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Sektorernas Verksamhetsberättelser 2020
Verksamhetsberättelse Brukssektorn (BS)
Sektorn har medverkat vid öppna träningen på onsdagar.
Varit delaktig i träningsgrupp Skydd torsdagar.
Genomfört läger skydd 13-14 april med klubbens medlemmar.
Träningsgrupp bruks på tisdagar pågående.
Träningsgrupp barmarksdrag på måndagar.
5 st deltog i Himmelfärdsdraget i Enköping på distans.
Träningsgrupp sök under Hasses vingar samt en helgkurs SÖK och två helgkurser Spår.
En kurs i specialsök arrangerades på klubben. Lärare Maria Gabrielsson
Sektorn har bestått av Birgitta Hoflin och Hans Ekstrand
För Brukssektorn Birgitta Hoflin.
Verksamhetsberättelse Tävlingssektorn (TS)
Tävlingssektorn har genomfört följande tävlingar 2020:
1 Akl spår o sök, 1 st sök Lkl-Elit1st spår Lkl-Hkl
På grund av Corona blev vårens tävlingar inställda.
Spårmarker har vi som vanligt fått låna av våra grannar samt Berga Säteri i Åker.
Sektorn har bestått av sammankallande Birgitta Hoflin, Thorbjörn Brodin och Anders
Åberg.
För TS Birgitta Hoflin
Verksamhetsberättelse 2020 för Service och underhållsgruppen
Gruppen har bestått av: Thorbjörn Brodin, sammankallande.
Kenth Mihlberg, Per Andersson, Stig Eriksson, Susanne Eriksson, Gunnar Andersson, och
Göran Andersson Köksansvarig: posten är vakant.
Har även fått hjälp av andra medlemmar då det stundtals fodrats mycket arbets- och
transportresurser
Fortlöpande Plan/Mark/Stugunderhåll.
Gräsklippning på planer och kringområden.
Regelbundet kört grovsopor till kommunens avfallsanläggning
Inköpt elstängselpinnar för att användas som bl.a. spårnummerpinnar på tävling.
Utbyte av belysning kansli & lektionssal
Bytt ut gammal elstängseltråd runt planerna
Lilla åkgräsklipparen har varit på reparation
Monterat speglar för lydnadsträning i lektionssalen
En stor arbetshel där 27 medlemmar deltog under lördag och söndag
Det byttes ut vissa trasiga panel- och knutbrädor.
Slyröjning från torpet och upp till B-plan. Ansning av trasiga äppelträd i trädgården
Utbyggnad av altan. Tillverkning av en stentrappa i planteringsytan mot P-området
För Sektorn, Thorbjörn Brodin
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Verksamhetsberättelse för Hundutbildningssektorn, HUS
Klubbens instruktörer har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört 25 st
studiecirklar.
Vi har också genomfört 9 program inom kultur/annan folkbildning.
Detta resulterade i 820 bidragsberättigade timmar vilket genererade 11,000 kr till
klubbkassan.
Att jämföras med 2019 då var det 864 timmar och även då 11,000 kr till klubbkassan
Instruktörer har varit: Ninni Fransson, Birgitta Hoflin, Vivianne Jansson, Michael
Andersson, Hans Ekstrand, Inger Gustavsson, Catherine Frykman, Isabella Häll,
Madeleine Gessl och Lena Romander.
För HUS, Vivianne Jansson
Verksamhetsberättelse för Tjänstehundssektorn, TJh.
Sektorsansvariga har varit Anders Åberg och Hans Ekstrand.
Sektorn har rekryterat två nya patrullhundekipage som påbörjar sin utbildning våren -21.
Planerad placering i de Nationella skyddsstyrkorna hösten-21
Sektorn har i övrigt bidragit till att skapa förutsättningar att träna och utveckla klubbens
patrullhundar. I olika sammanhang informerat om patrullhundar i syfte att rekrytera fler
patrullhundekipage till Sörmlands Hemvärn och De Nationella Skyddsstyrkorna. Bidragit
med instruktörer och funktionärer vid träningar, Krigsförbandsövningar och Särskilda
Förbandsövningar vid Ledningsregementet i Enköping. Stöttat Sörmlandsdistriktets
tjänstehundssektor vid träning och utveckling av patrullhundar.
· Haft en ledamot i Distriktets tjänstehundssektor.
· Sektorn har fortsatt att utveckla sitt samarbete med Sörmlandsgruppen som lett till en
gemensam syn på patrullhundsutbildningen såväl i som utanför förbanden. Ett ökat utbyte
av resurser har grundlagts.
För TJh-sektorn Hans Ekstrand
Verksamhetsrapport för Tisdagsgruppen 2020
Gruppen har träffats varje tisdag i ur och skur. Vi har varit mellan 12 och 20 medlemmar
varje gång.
Hundarna har aktiverats i Rallylydnad, olika lydnadsmoment och olika nosövningar.
Vi ordnade även ett uppskattat bilrally med hundstationer.
Gruppens deltagare har hjälpts åt hitta på och leda övningarna.
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Den 11 februari kom Maria Hörnqvist från MSB och pratade om kriser och tips hur man
kan förbereda sig. 19 st deltog.
Den 17/3 stoppar gruppen verksamheten på grund av Covid-19
Mellan 19/5-17/11 Fortsatte tisdagspromenaderna med de som ville. Det var fortsatt
mellan 10-20 deltagande hundar. Från början leddes övningarna två och två av deltagarna.
Sedan fortsatte vi genom att alla skrev ner trix och övningar och de som ledde valde utifrån
det. Det har varit alltifrån budföring till high five.
Den 17 november var Anna Larsson hos oss och coachade oss i ett mycket uppskattat
dubbelarbetspass. Det var meningen att hon skulle komma tillbaka men då slog Covid-19
till igen och all verksamhet stoppades igen.
För Tisdagsgruppen, Marie-Louise Pettersson och Ninnie Fransson
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Sektorernas Verksamhetsplaner för 2021
Verksamhetsplanering Brukssektorn BS 2021.
Sektorn avser att hålla en förberedande tävlingskurs.
Sektorn avser att genomföra skyddsläger 9 - 11 april
samt IGP-läger 17-18 april, 15-16 maj, 19-20 juni, v 29, 21-22 aug, 2-3 okt och 6-7 nov.
Hålla skydds- och IGP-grupperna igång hela året.
Sektorn kommer minst att genomföra två spårkurser och två sökkurser
Peppa träningsgrupperna som finns och hjälpa till att starta nya.
Arrangera träningstävlingar.
Samverka med SBK UG drag vid Grönt kort kurs på klubben. Profilera klubben i friskvård.
Sammanställa tävlingsresultat för vandringspriser samt rapportera till distriktet.
Verksamhetsplanering Tävlingssektorn TS 2021..
Genomföra sökta tävlingar 2021.
Söka tävlingar för 2022.
Säkerställa spårmarker.
Verka för nyrekrytering av funktionärer.
Verksamhetsplan för service/underhållsgruppen 2021
Arbetet kommer att bestå av:
Fortlöpande Plan/Mark/Stugunderhåll samt klippning av planer och kringområden
Göra staket på nyutbyggnaden av altanen
Byta dörrlås på entrédörr till ett kodlås
Installera nytt mobilt bredbands system där även det nya dörrlåset
skall kunna styras via en app från en smartphone
Köra grovsopor till tippen
Verksamhetsplan för Hundutbildningssektorn, HUS 2021
Sektorns mål är att fortsätta ge hundägare en bra och meningsfull tid med sin hund.
Det gör vi genom att erbjuda följande kurser: Valpkurser, Allmänlydnad 1 och 2,
Tävlingsinriktade valp och unghundskurser, Brukslydnadskurs, Rallykurs. Vi ordnar
också Prova på dagar/helger i våra olika discipliner.
För HUS, Vivianne Jansson
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Verksamhetsplan för Tjänstehundssektorn Tjh 2021
Tjänstehundssektorn vid Strängnäs Brukshundklubb skall ha ambition att rekrytera,
utveckla och utbilda patrullhundar i Sörmland.
Tjänstehundssektorn skall 2021:
Entusiasmera och stötta klubbens nuvarande patrullhundekipage till träning.
Uppmuntra våra patrullhundekipage att delta i DM för patrullhundar.
Följa upp klubbens patrullhundar under utbildning vid patrullhundkurs på Hemvärnets
Stridsskola,Vällinge
Under april/maj planera och genomföra DM patrullhund tillsammans med Eskilstuna
BK. Spår o patrullstig Härads skjutfält, lydnad Strängnäs BK
Stötta distriktets tjänstehundssektor genom att bedriva utbildning med hundekipage
placerade i Sörmlands Hemvärnsbataljon.
Ha ett nära samarbete med Eskilstunas brukshundklubb.
Rekrytera, informera om patrullhund till Hemvärnet och de Nationella Skyddsstyrkorna.
Stötta i första hand Sörmlandsgruppen, men också övriga Utbildningsgrupper i Mellersta
Militärregionen med hundtjänstinstruktörer och funktionärer.
Ha en ledamot i Distriktets tjänstehundssektor.
Vid två tillfällen under året genomföra träningshelger i syfte att bibehålla nuvarande
patrullhundekipage men också skapa intresse för patrullhund hos klubbens övriga
medlemmar. Ungdomar (12-25 år) skall prioriteras.
Under hösten genomföra ett ungdomsläger och en överlevnadsövning
För Tjh. Hans Ekstrand
Verksamhetsplan Tisdagsgruppen år 2021
Tisdagsgruppen tänker fortsätta i samma anda som tidigare, så fort FHM-restriktioner och
Covid-19 tillåter.
Vi kommer göra utflykter m.m.
Anna Larsson har lovat att komma igen för nytt coach-pass.
För Tisdagsgruppen Marie-Louise Pettersson och Ninnie Fransson
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