SBK Gotland
Verksamhetsplan
verksamhetsåret
2019-01-01 – 2019-12-31
I samarbete med

Styrelse
Mål:
•
•

Styrelsemöten sex gånger under året.
Fyra medlemsmöten varav ett är ordinarie årsmöte.

Distriktsgrupp
Kommer:
• Att vid behov genomföra teoretiska utbildningar i samråd med skyddsansvariga.
• Att utvärdera ansökta licenser.

PR/Info & Hemsida
Kommer:
• Att hålla hemsida och FB-sida uppdaterade och aktuella med relevant information till distriktets
medlemmar.

Rasutveckling
Kommer:
• Att vid behov genomföra uppdatering av testledare/figuranter för Mentalbeskrivning Hund (MH).
• Att delta vid/skicka deltagare till centrala och regionala konferenser för RAS/RUS, mentalbeskrivare
och utställningsansvariga.
• Att arrangera officiell utställning samt exteriorbeskrivning den 30 augusti. Domare/beskrivare Hans
Almgren.
• Att arrangera mentaltest den 7-8 september, domare Lorentz Ogebjer och Leif Hjälm.
Vid få deltagare vid mentaltesten kommer utbildning genomföras av testledare/figuranter MT.

Tjänstehund
Bevakning
Kommer:
• Att under januari ha ett möte med Fredrik Gertsson, hundansvarig Gotlandsgruppen och
hundförare. Och utifrån det mötet planera för träffar med hundförare, träningar tillsammans med
gruppchefer och soldater.
• Att under februari skicka deltagare till centrala tjänstehundsutbildningsdagar.
• Att ha deltagare med på KFÖ (krigsförbandsövning) under vecka 15.
• Att under maj genomföra distriktsmästerskap för patrullhundar, arrangör Norra Gotlands Bk.
• Att senast den 20 augusti skicka in anmälan om att starta patrullhundskurs 2020.
• Att ha med deltagare på SÖF (särskild övning förband) som genomförs under hösten.
• Att skicka deltagare till centrala instruktörskonferensen 21 - 22 september.
• Att skicka deltagare till centrala kurschefsutbildningen 23 - 24 november.
RÄDDNING
Ingen verksamhet, vilande.

Tävling
Planerar:
• Att genomföra en utbildning av tävlingsledare i lydnadsprov.
• Att genomföra DM tävlingar i spår, lydnad samt IGP. Tävlingarna/proven kommer att genomföras ute
i lokal- och rasklubbarna samtliga tävlingar genomförs i den högsta klassen.
• Att planera tillsammans med övriga sektorer i distriktet, för att få en långsiktig framförhållning inom
verksamheten.
• Att tillsammans med lokal- och rasklubbar sammanställa tävlingar/prov på Gotland för 2020.
• Att vid centrala konferenser skicka representanter från Gotland i samråd med lokal- och rasklubbar.
• Att verka för att få fler som vill utbilda/engagera sig inom tävlings- och provverksamheten
• Att samverka för att få till ett ännu bättre samarbete mellan klubbarna.

Utbildning
Planerar:
• Att genomföra en instruktörsutbildning grundmodul med start i början på året.
• Att genomföra en spårläggarkurs för intresserade medlemmar
• Att genomföra utbildningar som finns angivna under distriktsgrupp, rasutveckling och
tävling.

