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Öppen onsdagsträning vid Göteborg Mölndals brukshundsklubb
Bakgrund
GMBK - Sveriges trevligaste klubb. Plats för alla - året om!
Vid Göteborg Mölndal Brukshundsklubb (GMBK) genomförs sedan många år, varje onsdag
en öppen träning för alla medlemmar, så kallad ”Öppen onsdagsträning”. Vid denna träning
ska alla medlemmar ha möjlighet att enskilt eller i grupp kunna träna inom sina grenar.
Tävlingsmoment med skott ska erbjudas. Onsdagträningarna ska vara en naturlig mötestid
för nya och gamla medlemmar. Det har framkommit önskemål om att ändra tiderna för skott
i syfte att kunna få en effektiv träning för skottberörda hundar. Det har tillkommit nya
grenar inom SBK. Därför reviderar vi nu rutinen för Öppna onsdagsträningar.
Mål
Målet är att öppna onsdagsträning ska bli en naturlig och trevlig mötestid för alla GMBKs
medlemmar! Nya medlemmar ska tas om hand och kännas sig välkomna! Medlemmar ska
kunna träna tillsammans i syfte att utveckla och stötta varandra. Och inte minst öka
samhörigheten på GMBK.
Varje onsdag från kl 18.00 som GMBK årsplanering anger ska det genomföras öppen träning
för alla medlemmar. Träningen ska erbjuda ledda tävlingsmoment med skott och utan skott
(plats och budföring). I klubbstugan ska enklare fika erbjudas.
Syfte
Syftet med den öppna träningen är att kunna erbjuda alla medlemmar en möjlighet till att
träna tillsammans eller enskilt på alla GMBK träningsplaner. Att fånga upp nya medlemmar
och att dessa ska få en bra introduktion till GMBKs alla möjligheter. Den öppna träningen ska
organiseras av minst 2 klubbvärdar(i gula västar) från Bruks- och Lydnadskommittén.
Respektive kommitté fördelar en medlem till varje veckas träningstillfälle.
Genomförande
Minst 2 klubbvärdar som är planerade av respektive kommitté ansvarar för:
• Brygga kaffe, duka upp enklare fika i klubbstugan till försäljning
• Genomföra budföring kl 18.00 – 18.30 och platsliggning med skott kl18.30 – 19.00
• Genomföra budföring, platsliggning och sitt i grupp utan skott mellan kl 19.00 – 19.30
• Ta emot nya medlemmar och introducerar dessa för GMBKs alla möjligheter
Kökskommittén ansvarar för att enklar fika finns i klubbstugan.

