hundhall i Örebro.  

 
g. Vi ska påbörja utbyte till mer energisnål belysning och byta ut 

belysningsstolpar.  
 

h. Vi ska arbeta för bättre kommunikation genom utvecklad hemsida samt 
regelbunden medlemsinformation via mail.  

 
i. Klubben ska sträva efter att bli mer klimatsmart.  

 
j. Vi ska säkerställa ett gott samarbete med Studiefrämjandet. 

 
k. Vi ska utveckla aktiviteter för barn och ungdom.  

 
l. Klubben ska erbjuda kurser inom olika grenar och på olika nivåer.  

 
m. Vi ska arbeta med att utveckla klubbens område.  

 
n. Vi ska arbeta för att främja tjänstehundsverksamhet.  
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SEKTORERNA 
 
 
Verksamhetsplan Tävlingssektorn 2021 
 

Tävlingssektorn ansvarar för planering och genomförande av klubbens tävlingar i bruks och 
lydnad. 
 
Gruppens målsättning är att arrangera trivsamma och välorganiserade tävlingar som ger 
mersmak både för tävlande och funktionärer. Gruppen har som ambition att bereda alla 
anmälda plats på tävling. 
 

Tävlingsform och antal tävlingar   Uppskattat antal deltagare 
 

Startklass * 3    40 
Lydnadsklass 1 * 3   20 
Lydnadsklass 2 * 3   15 
Lydnadsklass 3 * 3   15 
Appellklass * 1    10 
Lägreklass spår * 1    8 
Högreklass spår * 1   8 
Sök L - Elit * 1    10 
 

Tävlingssektorn har fortlöpande utgifter i form av material till tävlingar, reseersättning, 
funktionärsarvoden mm. Planerat inköp under 2021: pinnar till spår. 
 

Planerad verksamhet 2021 
• 10 april appellklass sök och spår 
• 2 maj lydnadstävling startklass, 1, 2 och 3 
• 23 maj söktävling lägre-, högre- och elitklass 
• 4 augusti lydnadstävling startklass, 1, 2 och 3 
• 4 september lägreklass spår 
• 26 september högreklass spår 
• 16 oktober lydnadstävling startklass, 1, 2 och 3 

 

Som förra året så är gruppens ambition fortsatt att kunna ta emot fler tävlande till våra 
tävlingar, behovet av funktionärer är därför stort för att inte slita på det få som till dags dato 
ställt upp. Visionen kommer fortsatt vara att klubbmedlemmar ska funktionär på lika många 
tävlingar, eller fler, som de själva väljer att tävla på klubben.  
 

Verksamhetsplan Hundägareutbildningssektorn 2021 
 
Vårtermin 2021 
3 st valpkurser 
1 st tävlingslydnadskurs 
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1 st spårhelg  
1 st aktivering och prova på kurs 
 
Hösttermin 2021 
3 st valpkurser 
1 st tävlingslydnadskurs 
1 st spårhelg eller rapport 
1 st aktivering och prova på kurs 
 
Vidare kommer vi att ha en instruktörsträff tidigt på året (januari-februari) för planering av 
vårens kurser och en i slutet av sommaren för planering av höstens kurser 
 
Hundrundan kommer att fortsätta som tidigare och vi kommer att ha temakvällar en gång per 
månad. 
 
 
Verksamhetsplan rally/freestyle/nose work 2021 
 
Rallylydnad 
- Vi har ansökt om rallylydnadstävling 28 augusti.  
Nybörjarklass x 2 och fortsättningsklass x 2. 
 
- 1 Nybörjarkurs och 1 fortsättningskurs ska anordnas under våren. 
- 1 Nybörjarkurs även under hösten. 
 
- Ordna 2 träningstävlingar i rallylydnad. En onsdagkväll i maj och en onsdagkväll i 
september. 50 kr/start. 
 
- Öppenträning i Rallylydnad med värd från och med april. Uppehåll under sommaren med 
fortsättning i augusti. 
 
Freestyle 
- Ordna 1 nybörjarkurs i freestyle under våren 
 
Nose Work 
- Köra 1 inofficiell tävling, sk. Clearround, i nose work i juni. 
- Ordna 1 kurs under året. 
 
 
Verksamhetsplan Agility 2021 
 
Agilitysektorn 2021 består av Malin Lindskog, Matilda Persson, Jessika Lind, Linn 
Hammarbäck, Hanna Uhlan och Sara Rasmusson.  

Vårt fokus under 2021 är på våra befintliga agility-ekipage. De som gått fortsättning och ev 
tävlingskurs som ännu inte hittat sig in i ett träningsgäng. Målet är att de ska fortsätta vilja 
träna och komma ut på tävlingsbanorna. Vi planerar en vår-kick-off/träningstävling för alla 
agility-ekipage. Datum sätts senare. Vi satsar på att ha gemensamma öppna träningstillfällen 
på tisdagar och lägger därför inga planerade kurser denna dag.  
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Kurser vi vill hålla under våren: 
Tävlingskurs nivå 1 
Fortsättning 
Temakurs slalom/kontaktfält 
Temakurs handling 

Start runt april. 

Vi planerar att ha en inofficiell tävling i samband med att kurserna är slut, räknas bli i mitten 
av juni. 
Vi planerar att arrangera KM 2021 under hösten.  
Vi hoppas kunna genomföra en helgtävling men avvaktar med beslut med tanke på Covid-19. 

Under hösten vill vi hålla dessa kurser: 
Nybörjare 
Tävling nivå 1 
Tävling nivå 2 
Temakurs 

 

Verksamhetsplan patrull - 2021 
Att genomföra en prova på dag patrull under våren med samma upplägg som prova på dagen 
2019.  
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