
Verksamhetsberättelse 2021

Social hållbarhet - vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där
människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och
förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen
attityd.

Året 2021 var ett år då det hände mycket organisatoriskt. I april gick dåvarande
största delen av styrelsen ut i ett Mail och informerade om att de hoppade av med
omedelbar verkan. Endast kassör satt kvar (och två personer i HUG).

Den 14 juli hölls medlemsmöte och en ny styrelse tillsattes fram till årsmötet
2022. Inom en månad hade två ledamöter hoppat av pga personliga skäl.

Under året har en reducerad grupp hållit i kurser. Vi har dessutom haft ett
pandemiår. Men detta till trots har vi lyckats överträffa budget. Vi har följt SBK:s
regler för sammankomster.

För att kunna möta upp medlemmars behov har vi välkomnat 2 nya instruktörer
samt 2 kontraktsinstruktörer till Höörs BK.Nya kontrakt har skrivits med
samtliga kontraktsinstruktörer på klubben. De 2 som tillhör klubben av dessa 3
förbinder sig till att hålla valpkurs eller allmänlydnadskurs inom ramen för
klubbens verksamhet.

Styrelsens sammansättning och organisation 2021 invald på medlemsmöte den
juli
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Styrelsens arbete under året:
Vi har haft 6 möte under 2021 efter medlemsmötet då ny styrelse tillsattes.

Vi har köpt in två datorer med Office paket som används av sekreterare och
kassör månatligen men som tillhör tävling vid behov.

Vi har bett distriktets revisorer att gå igenom klubbens räkenskaper. Detta efter
sommarens medlemsmöte där några medlemmar uttryckte oro över att
ekonomin inte var korrekt skött.
Revisorerna har lämnat besked om att oron saknar fog.

Hug har arbetat fram ett årshjul för att ha kurser som kompletterar varandra. En
valpkurs ska varvas med unghunds och specialkurser för att ge möjlighet till
fortsatt utbildning.

Pysselkväll där det tillverkades hundleksaker.

Luciamingel den 13 december med fika på klubben.

Julbak på klubben söndagen den 12 december.

Klubbstuga och träningsplan:
Städdagar utföres av samtliga medlemmar som innehar tagg enligt tidigare beslut
och det har varit regelbundna städningar utförda under hösten.

Mark och Trädgård har under sommarhalvåret klippt gräsmattan.

Kurser hållna under 2021:
4 valpkurser
1 allmänlydnadskurs
4 unghundskurser
2 agilitykurser
2 tävlingslydnadskurser
1 uppletshelg
1 nybörjarspår
4 helgkurser i bruks och lydnad



Utbildning och Kursverksamhet:

Under våren höll vi kurs från mars enligt SKK:s rekommendation utomhus och
med högst 6 personer per grupp. Vi var endast utomhus och noga med att hålla
avstånd.

Vi har haft utställningsträning vid 2 tillfälle.

Det organiserades en välbesökt provapådag i september där medlemmar och icke
medlemmar bjöds in att prova på olika discipliner (rallylydnad, lydnad,
nosaktivering. agility, handling, nosework) inom hundträning.

Vi har Lina Bonder som påbörjat en utbildning till agilityinstruktör.

Vi har anmält [enny Anderberg för utbildning till rallylydnadssekreterare så fort
det kommer en utbildning. Susanne Johansson har anmält sitt intresse för att gå
en skrivarkurs.

Vi har bestämt att samtliga instruktörer i Höör ska gå fortbildning till
allmänlydnad 2.

Vi har kontrakterat tre nya kontraktsinstruktörer:
Anna Jönsson Nosework och kantarellsök
Martina Eberhard Rallylydnad och kliekerkurs
Samt Mikael Bonder för specialkurser. Anna J och Mikael B håller
valpkurs/unghund i om ramen för klubben utan ersättning.

Styrelsen kommer att gå en utbildning i föreningsteknik via Distriktet under
våren 2022.



Verksamhetsplan

Social hållbarhet - vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där
människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och
förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen
attityd.

Planer för 2022:
-Reparera (samt söka pengar) och sätta nytt staket runt planen.
-Anordna träningstävlingar i brukslydnad. lydnad, rallylydnad och agility.
-utföra inplanerade officiella tävlingar i agility
-Rensa upp bodarna som är sönder.
-Kontraktera nytt företag som ska klippa gräset.
-Få gjort en ny hems ida åt klubben.
-Planera sommarkurser.
-Sund med hund-kurs till hösten.
-Fortsätta utveckla kursutbudet och försöka täcka in våra olika medlemmars
intresse-område.
-Planera för medlemsfest i sommar med grill samt julfest.
-starta medlemsvårdsgrupp
-köpa in orangea nät till agilityplan för avgränsning.
-kick-off för instruktörerna
-ta fram ett fungerande system för att behålla och utbilda våra instruktörer.
-utbilda och knyta an fler instruktörer
-ta omgrepp om träningsgrupperna

Agility
Planerar att ha två inofficiella tävlingar ( Blåbärstävlingar och Tunnel race)
Planerar att ha en officiell Agility och Hopp tävling under två dagar klass 1 ena
dagen och klass 2 andra dagen.
Under dessa tävlingar så behövs många funktionärer så Julia och Lina tar gärna
emot intresserade.
Planeras att våren/ försommaren startas en Agility kurs.

•
Rallylydnad
Det finns två grupper på vår klubb som tränar rallylydnad , med ca S-8 deltagare
i var grupp.
Många har varit ute och tävlat med mycket goda resultat. Det har även deltagits i
online tävlingar även där med fina resultat.
Vi ämnar fortsätta träna och stötta varandra i våra träningsgrupper .
Tanken finns att arrangera en träningstävling sensommaren 2022 .
Under våren håller vi Rallylydnadskurser i nybörjare och fortsättning samt vid
önskemål en specialhelg mot tävlingsträning för Martina Eberhard.



Medlemsvårdsgrupp
I en klubb är det många olika viljor och intresse som samsas. Och det är
olikheterna som gör en klubb stark. Vi har för avsikt att starta en grupp som
främjar genom aktiviteter och gott föredöme sammanhållning och stämning på
vår klubb. Hjälpa till att organisera sommargrill, julfest etc tillsammans med
styrelsen. Vår klubb är vad vi gör den till.

Bruks
Skottträning startade under hösten, och det kommer vi att fortsätta med under
våren så fort solen är uppe till 19.00. Dessutom kommer vi att arrangera några
träningstävlingar i brukslydnad.

Nosework och specialsök
I december startade vi upp kurser i både NW och Specialsök och detta hoppas vi
utveckla under våren 2022.

Utställning
Vi fortsätter erbjuda handlerträning i utbildningssyfte inför sommaren. Vi
kommer att sondera terrängen för att erbjuda en inofficiell utställning HT22-
VT23

Barometern 2021
Bästa Lydnadsekipage:
Bästa Rallylydnadsekipage:
Bästa Noseworksekipage:
Bästa Agilityekipage:


