
Verksamhetsplan 2014 
Styrelsen 
Kommande året avser vi att vi skall fortsätta arbeta med öppna träningskvällar med tanke på 
hur populärt detta varit under föregående år. Dock hade vi lite otur med 
avslutningsgångerna året som var så till detta år skall vi göra lite mer research så att det inte 
krockar med några stora tävlingar. Då finns ju stora möjligheter för gemenskap om man som 
exempel kör lite grillning eller dylikt. 
 
Vi har pratat om att vi skall försöka få till lite prova-på verksamhet där medlemmarna får 
möjlighet att testa på nya grenar med sina hundar. Tanken är att vi skall hitta personer som 
kan ta hand om var sin disciplin, dels att visa upp vad det går ut på men även att deltagarna i 
den mån det är möjligt kan få prova på. 
 
Ett annat mål för det kommande året är att öka gemenskapen i klubben och samla 
ytterligare lite mer folk till trivselkvällar med mat och umgänge. Kanske i samband med 
klubbtävlingar?  
 
Vi planerar att hålla medlemsmöten 1 gång varannan månad samt styrelsemöten med 
samma intervall. Vi kommer också att se till att klubben finns representerad vid årets 
distriktsmöten. 
 
Detta och mycket annat hoppas vi att kunna arbeta med så att vi fortsätter att utveckla 
klubben, vi har en stabil grund med många duktiga och aktiva medlemmar! 
 
Agility/rallylydnad 
Vi planerar att genomföra ett antal kurser under året, för att kunna tillmötesgå den 
förväntade efterfrågan. Om intresse finns startas grundkurser och fortsättningskurser i 
agility samt grundkurs i rallylydnad.. 
 
För att instruktörer skall hålla sig uppdaterade i nyheter inom agility & rally vill gruppen att 
man går fortbildningskurser, dessa bekostas delvis av utbildningsmedel delvis av 
studiefrämjandets bidrag. Vi planerar att skicka medlemmar på tävlingsledarutbildning, 
agilitydomarutbildning samt utbildning till rallylydnadsinstruktör och rallylydnadssekreterare 
under året. 
 
En tvådagar agilitytävling med lagklass och individuell klass 3 kommer att anordnas den 12-
13 april i ridhus utanför Askersund samt en tvådagars agilitytävling klass 1 och 2 den 27-28 
september på Kumlaklubben. Rallylydnadstävlingar vår och höst, datum ännu ej fastställda.  
 
Klubbmästerskap i agility och rallylydnad, datum ännu ej fastställda. 
 
Vi fortsätter med de populära månadstävlingarna, det är träningstävlingar under 
tävlingsmässiga former. Det kommer vara tävlingar i januari, februari, mars, april, maj, 
augusti, september och oktober. Statuterna ska delvis skrivas om inför årets säsong för att 
underlätta så även våra kursdeltagare kan vara med i den lättare klassen. 
 



Vi kommer att fortsätta med träningsgrupperna på torsdagarna från april till november samt 
vinterträningen på söndagarna från november till mars i ridhuset Sickelsta. 
 
Träningsgrupperna planera att fortsätta träffas och träna. 
 
Inköp av ny elektronisk tidtagning har budgeterats för i agilitybudgeten. 
 
Eventuellt kommer ett antal uppvisningar att genomföras, men dessa är inte planerade i 
dagsläget. 
 
Agility & Rallygruppen 
//Inger Olsén 
 
RUS 
Har ej inkommit med någon verksamhetsplan för 2014. 
 
Tävling 
Bruks och Lydnadsgruppens  plan för 2014 är att vi skall arrangera 6 st. brukstävlingar och 3 
st. Lydnadsprov: 
3 st. spårtävlingar  Lkl,  Hkl,  Och  Ekl,   1 st. Skyddstävling alla klasser, 
1 st. Rapporttävling alla klasser samt 1 st. Söktävling alla klasser,   
1 lydnadsprov på våren och 2 st. på hösten. 
 
Och vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra dessa tävlingar så som vi  
brukar göra, med hjälp av duktiga funktionärer så att vårt goda rykte att  
anordna tävlingar fortsätter att vara bra. 
 
Vi ska också anordna minst 1 st. innoficiell tävling: 
Påskägget ( alt. Majblomman ) 
 
Vår förhoppning är att vi ska anordna någon mer inoff. tävling, 
vi vet i nuläget inte riktigt vad det blir. 
 
Och för att planera allt det här så kommer vi att ha ett antal  
möten och funktionärsträffar under året. 
 
//Bruks och Lydnadsgruppen Kumla BK. 
 
Underhåll 
Verandagolvet ska oljas in 
Hopphindren ses över och repareras 
 
I övrigt det fortlöpande underhållet efter behov så som 
Buskröjning , Gräsklippning mm. 
 
Underhållsgruppen genom 
Kent Thorslund 



 
Utbildning 
Vi planerar att under året ha två valpkurser, en vardagslydnadskurser och momentkurs för 
tävlingslydnad. 

Utbildningssektionen planerar att ordna ett antal tematräffar på klubben. 

Vi planerar att ha en instruktörsträff samt vidareutbildning av våra aktiva instruktörer. 

 
 
Trivsel 
Trivselgruppen har under året ordnat med fika till klubbstugan och mat/fika vid tävlingar och 
andra arrangemang på klubben. 
 
Inköpen har i huvudsak skett på ICA Maxi . 
 
Det har funnits vissa svårigheter att få personalstyrkan att räcka till vid tävlingar vid flera 
tillfällen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


