Bruksmöte Haninge Brukshundklubb 161212
Bakgrund: Vi i brukskommittén (Marcella N., Jonathan B., och Maria J.)
träffades under hösten för att diskutera bruksverksamheten nu och i framtiden
på klubben. Vi sammankallade intresserade och aktiva inom brukset på HBK till
detta möte, för att samla upp synpunkter på de förslag Brukskommittén (BK)
tagit fram.
Närvarande: Jonathan Berglund (Brukskommittén) , Maria Jagaeus
(Brukskommittén), Anna Jacobsson, Christer Malmström, Agneta Cottin, Lena
Doverstål, Ingrid Palmert, Weine Björkström, Helen Taraldsson, Eva Segelöv, Siv
Björkström & Birgitta Cau.
1) MH
Förslag från BK: Starta upp MH på klubben igen.
Klubben har tidigare anordnat MH och har haft/har en bana i skogen. Sedan
flera år tillbaka har vi varken RUS eller beskrivningar. Vi inom BK anser att
mentalbeskrivningar är en viktig del av verksamheten i en lokal
brukshundklubb. Under året har tre klubbmedlemmar (Annika B, Marcella N,
Birgitta C.) utbildat sig till MH-figuranter ihop med medlemmar från Botkyrka
BK. Ett samarbete oss klubbar emellan blir aktuellt under kommande året/åren
för att stötta upp med funktionärer. Utöver figuranter har vi en klubbmedlem
som är testledare.
För att starta upp MH-verksamheten behövs materiel för att bygga en ny bana
samt tillstånd att sätta upp bana i skogen. Vi behöver ta reda på vem som
numera äger marken. Förhoppningen är att kunna ha MH på klubben från och
med 2018 (1 på våren, 1 på hösten). Finansiering av MH-bana, se punkt 6.
Mötet enas om att föreslå för nästa års styrelse att på sikt starta upp MHverksamheten, med förberedelser under 2017.

2) Skydd
Förslag från BK: Ta bort det generella förbudet mot skyddsträning på klubben
BK anser att det inte gagnar en brukshundklubb att förbjuda träning av en
bruksgren. Förbudet tillkom efter tidigare års incidenter, men borde nu kunna
upphävas. För att ha organiserad skyddshundsverksamhet krävs en

träningsansvarig – och detta borde således i sig hindra oseriösa från att komma
till vår klubb och träna någon form av skydd. För tillfället finns, oss veterligen,
ingen som vill träna skydds/IPO på våra planer - men möjligheten att bedriva
skyddsträning på ett kontrollerat sätt bör öppnas upp.
Mötet enas om att föreslå för kommande års styrelse att upphäva
skyddsförbudet.

3) Tävlingar 2018
Förslag från BK: Dra ner på antalet brukstävlingar år 2018 genom att ta bort
appellen på hösten samt hela söket.
Klubben saknar tävlingsledare i bruks. För närvarande är det främst Jonathan
som i egenskap av TL håller i brukstävlingarna. Flera TL har hoppat av/gått till
andra klubbar. Det är orimligt att en enda person ska ansvara för alla tävlingar.
Söket renderar dessutom få anmälningar.
Mötet enas om att föreslå för tävlingssektorn att inför 2018 stryka appellen på
hösten samt stryka söktävlingarna. Mötet är enade om att vi måste utbilda fler
tävlingsledare inom brukset. Weine och Christer kan hålla en utbildning när det
finns ett antal intresserade. I dagsläget är Maria J intresserad av att bli TL inom
brukset. Styrelsen måste dessutom i framtiden gå ut med information om när
distriktet håller i TL-utbildningar, vilket inte skett under år 2016.

4) Kursverksamhet
Förslag från BK:
a) Att ”vi” (bruksaktiva) kommer och informerar deltagarna på
allmänlydnadskurserna om brukset. Utbildningsansvarige måste informera BK
när en ny kurs ska startas upp så vi kan planera med instruktören. Vi måste
trygga återväxten inom brukset samt behöver få fler presumtiva funktionärer
till bruksproven.
b) Att bruksaktiva/domare håller spårkurser, se exempelupplägg nedan.
c) Ta in externa instruktörer som fortbildning för elitekipage.
d) Återinföra tävlingsinriktad appellkurs med appelltävling på klubben som
avslutning

Mötet är enigt om att det bör finnas större utbud av kurser med bruksinriktning
och att vi ska informera kursdeltagare i grundkurserna om vår verksamhet.
Beroende på instruktör så sker detta redan i viss utsträckning. Jonathan har
under året hållit en spårkurs, med kurstillfällen utspridda på flera månader. Ett
sådant upplägg tar inte stor tid i anspråk från instruktören, och därför borde
flera kunna hålla i kurs med liknande upplägg. Klubben har dessvärre få
bruksinstruktörer, men desto fler aktiva bruksdomare samt många elitekipage.
Weine, Christer, Jonathan och Siw kan tänka sig att utbilda nya och framförallt
genuint intresserade i bruks (spår och sök), via kurs eller fadderskap.

5) Elitspår i juni
Diskussion kring hur stor vi vill att elitspårtävlingen 18 juni 2017 ska bli. I år
hade vi 14 deltagare. Det var svårigheter att få fram funktionärer, framförallt
spårläggare. BK anser ändå att vi ska satsa på en stor tävling även nästa år. Alla
bruksaktiva/intresserade behöver hjälpas åt att rektrytera funktionärer redan
nu.
Mötet enas om att ha 20 spår som mål och att de tävlande bjuds på lunch.
Weine och Christer kommer ansvara för upptagsrutor samt vara domare. Vi
måste hjälpas åt att utbilda ovana spårläggare. Det finns en bra app som kan
användas i terrängen, Motion X.
Det kommer bli ett elitspårmöte någon gång efter årsmötet för att
detaljplanera tävlingen. Jonathan kommer att kalla medlemmarna till detta.

6) Strängnäslägret (information)
Två år i rad har klubbmedlemmar anordnat läger i skydd och lydnad, av olika
skäl i privat regi. 2018 kommer lägret att äga rum vecka 26, platserna är redan
fullbokade. Lägret har gått med vinst tidigare år och målet är att gå plus 10-20
% nästa år. Tanken är att återinvestera vinsten i klubben, i första hand till en
MH-bana.

7) Övrigt (under mötets gång)
* Förslag kring aktiviteter tas tacksamt emot av BK. Förslag på externa
instruktörer lämnas till Jonathan, viktigt dock att dessförinnan ta reda på info
såsom kostnad och vilka datum instruktören är tillgänglig.
* Önskemål framförs om träningstävlingar på klubben. Som alltid är detta en
fråga om funktionärer och ev domare. Vid träningstävling önskar en del få
någon form av bedömning/utlåtande.

Vid tangentbordet: Maria Jagaeus

