Verksamhetsmål MND 2019.
Styrelsen
Fortsätta stödja lokal- och rasklubbar inom distriktet med funktionärsutbildningar inom såväl
hundägarutbildning som till tävlingar och prov. MND är ett geografiskt stort distrikt, så det finns
praktiska problem pga avstånd att samla alla klubbar vid medlemsmöten. Styrelsen fortsätter därför
att uppmuntra sektorerna att arrangera sektormöten under 2019.
Under 2018 har distriktets ökat antal medlemmar och vi hoppas att medlemsökningen ska fortsätta
under 2019, trots den hårda konkurrensen från privata hundföretag, som alltmer övertar
kursverksamhet för hundägare.

Tävlingsverksamheten
Nästa år planeras följande aktiviteter
9 februari - Tävlingssekreterarträff Sundsvall, ansvariga Kattis o Gunilla
april månad Domar/Tävlingsledarkonferens, uppdatering tävlingslydnad
Prel. 6 april Domar/Tävlingsledarkonferens bruks
Tävlingssekreterarutbildning löpande vid behov
Tävlingsledarutbildning bruks vid behov
Tävlingsledarutbildning tävlingslydnad
Domarutbildning tävlingslydnad
Domarutbildning bruks 1B

Tjänstehundssektorn
Patrullhund
Distriktet har beviljats tre patrullhundkurser med start våren 2019.
Härnösands BHK arrangeras internatkurs (Gunnel Crona). Brunflo BHK arrangerar traditionell kurs
(Iris Jakob) . Sundsvalls BHK arrangerar veckoslutskurs (Lena Funseth-Norberg)
Från 1 jan 2019 är Patrullhundsutbildningen förändrad. Ett anlagstest sker innan kursen startar och
certprovet ersätts av ett slutprov, där ekipagens uthållighet prövas under längre tid.

Räddningshund
Slutprov för blivande sjöräddningshundar kommer att göras i slutet av maj 2019.

Hundägarutbildningssektorn
Fortsätta att arrangera stimulerande fortbildning för distriktets instruktörer utifrån önskemål. Fullfölja
den påbörjade utbildningen för instruktörer allmänlydnad. Samarbeta med TÄS, RL och Specialsök
kring gemensamma aktiviteter. Ev anordna en inspirationsaktivitet för klubbarnas HUS ansvariga.

Rasutveckling Mental
Arrangera uppdateringsdag för alla figuranter i distriktet, kan fördelas på ev 2 tillfällen.
Upprätta en facebook grupp endast för mentalfunktionärer inom distriktet för att på ett snabbt sätt
kunna komma i kontakt med varandra, kan ex gälla lediga platser och snabbt behöva kunna hitta
funktionärer. Fortsätta att vara ett stöd för lokalklubbar och rasklubbar inom distriktet som vill
arrangera mentalutbildningar, sammanställa redovisningen av de MH & MT som planeras av
lokalklubbarna.

Rasutveckling Utställning
Fem utställningar är planerade att genomföras av lokalklubbarna Timrå BK, Timrå BK / MND, Östra
Härjedalens BK, Kramfors BK och Sollefteå BK.

Rallylydnad
Rallylydnadssektorn fortsätter, som tidigare år; att stötta distriktets klubbar i både kursoch tävlingsverksamheten. Genom olika forum sprids information ut till klubbarnas
kontaktpersoner för rallylydnad och till övriga medlemmar.
Utbildningar till funktionärer och domare planeras att starta upp under året.
”Tema helg med Anna Larsson” planeras i Östersund i januari. Arrangemanget blir ett
samarbete med Torsta naturbruksgymnasium.
Inspirationsträff för auktoriserade rallylydnadsinstruktörer planeras. Datum ej klart.
DM för 2019 kommer hållas i Sundsvall vid någon av deras officiella tävlingar.
Ångermanlandcupen planeras likt föregående år.

Specialsök nose-work
Distriktet ser positivt på denna verksamhet och bedömer att det är en kommande året runt sport för
hundar av alla raser och storlekar och förare i olika åldrar. En specialsök sektor har bildats för att ta
ansvar för utbildningar, tävlingar och information. Den består av Pether Öhlen, Lars Fahlberg och Ulle
Liukkonen.

Agility
Från SBK distriktets sida ser vi mycket positivt på agilityverksamheten och hänvisar till distriktets
klubbars egna verksamhetsplaner. Vi har ingen agilitysektor inom SBK distriktet.

