VERKSAMHETSPLAN 2019 FÖR SEKTIONER OCH OMBUD.

Lägersektionen.
Pudellägrets verksamhetsplanering 2019
2019 års läger planeras att hållas vecka 28 på Herrfallet utanför Arboga. Det blir vårt trettionde läger och vårt femte
på Herrfallet.
Vi kommer som vanligt att erbjuda många aktiviteter och möjlighet att träna olika grenar. Vi kommer även bl.a. att
ha grillkvällar, loppis och en 30 års jubileumsmiddag.
Stockholmssektionen.
Verksamhetsplan Stockholmssektionen 2019
Ett spännande år med många roliga kurser och aktiviteter planeras.
Medlemmar i sektionen för 2019:
Carina Enberg
Helena Hörkeby
Tage Laijronsdotter
Leone Nyman
Lena Ilemyr
Susanne Gustafsson
Monica Igebjer
Nina Fors
Mia Aspén
Ett flertal pälsvårdskurser är inplanerade. Likaså valpkurser och vardagslydnad.
Agility, barn med hund, härmapan ”Do as I do”, viltspår och kantarellsök, Nosework – listan kan göras lång.
Öppet hus och pudelpromenader förstås och även de populära valppartyna finns med på agendan en gång i
månaden.
All vår verksamhet finns på hemsidan och på Facebook.
Sektionen planerar att ha ca ett möte i månaden.
Täby/Roslagssektionen.
Verksamhetsplan Roslagssektionen Våren 2019
AGILITY, GRUNDKURS
Fem gånger med start 12/3 kl 19.00 i Upplands Väsby (inomhus)
KURS I VARDAGSKLIPPNING
Söndag 31/3 kl 11-17 i Frihamra, Rimbo
PROVA PÅ VILTSPÅR
Lördag 4/5 kl 10.00 i Rimbo
Kursledare: Ulla Nordström och Liss-Britt Elegård
PUDELPROMENAD I TÄBY
Samling vid Rösjöbadets parkering i slutet av Rösjövägen i Täby, sista söndagen i varje månad kl 11.00
PUDELPROMENAD I NORRTÄLJE
Samling vid Färsna Gård första lördagen i varje månad kl 11.00
Hösten 2019
PROVA PÅ VILTSPÅR
Lördag 31/9 kl 10.00 i Rimbo
Kursledare: Ulla Nordström och Liss-Britt Elegård
AGILITY, GRUNDKURS
Fem gånger med start 1/10 kl 19.00 i Upplands Väsby (inomhus)
KURS I VARDAGSKLIPPNING
Söndag 27/10 kl 11-17 i Frihamra, Rimbo
PUDELPROMENAD I TÄBY
Samling vid Rösjöbadets parkering i slutet av Rösjövägen i Täby, sista söndagen i varje månad kl 11.00
PUDELPROMENAD I NORRTÄLJE
Samling vid Färsna Gård första lördagen i varje månad kl 11.00
Örebrosektionen.

VERKSAMHETSPLANERING 2019
Vi kommer att ha Pudelpromenader 27/1, 24/2, 24/3 och 24/4 på lite olika platser runt Örebro.
17/2 Utställningsklippkurs, uppföljning på kursen vi hade under hösten -18
Under april månad planerar vi prova på tillfällen i olika grenar t.ex. nosework, agility mm.
23/5 kommer vi ha en grillkväll som avslutning på terminen.
Höstens aktiviteter bestäms på vårens medlemsmöte den 14/3.
// Ann-Britt Gimerstrand, Eva Rindler. Örebrosektionen.
Ombud
Södermanland.
Norra:
Plan för sommaren 2019 att bjuda in till en träff med fika där vi kan prata vidare om vad medlemmarna önskar.
Hoppas också få till en vardagspälsvårdsdag under sommaren/hösten.
Östra:
Inför 2019
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 så kommer det att finnas intresse för fler aktiviteter som går att tillmötesgå.
Köping 190114
Caroline Arogén Lundqvist

Uppsala
Verksamhetsplan ombud Uppsala
Ombud är Anna-Lena Ellasdotter och Cecilia van der Meulen.
6 ordinarie pudelpromenader i Hågadalen planeras.
En sommarpromenad i centrala Uppsala samt en promenad under evenemanget Allt ljus på Uppsala i november
planeras också.
En prova på-dag för sök eller spår planeras under våren/sommaren.
En kurs i vardagsklippning planeras under våren.
Västerås
Verksamhetsplan 2019
Under 2019 hoppas vi få till några pudelpromenader till våren. En efterlysning efter förslag på aktiviteter har också
gått ut till medlemmarna.
Värmland.
2019 planerar vi fyra pudelpromenader.
Ringträningar med rallylydnad och några tillfällen med vardagsklippning vi har inte bestämt datum än vi går ut med
det på vår Facebook sida.
Vi har haft en promenad i januari redan!
Inget av det vi gjort har belastat SPK.

Östgöta.
Verksamhetsplan Östgötapudlarna 2019
PUDELPROMENADER
Vi har planerat in Pudelpromenader runtom i Östergötland. Räknar med att ha ca en (1) promenad i månaden.
KLIPPKURSER
Det är inplanerat två klippkurser (kurs I & kurs II), per termin.
ÖVRIGT
”Dogparkour – Hinderbana för hund”, på Dog & People i Åby, Norrköping, är inplanerat en lördag i mars.
Vi planerar en Pudelpromenad i Tranås, med shopping på Eurogroom.
Det blir en Stadspromenad i Linköping, framåt våren.
Med Vänliga Hälsningar
Annika Berglund, Ombud Östgötapudlarna
MH/BPH
Verksamhetsplan för BPH 2019 mellansvenska avdelningen
Ambitionen är att det ska vara 3-4 st BPH under 2019 inom mellansvenskas område.
Huddinge 2019-01-17
Eva Werther och Ulla Nordström

