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2023

Kurser
Vi kommer fortsätta med att erbjuda kurser på klubben i olika sporter. Vilka det är beror på
efterfrågan men även vad våra instruktörer beslutar att hålla, vilket gör att det är svårt att
säga mer om innehåll.

Samträningar
Vi kommer erbjuda samträningar inom olika former även under 2023.
Vi kommer fortsätta med veckans bana i rallylydnad och agility under utesäsongen. Vi
hoppas även på att se ett engagemang hos medlemmar som vill arrangera samträningar
under denna period även i andra grenar.

Max 25-gruppen
Läger
Vår ambition är att hålla åtminstone ett läger för barn och ungdomar i år.

Samträningar för ungdomar
Även här är vår ambition att som under det senaste halvåret hålla samträningar för
barn och ungdomar då det är en del av vår verksamhet vi vill få igång mer.

Tävlingar
Agility
Vi kommer arrangera ett flertal tävlingar, främst inofficiella då agilitysektionen består
färre och relativt nya deltagare, ev kommer vi arrangera officiella tävlingar under
hösten

Freestyle & HtM
Inom denna gren planerar vi att hålla 7-8 stycken tävlingar totalt under året.

Rallylydnad
Klubben kommer arrangera 4 officiella tävlingar på olika nivåer.



Vi kommer också arrangera en eller ett par inofficiella tävlingar.

Hoopers
Vi kommer under året försöka få till en officiell tävling i hoopers.

Lydnad
Vi kommer under året försöka få till en eller ett par officiella lydnadstävlingar i år.

Övriga aktiviteter

Under 2023 planerar vi att utbilda fler tävlingsledare inom flera olika sporter.  Vi vill
vidareutbilda våra instruktörer samt utbilda nya agility- och freestyleinstruktörer främst.

Klubbstuga
Vi kommer under 2023 färdigställa klubbstugan samt arrangera en invigning. För att kunna
färdigställa behöver vi hjälp från flertalet av medlemmarna.

Sektioner
Vår ambition framöver är att få igång mer arbete i de olika sektionerna för att på sikt få en
mer aktiv klubb. Till detta hör även att få våra medlemmar mer aktiva att hjälpa till med
aktiviteter som hör till vår verksamhet. Exempelvis handlar det om att leda barn- och
ungdomsträningarna, vara med och planera samt genomföra läger men också mer inriktat
på att utveckla förutsättningarna för de olika hundsporter vi representerar på klubben.


