Svenska Hovawartklubben Södra Lokalområdet
Verksamhetsplan för 2016
Verksamhetsmål
Södra lokalområdet skall verka för att arrangera aktiviteter av hög kvalité i ett väl avvägt
antal, samt verka för att införa nya typer av aktiviteter inom de olika kommittéerna. Vi ska
arbeta för att fler Hovawart deltar på Korning och MH-test, samt via uppfödarna
entusiasmera nya Hovawartägare att bli medlemmar i Hovawart-klubben.

Mentalkommittén
För 2016 efterfrågas flera beskrivningar och tester. Samarbete med lokala brukshundsklubbar
är viktigt då vi själva inte har banor. Ett kull-MT planeras i samarbete med Sjöbo
Brukshundsklubb 18 september..

Lägerkommittén
4 maj till 8 maj 2016. Lägret kommer att genomföras på sedvanlig plats på och omkring
Halens camping i Olofströmstrakten. Foldern till lägret släpptes under december månad
2015. Anmälningstiden är dock satt till 16:e januari 2016. Lägret har för att kunna ta emot
fler deltagare, utökats från 6 till 7 grupper. De flesta grupper har endast plats för 7 deltagare
gentemot tidigare 8. Detta för att ge varje ekipage i de grupperna mer tid för instruktörsled
träning. Sedvanliga arrangemang kommer att genomföras såsom Hofferace och
lydnadstävling. Under helgen kommer det även att avhållas ett medlemsmöte.
Samtliga grupper och instruktörer:
Spår + Lydnad
Tävlingslydnad
Uppletande + Brukslydnad
Bruksspår + Brukslydnad
Bruksspår
Sök + Brukslydnad
Kul i skogen

Eva Jeanson
Karin Haglund
Monica Henriksson
Carina Jonsson
Joakim Engdahl
Elisabeth Mattson
Fredrik Lövgren samt Helena Berlin
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Utställningskommittén
10 juli
Officiell rasspecial i Osby.
19 november

Officiell utställning SBK för samtliga bruksraser i Åstorp.

Tävlingskommittén
9 juli

Officiell lydnadstävling i klass 1 till Elit på Osby BK.

Trivsel & aktivitetskommittén
Liksom tidigare år genomföra arrangemang såsom träningstävlingar och andra mindre eller
större aktiviteter. Tidigare års spontanaktiviteter har varit mycket uppskattade och
ambitionen är att flera av dessa kommer tillbaka.
Allmänt

Medverka vid årets olika arrangemang med diverse aktiviteter,
grillning, trivseltävlingar.

1-dags aktiviteter

Handlerutbildning, lydnadsträff, träningsdag, rallydag samt sök dag
med Christer och Tina. Önskemål om träningstävling finns.

Träningsgrupp lydnad

Gruppen kommer att kompletteras med nya medlemar. Tränar
måndag och torsdag i Svalöv.

Kökskommittén
Osby utställningen

Ansvarar för inköp & försäljning av mat mm.

Profil och tryck
Våren
Hösten
Verksamhetsåret
Juli
November
Verksamhetsåret

Annonser till Hovawarttidningen.
Katalog angående Hoffelägret 2017.
Komplettering & framtagning av nya profilprodukter
Utställningskatalog till Osby utställningen
Utställningskatalog till Åstorp respektive annonser
Informationsmaterial till aktiviteter mm.
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Redaktion & webb
Lokalredaktionen är kontaktlänken till SHK:s redaktion, och ansvarar för införande av lokalt
material i den digitala Hovawarttidningens samtliga nummer samt webb, såväl centralt som
lokalt. Ambitionen är att Södras egen hemsida skall underhållas bättre framöver. Sidan kan i
dagsläget administreras av Björn Stenmark samt Fredrik Lövgren. Dock sker en kontinuerlig
utvärdering kring om vi i Södra bör ha både hem- och facebooksida. Kommittén ska verka
för att medlemmarna i Hoffe Södra aktivt medverkar med material i både hoffetidningen och
på webb- och facebooksida. Utgivningsplanen är oförändrad och tre nummer per år är
planerade.
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