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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
HUS uppdrag att arrangera kurser, utbildningar och föreläsningar har under verksamhetsåret 2017
skötts av styrelsen tillsammans med Elisabeth Leijon, Marie van den Bos och Ami Hegardt.

ALLMÄNLYDNAD
Årets enda valpkurs blev så uppskattad av deltagarna att man redan nu planerar för en uppföljning
nästa år.
Under hösten hölls en föreläsning om kontaktskapande och samarbete med sin hund och i anslutning
hölls en kurs baserad på föreläsningen. Extra roligt med detta upplägg var att vi fick flera nya
medlemmar, majoriteten med unga hundar, och som vi hoppas kommer att fortsätta träna på
klubben.

TÄVLINGSINRIKTADE KURSER
Klubben fortsätter att stödja blivande och etablerade tävlingsekipage inom agility, tävlingslydnad och
bruks genom att bl. a erbjuda följande:
• tävlingslydnadskurs
• brukslydnadskurser
• agilitykurser
• träningstävlingar
• organiserade träningstillfällen i brukslydnad

SPECIALSÖK/NOSEWORK
Klubben har haft två specialsökkurser på dagtid och två kurser på kvällstid som är mycket populära.

LITE ANNORLUNDA KURSER OCH AKTIVITETER
Under våren testade klubben en allmänlydnadskurs för morgonpigga hundägare, ”Uppe med
tuppen”. Enligt önskemål från medlemmarna anordnades en kortkurs i fotgående och på försök
erbjöds även en allmänlydnads drop-in.

AGILITY
Har under året haft två grund- och två fortsättningskurser.
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SAMMANFATTNING
Klubbens mål för 2017 var att vi ska kunna erbjuda kurser som medlemmarna efterfrågar och att alla
som anmäler sig ska erbjudas en plats. Precis som de flesta klubbarna i distriktet så har DTBK få egna
instruktörer och därför har DTBK har valt att använda externa instruktörer för att kunna uppfylla
målen. Klubbens brukslydnadsinstruktörer har gjort ett stort och uppskattat arbete i samband med
den satsning som gjorts under året för tävlingsinriktade valpar och unghundar.
Försöken att nå nya medlemmar genom kurser på dagtid eller med drop-in möjlighet har fått bra
respons men behöver utvärderas innan det blir något som erbjuds regelbundet.
DTBK fortsätter att ha en stark ställning inom distriktet och har fulla kurser.

Danderyd-Täby Brukshundklubb
Lövsättra
186 91 Vallentuna

Bankgiro: 5336-7215
E-post: styrelsen@dtbk.se
Hemsida: www.dtbk.se
Page 2 of 2

