Verksamhetsplan / Mål 2018
Malung-Sälens Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att
trivas och utvecklas oavsett mål med hundägandet.
Allt arbete sker ideellt vilket betyder att alla hjälps åt att driva klubben och gör den till
en trevlig mötesplats för medlemmarna.
Malung-Sälens Brukshundklubb strävar efter en god sammanhållning mellan
medlemmarna. I klubben hjälps vi alla åt för att skapa god stämning och välkomna
nya medlemmar.
● Som medlem i Malung-Sälens Brukshundklubb arbetar vi gemensamt för att
nya intresserade hundägare som kommer på prova på kvällar, kurs, träningar
ska känna sig välkomna
● Att ha roliga medlemsevenemang och gemensamma träningar.
● Att som medlem behandla övriga medlemmar och hundar med respekt.
Att utvecklas tillsammans med sin hund oavsett slutmål är en viktig och rolig del i
hundägandet. I Malung-Sälens Brukshundklubb vill vi att alla medlemmar har
möjlighet att utvecklas så långt man önskar. De individuella målen för ekipagen kan
innebära allt mellan att lära känna sig själv och sin hund, att få vardagen att fungera,
till att stå högst upp på prispallen och tävla i stora mästerskap.
Hur kan klubben hjälpa enskilda ekipage att utvecklas tillsammans:
● Öppen stuga, kursverksamhet, inspirationstillfällen
● Träningsgrupper
● Träningstävlingar
● Att som medlem dela med sig av sina kunskaper och hjälpa andra
medlemmar att utvecklas

Övergripande mål 2018
Malung-Sälens brukshundklubb är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och
arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar.
De övergripande målen är att:
● sprida kunskap om hund
● ha friska och funktionsdugliga hundar
● hundar i människans tjänst
● öka vår kunskap om hund
● vara en aktiv organisation.

Planerade aktiviteter och specifika mål 2018
● Att behålla och öka antalet medlemmar i klubben genom att erbjuda
utvecklande kurser och aktiviteter.
● Aktiva verksamhetsgrupper som delar på arbete och ansvar
● Att få fler medlemmar att engagera sig i verksamheten genom olika
uppgifter/erbjudanden.
● Att stimulera instruktörer och medlemmar att fortsätta hålla kurser
● Att utbilda medlemmar som vill bli funktionärer
● Att erbjuda tävlingar i lydnad och bruksgren
● Att erbjuda MH och utbilda/auktorisera våra figuranter
● Att fräscha upp stugan

