VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR SEKTIONER OCH OMBUD.
Sektioner.
Lägersektionen.
Som vanligt är Pudellägret vecka 28 på Herrfallets camping utanför Arboga. Årets aktivitetsutbud är som
vanligt stort och kommer bl.a. att innehålla: lydnad, rally, agility, sök, spår, uppletande, heelwork to music,
pälsvård, utställningsträning, kontaktövningar, nosework,trix, valpaktivering och promenader samt grillkvällar
och för mattar och hussar. Dessutom kommer vi att ha en kväll med loppis.
Stockholmssektionen.

Vi planerar ett liknande utbud som det som har varit under 2016. Nytt är den årslånga kursen för
uppfödare.
Täby/Roslagssektionen.
Fyra planeringsmöten under året. Två kurser i Vardagsvård 1, två kurser i Vardagsvård 2, två kurser i
Utställningsklippning, två kurser i Rallylydnad, prova på Viltspår, Pudelpromenader i Täby, sista söndagen i
varje månad och Pudelpromenader i Norrtälje första lördagen i varje månad.
Örebrosektionen.
I år tänkte vi enligt önskemål prova att varva söndagspromenaderna med kvällspromenader på vardag. Vi
kommer som vanligt att göra enkla kontakt- och aktivitetsövningar för dom som vill. Karlslund, Naturens hus,
Hästhagen och Ånnaboda är platser där vi träffas.
Medlemsmöte i mars och övriga Aktivitetsdagar kommer vi att ha i mars och maj då vi tränar och leker med
våra pudlar. Vi planerar också en nybörjarkurs i Rallylydnad under april månad. Som vanligt avslutar vi
terminen med en sommarfest.
Ombud.
Enköping.
Falun.
Verksamheten är vilande 2016. Nytt ombud sökes.
Gotland.
Jag planerar 2 st pudelpromenader i vår och 2 i höst samt en spårkurs
Tina Randerz
Nynäshamn

Södermanland.
Norra/södra:
Östra: SPK Sörmlandspudlarna
Promenaderna kommer att fortsätta som förut och jag hoppas att det kommer fler deltagare.
En eller två klippkurser kommer att hållas. Det kommer också att finnas möjligheter att lägga viltspår och om
intresse finns så ordnar jag en kurs i viltspår. Här finns tillgång till natur och viltspårsdomare.
Förhoppningsvis kommer det att finnas intresse för fler aktiviteter som går att tillmötesgå.
Caroline Arogén Lundqvist, ombud

Uppsala.
Vi planerar 6 pudelpromenader i Hågadalen i Uppsala, samt att långsiktigt få igång fler aktiviteter t ex
pälsvårdsträffar.
Mia Aspén och Anna-Lena Ellasdotter, ombud Uppsala
Värmland.
Inför 2017 kommer jag hålla promenader ca var tredje vecka. Jag kommer att anordna vardagsvårdskurser,
nosework-testa-på, agility-testa-på och allmänlydnadsträning.
Felicia Vass Solhage, ombud
Östgöta.
Verksamheten är vilande 2015. Nytt ombud sökes.
Kommittéer.
MH/BPH
Det är väldigt svårt att få till MH för endast pudelklubben. Dels för att efterfrågan inte verkar så stor och dels
på att klubbarna har dåligt med figuranter. Jag skall därför boka en uppfödardag och där kanske man kan fylla
ut platser om jag inte får fullt.
Planerar ett BPH under året på Hunduddens Träningscenter. Om efterfrågan finns! Jag hoppas få till några fler
tillfällen lite beroende på efterfrågan.
Ulla Nordström, Ombud

