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Styrelsens mål   
Styrelsen föreslår följande aktiviteter för 2022 

 
Öka antalet medlemmar en ständig fråga att arbeta med, fortsätta med kurser som tilltalar 

våra medlemmar och som lockar nya. 

Arbeta med att hålla fast i kursdeltagarna efter avslutad kurs. 

 

Klubbens aktiviteter fortsätter med kurser och annan aktivering som utgör den huvudsakliga 

aktiviteten på klubben som styrelsen fortsätter bevaka och stötta 

 

 

Hemsidan/PR 

Klubbens e-postadresser  

kontakt@haverobk.se  

styrelsen@haverobk.se 

utbildning@haverobk.se  

tavling@haverobk.se  

Fortsatt arbete med att ge medlemmar en hemsida där alla sidor är uppdaterade och 

fungerar.  

 

Utbildningsutskottet  

Vi börjar året med en förläsning Bra Relation med Kenth Svartberg.  

Vi har två blivande SBK instruktörer under utbildning Veronica Bonell 

Vi har också en planerad lydnadskurs i början av juni med Game on puppy, Jessica 

Johansson  

Vi har två blivande SBK instruktörer under utbildning Veronica Bonell ovh Maria 

Hellström. 

Vi kommer att erbjuda valp-, och vardagslydnadskurser. Det blir också kurser i 

Agility, Hoopers, Rallylydnad Nosework och grundträning för blivande tävlingshundar 

i Bästa Starten  

På onsdagarna fortsätter den öppna träningen. 

 

Utställningsutskottet 

Vilande, ingen utställning 2023 .Ansvarig saknas.  

 

Lydnadssektorn  

Vi har en planerad lydnadskurs i början av juni med Game on puppy, Jessica 

Johansson. 
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Vi har följande tävlingar inplanerade, den 28/5 Start och klass 1, en kvällstävling 

onsdag den 14/6 Start och klass 1, en dubbel Startklass 8/7 och en lydnad alla 

klasser söndag 8/10. 

Träningsgruppen på tisdagsförmiddagar fortsätter. 
 

 

Bruks 

Inga tävlingar planerade, ansvarig för sektorn saknas 

 

IGP 
Vilande 

 
Agilitysektorn/Hoopers  
Under 2023 planeras agilitykurser utifrån de behov som finns.  

Öppenträningar under vår och höst 

Agilityinstruktörsutbildning steg 2 (A2) genomförs på klubben 15-16/4+6-7/5 

Agilitytävlingar 10-11 juni med klass 1 på lördagen och klass 2 på söndagen 

SM i agility arrangeras 2023 av Väsby BK i Upplandsdistriket och personer från 

klubben kommer vara delaktiga. Förhoppningar finns om att efter SM kunna köpa 

loss gunga, A-hinder och tunnelsäckar. 

 

 
SPECIALSÖK/Nosework 

Vi har planerat för fyra tävlingar under 2023. En i NW 1 TSM Två i NW 2 TSM och en 

i NW 3 TSM 

Tre stycken doftprov är inbokade 

Åsa Carlsson kommer att hålla flera nybörjar- och fortsättningskurser. 

Vi räknar med att ha ca sju stycken protokollförda möten 

under 2023. 

 

MH 

Sektorn beräknas vara fortsatt vilande. 

Draghundssektorn 

vilande ingen planerad verksamhet 
 

Rallylydnadssektionen 

Vi startar året med en praktisk/teoretisk genomgång av de skyltar som är nya i 

2023års regler. Vi har två Rallylydnadstävlingar inplanerade under 2023, i maj och 
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september. Vi hoppas kunna utbilda några nya tävlingssekreterare under våren. I 

övrigt blir det sedvanliga kurser och även en veckas intensivkurs i sommar.  

 

 

 

Ungdomssektorn  

Ingen planerad verksamhet. 

 

 
Köket  
 

Vi hoppas att 20223blir ett bra kurs- och tävlingsår. 

Kökssektorn består av Kickan Svensson, Erica Hellsten och Åsa Abrahamsson 

 

Stuga och planer 2023 

Se över elförbrukningen och byta ut timers till modernare modeller. 

i övrigt bara sedvanligt underhåll. 

 

Bergby den                      2023 

 

 

 

Kjell Pettersson ordf                                              Åsa Olsson  sekr 

 

 

Ingrid Andersson  v ordf   Maj Stor  kassör 

 

 

Malin Lemoine ledamot                     Henrik Björkvall suppleant 

 

 

Eva Jansson suppleant 

 

(Ett undertecknat originaldokument finns hos styrelsen) 


