
 

 

    

 

 

Styrelsens verksamhetsplan 2021 

Föreningskultur 

Styrelsen ska aktivt arbeta för att stärka klubbens föreningskultur i form av aktivitet, 

engagemang och samarbete/sammanhållning inom klubben. Styrelsen ska bättre 

uppmärksamma ideella insatser i klubben och sträva emot en gemensam riktning för klubbens 

verksamheter. 

• Organisera öppet möte för diskussion kring klubbens verksamhet och utveckling 

• Erbjuda aktiva medlemmar utbildningstillfällen för föreningsutveckling 

• Uppmärksamma ideella insatser vid års- och medlemsmöten 

• Uppmuntra sociala evenemang för att stärka sammanhållning 

• Stödja utvecklingen av ett fungerande samarbete inom sektorer och arbetsgrupper 

Digitalisering 

Styrelsen ska fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital plattform för arkivering och 

dokumentation av klubbens verksamhet. Styrelsen ska även aktivt arbeta med att göra 

klubbens hemsida mer levande. 

• Inventera och konsultera respektive verksamhets behov och användning av digitala 

lösningar 

• Utarbeta ett digitalt arkiv 

Underhåll 

Styrelsen ska verka för att anpassa underhållet till klubbens verksamheter i syfte att kunna 

erbjuda medlemmarna möjlighet till en anpassad användning av klubbens ytor och lokaler 

• Organisera två ”fixardagar” 

• Färdigställa ombyggnaden av köket 

• Färdigställa aktivitetsbana 

• Belysning entré klubbhus 

• Viss ombyggnad/omorganisation av klubbens lokaler 

  



 

 

 

 

 

Verksamhet 

Styrelsen ska stödja utveckling av klubbens olika verksamheter och arbeta aktivt för att 

engagera fler funktionärer till verksamheterna  

• I samarbete med tävlingssektorn engagera sig i arbetet med klubbmästerskap 

• Understödja och marknadsföra genomförandet av Bruks-SM 

• Delta vid distriktets möten 

• Hålla styrelsemöten månadsvis 

• Hålla två medlemsmöten 

• Ta kontakt med kommunen ang naturreservatet 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2021 HUS  

 

Hålla beräknar hålla 30 kurser uppdelat på 15 ideella och 15 avtalskurser. Börja med att starta 

upp avbrutna och uppskjutna kurser. 

Onlinekurs för valpar 

Utvärdera vår kursverksamhet 

Föreläsningar, funktionärsläger och läger beroende på läget 

Hålla 2 Instruktörs och medhjälpare möten 

Hålla 2 Instruktörs och medhjälpare träffar 

Utbilda 2 SBK-instruktörer finna fler medhjälpare 

 2 helgdags kurser. 

 Måndagsträningar med instruktör.  

 2 temakvällar 

 Starta upp ungdomsverksamhet 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsplan RUS 2021 

 

Verksamhet 

Sektorn planerar fyra mentalbeskrivningar, MH, och två mentaltester, MT, för 2021.  

 

Funktionärer/utbildning 

Inga egna utbildningar är i dagsläget inplanerade. Däremot har Carina Brissman blivit 

godkänd av distriktet SBK Småland att gå utbildning till beskrivare. Denna utbildning 

kommer eventuellt hållas på Häggeberg under 2021. Vi håller även ögonen öppna för övriga 

funktionärs utbildningar både i det egna distriktet och i andra. 

 

MH-banan 

Inga radikala förändringar har aviserats. Löpande underhåll sköts som vanligt. 

 

Övrigt 

Upptaktsträff för alla figuranter, testledare och beskrivare planeras till 11 februari 2021. 

 

Rasutvecklingssektorn 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsplan Tävling 2021 

Mål 

4 möten under året: 

Möte 1 i januari: Bestämma regler för årets hund och ta fram championat. Detta ska 

presenteras på årsmötet 2021.  

Möte 2 i april: Planera KM, beställa priser till KM, se över tävlingarna för våren 2022 

Möte 3 i oktober: Se över tävlingarna för hösten 2022, verksamhetsberättelse, 

verksamhetsplan och budget. Beställning av årets hund och championatspris. 

Möte 4 i oktober: Sammanställ verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget, 

utveckling av tävlingssektorn. 

Att få in representanter från samtliga grenar på klubben till tävlingssektorn.  

KM 

Gemensamt KM under maj-september (beroende på pandemiläget) 

Arbeta fram en plan för hur vi premierar championat, ta fram ett gemensamt pris för klubben. 

Titta hur vi kan skapa en inkludering – hur man lättare kommer in i träningsgrupper. 

Tävlingar på JBK under 2021 

April 

10 Lydnad alla klasser 

Maj 

8 Bruks Appell alla grupper 

14 – 16 Utställning 

29 Rallylydnad dubbel Nybörjare + dubbel Avancerad 

Juni 

5 – 6 Agility 3x klass 3 + lag 

12 – 13 Freestyle dubbla klasser alla klasser 

Augusti 

27 – 29 SM i bruks, IGP, mondioring, Vaggeryd 

Augustikannan 

September 

18 Rallylydnad dubbel Fortsättning + dubbel Mästare 

November 

7 Skydds lkl, hkl, ekl 

Jönköpings BHK 

Tävlingssektorn 



 

 

 

 

 

Rallylydnad 2021 

Tävlingar i rallylydnad 2021 

29 maj – dubbel nybörjarklass och dubbel avancerad klass 

18 september – dubbel fortsättningsklass och dubbel mästarklass 

Det planeras för tre träningstävlingar under 2021. 

Utbildning genom distriktet. 

/Arbetsgruppen för rallylydnad 

  



 

 

 

 

 

 

Freestyle 2021 

 
Vi planerar att utföra en tävling den 12 – 13 juni. 6 klasser i freestyle på lördagen den 12 juni 

samt 6 st heelwork to music klasser på söndagen den 13 juni. 
 

  



 

 

 

 

 

 

Lydnad & Bruks 2021 
 
Tävlingar på JBK under 2021 

10 april  Lydnad alla klasser 

8 maj Bruks Appell alla grupper 

27–29 aug SM Bruks, IGP & Mondioring, Vaggeryd 

Aug Augustikannan 

7 nov Skydds lkl, hkl,ekl 

KM veckan 

För 2021 så har vi dragit ned på tävlingsverksamheten i stort då vi även arrangerar SM i 

Bruks, IGP och Monioring. 

SM arrangeras ihop med Skillingaryd Attila och Mullsjö BK. Arrangörsplats Vaggeryds IP. 

Deltagande i Augustikannan 

Planeringsmöte under februari med de andra klubbarna 

Träning inför tävling: 

Vi planerar under året att arrangera regelträffar och träningstävlingar med deltagande av 

klubbens tävlingsekipage och domare. 

Utbildning: 

Bruks och lydnad: Planeras för utbildning via distriktets utbildningar. 

Löpande planeringsarbete pågår och vi ser fram emot att få genomföra ett fantastiskt SM 2021 

inom Bruks, IPO och Mondioring 

/ Bruks&Lydnads Tävlingssektorn 

 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsplan Agility 2021 

Möten: 

Vi planerar att hålla två stycken större agilityinformationsmöten för alla agilityintresserade på 

klubben. Ett på våren och ett på hösten.  

Utöver detta kommer vi i agilitygruppen träffas en gång i kvartalet (totalt 4 träffar) och inför 

varje tävling kommer vi som ska genomföra tävlingen träffas oftare för tävlingsplanering.  

Kurser: 

Vi planerar totalt 4 agilitykurser 

2 stycken vår/sommar och 2 stycken höst. Vi håller dock detta lite öppet då vi avvaktar 

situationen med den pågående pandemin och kommer att lägga våra kurser utefter den. 

Tävling: 

Vi planerar att hålla 2 lite större agilitytävlingar som kommer att sträcka sig över två dagar. 

En tävling planeras till vår/försommar och en till sensommar/höst. Vi planerar att täcka in 

samtliga klasser under dessa tävlingshelger. 

 

Agilitysatsning: 

Under 3 helger kommer vi hålla en agilitysatsning på klubben som riktar sig till 

tävlingsekipage. 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsplan Inofficiell utställning 2021 

Datum för inofficiella utställningen är satt till lördagen den 15 maj 2021. Domare är inte klar 

när detta skrivs men tänkbar domare kommer tillfrågas, Kaj Gänger har varit tillfrågad men 

hade inte möjlighet att döma detta datum. En ringsekreterare har tackat ja och föreslagit annan 

ringsekreterare att jobba tillsammans med så den kommer tillfrågas. Vi vet inte i dagsläget 

något om vad som får genomföras i maj månad enligt SKK. Det är osäkert om utställningen 

kommer kunna genomföras eller på vilket sätt den kommer kunna genomföras beroende på 

Covid-19, det är därför lämpligt att tillfråga enbart en domare och två ringsekreterare. En 

domare får döma max 80 hundar, det är lämpligt att lägga planen på färre hundar ca 50, det är 

krävande att döma 80 hundar av samtliga raser för en domare. Det kan komma bli så att 

enbart utställningar av typ exteriörbedömning kommer vara tillåtna och då får vi fundera på 

om det går att genomföra den inofficiella utställningen som en sådan. Det är mycket vi inte 

vet just nu så en försiktig planering är att föredra än så länge, det kan kosta att avboka domare 

och ringsekreterare om man redan skrivit avtal. Rosetter ska finnas kvar sedan tidigare 

inofficiell utställning, dessa behöver kompletteras. Det kan vara lämpligt att halvera den 

budget som lades för 2020 då två domare var planerade. I sektorn ingår Elisabeth Kytler 

(inofficiell utställning), Angelita Nooni (officiell bruksutställning), Annelie Andersson, 

Maritha Bertilsson, Annette Fröstberg, Alexandra Svebeck och Angelica Fäger. Till hjälp 

behövs medlemmar inom eller utom sektorn till café, matlagning, bakning, grillning, 

parkering, fotografering, vaccinationskontroll osv.  

För den inofficiella delen: Elisabeth Kytler (sammankallande inofficiell) 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsplan officiell utställning 2021 

Den 16 maj kommer JBK att arrangera officiell utställning. Vi hoppas så klart att det ska bli 

av och att denna Corona släpper sitt grepp om oss. 

Maritha Östlund Holmsten är bokad som domare och presentation kommer i samband med 

annons på hemsida. Skulle vi få fler än 75 stycken anmäld hundar så behöver vi boka en 

domare och två ringsekreterare till, men det är inget planerat för det i dagsläget.  

 

Budget JBK 

Deltagare i Utställningsgruppen har inte deltagit i några utbildningar på ett tag, det är dock 

bra om man budgeterar en viss summa för detta då SBK kan komma att kräva viss utbildning 

för att få arrangera utställning. Det är också viktigt att försöka sprida kunskap om utställning 

for att locka fler att engagera sig och utbilda sig till exempel till CUA eller annan funktionär 

inom utställning. Klubben bör därför budgetera för sådana utbildningar på sikt 

   Intäkt Utgift 

Utbildning       5 000 

Officiell Utställning  32 800 16 375  

Totalt                        +11 475 kr 

 

Angelita Nooni 

 

  



 

 

 

 

 

Kommunikationsgruppen 

Verksamhetsplan 2021 

 

 

Hemsida 

Fortsatt löpande underhållning och utveckling av hemsidan jbhk.se. Vi kommer fortsätta att 

utbilda medlemmar i behov av access till Office 365.  

 

Sociala kanaler 

Vi kommer fortsatt göra det möjligt för medlemmar att rodda instagramkontot samt skapa 

aktiviteter för ett attraktivt instagramkonto.  

 

Bruks SM 

Om det blir ett Bruks SM 2021 så kommer vi finnas till förfogade för kommunikativt stöd.  

 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsplan underhåll 2021 

 

1: Köket ska göras klart. Påbörjade 20210107 köket kommer w 3 18-22 januari. Golvet och de 

bärande balkarna var så dåliga att de behövdes bytas ut. 

2: Yttertaket på stora stugan gjorts rent och målats. 

3: Det visade sig att ringbandet (syllen) är uppruttet, det måste göras något åt detta. Måste 

bytas.  

4: Fönstren som ej är bytta bör göras. 

5: Löpande service på maskiner traktor, gräsklippare, röjsåg. 

6: Löpande underhåll på hus och bodar. 

7: Golven inne i stora stugan bör göras något åt. 

8: Ytan där träden är nertagna ska också göras någonting med, styrelsen får reda ut vad vi ska 

göra med ytan. 

9: Göra någon slags chikan (stopp) vid agilityplanen, så inte cyklar kan köra ut i full fart över 

agilityplanen. Kommunen och JBK ska diskutera vad som blir bäst åtgärd. 

 

 

 

Annika Herbestam underhåll 2021 

 


