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Kungsörs Hundarena är en uppvärmd inomhushall på ca 725 kvm där det i första hand 

bedrivs hundträning och hundsport. Anläggningen består av en träningshall, läktarsektion 

med caféteria, konferenslokal, köksutrymme, kontor, uppställningsytor, förråd samt 

toaletter.  

Här arrangeras träningar och tävlingar för tävlingsdisciplinerna Agility, Bruks, Freestyle, 
Lydnad, Nosework och Rallylydnad. Här arrangeras även valpkurser och kurser i hundhållning 
för allmänheten.  
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Rapport från styrelsen          
Under året har vi haft tio protokollförda styrelsemöten, dessutom ett flertal möten och kontakter.  
I styrelsen har ingått Roland Frycklund ordförande, Lena Andersson kassör, Lotta Sandgren 
sekreterare, Henrik Lövstedt vice ordf samt ledamöterna Hans Nordgren, Urban Dahlgren, Åsa 
Lindberg, Eva Lundström och Lotta Hagström samt suppleanterna Lars Edin och Ann-Sofie 
Zetterljung. 
Bland annat har vi genomfört/ansvarat för:  

• Slutfört förhandlingarna med Car-O-Liner gällande ett förlängt hyresavtal för HundArenan fram 
till 2020. 

• Beslutat att investera i en ny matta i hallen. 
• Stött vidareutbildning av klubbens funktionärer inom samtliga discipliner och 

verksamhetsområden. 

• Stött diverse investeringar inom klubbens olika discipliner samt dess organisationsutveckling.  

• Arrangerat träningskvällar i hallen. 

• Fortsatt upprustningen av klubbstugan Granhammar. 

• Fått klartecken från Västra Mälardalens Myndighetsförbund om att köksverksamheten i 

HundArenan följer givna direktiv.  

• I samband med våra tävlingar skramlat ihop bidrag till ett flertal ideella hjälporganisationer 

• Stött framtagningen av ny hemsida  

• Klubbens olika policyn har setts över och de finns tillgängliga på hemsidan under  
Klubbinfo/Policy, blanketter och dokument. 

• Behandlat en del enskilda medlemsfrågor. 

• Stött framtagningen av en ”Klubbroschyr”  

• Haft hjälp av ett flertal idogt gäng medlemmar & funktionärer vid arbetsinsatser och 
arrangemang inom samtliga discipliner.  

• Vår ekonomi är god, se separat rapport.  

• Vi har bevakat medlemsutvecklingen och den cirkulerar stadigt runt 260 medlemmar.   

• I slutet av december 2016 fick klubben ett väldigt tråkigt besked från hyresvärden  
Car-O-Liner om att dom själva behöver utnyttja lokalen. Vi tycks bli tvungna att lämna vår 
attraktiva inomhuslokal HundArenan. Tidpunkten är dock oklar men vi kan i värsta fall bli 
tvingade att flytta ut redan hösten 2017. Vi jobbar redan enligt ett antal alternativ för att på ett 
eller annat sätt fortsätta klubbens inomhusverksamhet. 

Roland Frycklund, ordförande KBHK 
 

Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god och stabil. Största intäkterna är från tävlingar och kursverksamheten.  
Stora kostnader under året har varit investeringen av ny matta i hallen och fortsatt upprustning av 
klubbstugan Granhammar 

Lena Andersson, kassör KBHK 

Medlemsaktiviteter och andra händelser 
Antalet medlemmar fortsätter vara strax under 300, vid årsskiftet var vi 270 st. Under året har vi 

märkt ett minskat intresse för träningskorten, 53 st under 2016-2017 att jämföras med ca 90 st de 

föregående åren. 

Lena Andersson, kassör KBHK 
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SBK uppdrag 
HUS – Hundägarutbildningssektor 

Vår uppgift är att utbilda och visa hundägarna på allt kul man kan ha med sin hund. Allt för att vi i 
samhället ska få hundar som på ett trivsamt sätt fungera i vardagen. I valp/unghundskurserna får 
deltagarna prova på agility, bruksgrenarna och rallylydnad. Allt för att hundägarna och hunden ska 
hitta något som är kul, intressant och utvecklande för dem båda. Det viktiga är att väcka intresset för 
att utvecklas tillsammans med sin hund. Vår förhoppning är man ska fortsätta utvecklas tillsammans, 
gärna via våra fortsättningskurser och att det så småningom leder fram till att vi får se dem i olika 
aktiviteter eller på tävlingsbanorna eller enbart som ett trivsamt inslag ute på stan.  
Kurser – Många kurser har vi haft under året och de har hållits endera utomhus i Granhammar eller 
inomhus i Kungsörs HundArena  

• Allmänlydnad Dagtid 

• Nybörjarkurs rallylydnad 

• Nybörjar Agility 

• Skoj Agility Dagtid 

• Valpkurser  

• Valp/unghunds kurser 

• Sök nybörjare 

• Sök fortsättning 

• Aktiveringskurs 

• Mot tävling i agility 

• Unghund 

• Tävlingslydnad 

• Specialsök 

• Agilitykurser med extern instruktör 

Instruktörer och deras vidareutbildning 

Det har varit 2 stycken instruktörsmöten under året, där vi planerat kommande kurser 

• Nikki Hovander – Allmänlydnadsinstruktör 

• Lena Andersson - Specialsök 

• Roland Fryklund – Agility  A2 

För HUS-sektorn // Eva Lundström 

Ungdomsgruppen 
Under våren 2016 var det 11 stycken ungdomar som var med i ungdomsgruppen. Åldern var mellan 

10-16 år. Vi hade två grupper som körde 1 timme var varannan vecka. Under våren hade vi besök av 

Ann Sahlman som gick igenom övningar och inlärning av klicker, Linn Aasen kom och visade och lärde 

rallylydnad. Vi fick även besök av Nikki Hovander som visade lite sök inomhus.  

Till hösten slutade Lotta Sandgren som medhjälpare för ungdomsgruppen. Vi slog ihop grupperna till 

hösten då det endast var 8 stycken ungdomar, vi körde varje torsdag och blev sammanlagt 12 

tillfällen. Vi hade besök av Linn Aasen under hösten som undervisade rallylydnad. Ungdomarna har 

fått pröva på de mesta sporterna inom klubben under året.  

Vi har även medverkat med uppvisningar på stan under Kungsörs vårmarkad 

För Ungdomsgruppen // Mimmi Fält 
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RUS-sektionen 
RUS har under året anordnat MH vid fyra tillfällen som alla varit fulltecknade.  

Figuranter vid årets MH har varit Eva Lundström, Nikki Hovander, Lotta Andersson, Pia Packalen, 

Jennie Måhlberg och Karin Edin. Övriga funktionärer Ann Sahlman, Gunilla Dahl och Linda Kjellman.  

Banan har justerats med ny plats för ”dumpen” och ny overall. 

Utbildning  

Teoretisk grundutbildning M1 har genomförts i Granhammar.   

Utbildningen, M2, hölls av Kungsörs BHK i Granhammar med totalt 8 st deltagare, 5 st kom från 

andra klubbar.  

En utbildningsdag med M3-modulen anordnades i oktober, med 6 deltagare från Kungörs BHK och 2 

från andra klubbar. 

Summerat:  

• Karin Edin M1, M2, M3 

• Jenny Måhlberg M1, M2, M3 

• Lotta Andersson M1, M2, M3 

• Nikki Hovander M3 

• Ann Sahlman M3 

• Jennie Strömwall M1 

• Eva Lundström M3 

För RUS-gruppen // Ann Sahlman 

 

Tävlingsdiscipliner 
Agility 
Under året har kursverksamhet hållits både med interna som externa instruktörer.  
Vi har arrangerat ett antal agilitytävlingar  
Vi har även krönt året med några tävlingsekipage som deltagit i SM 2016 med bl.a en Bronsmedalj.  
En del nya agilityhinder har inhandlats 
Kurser – interna instruktörer 

• Nybörjarkurs   - Karin Edin 

• Med sikte på tävling – Lisa Alestrand  

• Skojagility – Ewa Lundström och Nikki Hovander 

Kurser – externa instruktörer 

Maria Alexandersson (okt / nov) 4 kurstillfällen med totalt 20 deltagare 
Tävlingar 
Klubbens tävlingsekipage har minskat under året 

• AgilityCupen under jan-mars lockade drygt 1.000 anmälda starter och blev därmed Sveriges 

största inofficiella agilitytävling. Huvudsponsor till årets tävling var Acana som bidrog med ett 

stort prisbord. 

• Under AnnandagsJul den 26 dec arrangerades för tredje året Tunnelracet. Tävlingen innehöll en 

individuell klass och en lag-stafett. Totalt var det ca 250 starter. Otroligt populär tävling med 

deltagare långt ifrån kommande. Pengarna som inkom via anmälningsavgifter skänktes delvis till 

en lokal ideell förening i Kungsör – Tjernobyllägret 
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SM 2016 
Till årets SM representerades klubben av deltagare både i de individuella klasserna samt i lagklassen. 
Bäst placerade sig i individuell klass Kia & Hans Nordgren med en placering 20 av 102 startande. 
Individuell start även av Ulf Jönsson och Lena Mattsson.  
I lagklass deltog 3 st lag med repr från klubben. Bäst placerades sig “Team Agility 4 You” (Hans 
Nordgren) som åter igen för andra året i rad intog en pallplats. Denna gång blev det en 3:e plats av 33 
startande lag. Övriga deltagande lag med repr från klubben lyckades inte fullt ut utan blev diskade, 
”Två av varje” (Leif Olsen och Lena Olsen) samt ”Svarta Snabba” (Ulf Jönsson) 

För Agilitygruppen // Hans Nordgren 

  

Bruks  
Tävlingar 

Vi har under året haft två appell spår tävlingar.  

Träningstillfällen 

Skotträningen har vi försökt haft första tisdagen varje månaden. Men tyvärr har det inte lyckats varje 

månad.  

För Bruksgruppen // Pia Packalen m.h.a. Eva Lundström och Urban Dahlgren 

 

Freestyle 
Tävlingsekipage och resultat 

Under året har vi haft 11 olika ekipage som varit ute och representerat klubben på tävling med 

mycket goda resultat. 

Klubben hade 2 ekipage med på Ungdoms-SM. Josefine och Siri vann HtM2 medan Bea och Lycka 

kom 3:a i HtM3. 

På SM i Teamwork to Music deltog laget ”Toller Teamwork” bestående av Bea och Lycka tillsammans 

med Josefine och Siri och där kom de på en riktigt bra 5:e plats. 

Under året har våra klubbekipage tagit hela 8 diplom (dubbelt så många som förra året); Britt Marie 

Webster och Arlo FD2, Bea och Lycka HtM1 & HtM2, Josefine och Siri HtM1, Ann-Sofie och Eddie 

FD1, Ulrika och Spirit HtM1 & HtM2, Ulrika och Grace FD1. 

Förutom dessa diplomekipage har även Emilie och Prima, Linn och Nässla, Sandra och Whoppie, 

Mimmi och Flisan samt Jenny och Tigge varit ute och tävlat. 

Arrangemang 

Under året har klubben arrangerat 1 tävling, haft 2 uppvisningar på Fristadstorget i Eskilstuna samt 

att FS hade en egen station på medlemskvällen i Granhammar. 

Årets tävling arrangerades söndagen 28 augusti med alla klasser FS + HtM samt AFEC kval i klass 3 

både FS och HtM. Detta var första gången vi även arrangerade lagklass (TtM) Teamwork to Music. En 

klass där laget har fler än 6 tassar/fötter på planen men annars fritt hur många hundar o människor 

som ingår och programmet kan fritt mixas med FS och HtM. På tävlingen hade vi totalt 90 startande 

ekipage. Många debutanter, tre landslagsekipage och flera egna klubbekipage till start. 

Arrangörsstaben delade upp arbetet bra mellan sig vilket underlättade både förberedelser, under 

tävlingsdagen och efterarbete. Största lasset med arrangemanget drog denna gång Linn o Jenny.  

Vi hade under tävlingen problem med högtalaranläggningen så den har fått service och genomgång 

under hösten med gott resultat. 
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Uppvisningarna på Fristadstorget i Eskilstuna den 22 juni och 26 augusti har varit del av Eskilstuna 

kommuns Sommartorgsaktiviteter. Vi hade mycket publik och var ett av de populäraste inslagen 

bland alla sommarens aktiviteter. 4 klubbekipage deltog vid första tillfället: Britt Marie och Arlo, 

Lotta och Popcorn, Linn och Nässla samt Ann-Sofie och Eddie och i augusti var det samma ekipage 

förutom Linn och Nässla som hade förhinder. 

Vi hade en FS station på medlemskvällen i Granhammar men det var få som kom och frågade eller 

provade. Flera hade aldrig hört talas om FS så blir det fler medlemskvällar är det bättre att köra 

uppvisningar än ha ”prova-på” station. 

Kurser 

Tyvärr blev det inga kurser som planerat under året pga att vår instruktör Sandra Öhlén som hade 

planerat ett par kurser flyttade från orten. Övriga instruktörer hade heller inte möjlighet att hålla 

några kurser under året. 

Utbildning 

Under året har klubben fått ytterligare 2 godkända tävlingsledare, Linn Aasen och Bea Granlund. Det 

betyder att klubben nu har en egen domare, Ann-Sofie samt 8 tävlingsledare utbildade och 

godkända: Ann-Sofie, Zandra B, Lotta, Jenny, Sandra Ö, Emilie, Linn och Bea. 

Träning 

FS/HtM ekipagen har denna vinter haft några egna fasta träningstider på söndagar i HundArenan. 

 

För Freestylegruppen // Ann-Sofie Zetterljung 

Lydnad 
Tävlingsekipage och resultat  
Under året har vi haft många ekipage på tävlingsbanorna. Två förare och tre hundar representerade 
klubben på SM, Anne Dalin med Izi, Maria Brandel med Signe samt återigen Maria Brandell med App. 
Maria och App har dessutom representerat Sverige på VM i Moskva och NM i Finland, där de kom på 
5:e plats och blev bästa svenska ekipage.  
Tävlingar  
Vi har under året haft 6 lydnadstävlingar med många deltagande ekipage. Två av dessa tävlingar var 
rankingtävlingar inför landslagsuttagningar. Kungsörs Bhk var den första klubben i Sverige att 
arrangera tävling med de nya reglerna.  
Kurser och utbildningar  
Under 2016 så har vi haft två stycken lydnadskurser. Vidare har vi haft två gratis föreläsningar för 
våra medlemmar, en om tävlingsträning och en om de nya lydnadsreglerna. Åsa Lindberg och Lotta 
Hagström har deltagit i lydnadskonferensen och haft två utbildningstillfällen för distriktets 
tävlingsledare. Följande funktionärer har vidareutbildat sig i de nya lydnadsreglerna:  
Validering Lydnad tävlingsledare och domare  
Lotta Hagström  T+D  
Åsa Lindberg  T  
Leif Wärme  T+D  
Carina Boren  T  
Lena Andersson  T  
Mikaela Borgenvik  T  
Jenni Broms  T  
Bea Granlund  D  
Leif Olsen  D  
Maria Brandel  T   För Lydnadsgruppen // Lotta Hagström 
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Nosework/Specialsök  
En för KBHK nystartad disciplin med Lena Andersson som nyutbildad instruktör. 

En specialsökkurs har hållits under 2016. 

För Specialsökgruppen // Lena Andersson 

Rallylydnad 
Tävlingsekipage och resultat  

Under året har vi haft 15 olika ekipage som varit ute och representerat klubben på tävling, vi har haft 

ekipage representerade i samtliga klasser.  

Under året har våra klubbekipage tagit sju diplom: Ann-Sofie och Maya, Linn och Tarzan samt Erica 

och Strix har alla tagit RLD N. Jenny med Curry, Ulrika med Grace och Josefine med Siri har tagit  

RLD M. Ulrika och Spirit har tagit RLD A. Förutom dessa diplomekipage har även Linn och Nässla, Ann-

Sofie och Eddie, Lena och Lisen, Ulrika och Glittra, Anna och Hedvig, Kevin och Tigge, Bea och Lycka 

samt Monica och Emma varit ute och tävlat (med reservation för att det kan finnas än fler ekipage 

som inte kommit till min kännedom). 

Arrangemang  

Under året har klubben arrangerat 9 tävlingar samt en egen station på medlemskvällen i 

Granhammar.  

På de 9 tävlingar vi arrangerat har vi haft totalt 11 klasser. Vi har haft kvällstävlingar i alla klasser, 

varav mästarklass hade en slutspurt fyra dagar i rad sista veckan innan kvalperioden för SM gick ut. Vi 

avslutade året med vår stora tävling Lusserallyt. Kvällstävlingarna har varit snabba och enkla att 

arrangera, men tyvärr ganska svalt intresse i både avancerad och fortsättningsklass. I nybörjarklass 

fick vi lotta bort mer än häften av de anmälda. För alla våra tävlingar får vi trevliga kommentarer från 

de tävlande och jag är hjärtligt tacksam för det gäng som ställer upp och driver dessa tävlingar!  

Vi hade en station med rallylydnad på medlemskvällen i Granhammar och den var ganska välbesökt, 

även om det är svårt för otränade förare och hundar att genomföra det. Det var ändå många som var 

nyfikna och jag hoppas att några fick lite mer information om grenen än vad de hade innan.  

Under uppvisning på Fristadstorget i Eskilstuna visade Lotta och Popcorn lite rally, även om det 

kanske inte är lika publikvänligt som freestylen så har det ändå visats upp. 

Kurser  

Ann höll en kurs i rallylydnad i slutet av året som jag fick komma och döma vid sista tillfället. Det var 

ett duktigt gäng som jag ser fram emot att komma ut på tävlingsplanen under 2017 och representera 

klubben! Jättetrevligt upplägg som hade planerats så den egentliga avslutningen var på lusserallyt 

och även om många hade förhinder var det ändå några som kom och hjälpte till på tävlingen och 

med det även fick lite sug för att träna. Ett ekipage från kursen hade även sin premiärstart då. Ett 

perfekt sätt att få in flera i sektionen!  

Utbildning  

Jag höll en skrivarutbildning för fem av klubbens medlemmar: Ingela, Jenny, Jenni, Anna och Kevin. 

Anna och Kevin bakskrev på lusserallyt och är klara. 

För Rallylydnadsgruppen // Linn Aasen 
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Gemensamma funktioner  
Kungsörs HundArena 
Hyresavtal med Car-O-Linder sas upp av hyresvärden i oktober 2015. Förhandlingar fördes under 
hösten 2015 med hyresvärden vilket vid årsskiftet 2016 ledde till att ett nytt 4-årigt hyresavtal blev 
undertecknat.  I slutet av december 2016 fick klubben ett väldigt tråkigt besked från vår hyresvärd. 
Car-O-Liner hade blivit uppköpta av ett Amerikansk företag som sa sig vilja expandera sin verksamhet 
i Kungsör och hade behov av alla företaget lokaler. Innebörden av detta blev att klubben blev 
uppsagda som hyresgäst i dec 2016 och att vi är tvungen att lämna våra fina och attraktiva lokaler. 
Tidpunkten något oklar ännu. 
  
Verksamheten och beläggningen under året har varit fortsatt god. Ständigt nya hallar etablerar sig 
inom vårt verksamhets och upptagningsområde. En del av dessa hallar kan enbart erbjuda 
träningsmöjligheter men ingen tävlingsverksamhet pga av dess storlekar. Glädjande är dock att vi 
behåller greppet på hyresfrekvensen jfr mot tidigare år. Under 2016 ökade beläggningen sett under 
helår med ca 4 % jfr mot 2015. Delvis berodde ökningen av att klubben själva ökat antalet 
hyrestimmar pga utökade tävlingatillfällen inom alla discipliner. Ekonomiskt sett så blev 
hyresintäkterna lika med 2015 
  
Under början av året beslöts att investera i en ny matta i hallen. (Då var inte uppsägningen känd, inte 
ens tänkbar). Utvärdering av olika mattyper föregicks förhandlingar med mattleverantör, valet föll på 
Svenskt Konstgräs. Mattbytet skedde i maj månad och har mottagits positivt av våra hallnyttjare. Den 
begagnade mattan har delvis sålts till olika intressenter. Mattbytet har medfört delvis nya 
trivselregler – bl.a att man inte får beträda mattan med ytterskor 
  
I maj månad meddelade Hans och Netha Nordgren styrelsen att de lämnar ansvaret för hallens 
underhåll och dess städning till någon annan / andra personer som styrelsen får ansvaret att utse.  
 
Under året har vi tvingats investera i en frånluftsventilationsanläggning för hallens konferensrum 
efter en OVK-besiktning och hyresvärdens Car-O-Liners direktiv.  
  
Städning och skötsel 
- Sedan Netha N lämnade städuppdraget i maj så är Karin Edin att sköta den dagliga-/ 
veckostädningen bl.a. med hjälp av Lena. 
- Vid arrangemang i klubbens regi ansvarar tävlingsledare att städning blir utförd direkt efter avslutat 
arrangemang 
- Efter att den nya mattan blev inlagd i maj så har ännu ingen mattstädning utförts 
 

För Hallsektors rapportering // Hans Nordgren 
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Granhammar 
Kursverksamheten har vi försökt att utöka. Vilket vi även har lyckats med. Höjdpunkten var nog 

höstens valpkurs där vi hade 20 anmälda och alla som ville fick plats. Vi fortsätter jobba för att 

kursverksamheten ska utökas i Granhammar. Nu när vi fått rustat och iordninggjort. 

Träningskvällar  

har vi haft varje tisdag från 1 Juni till 30 september. Lite svårt i år att få tag på frivilliga som ville ställa 

upp som stugvärdar men vi lyckades. Tack alla som ställt upp!  

Skotträning varje första tisdag i månaden har vi tyvärr inte lyckats hålla detta år. Men vi gör ett nytt 

försök nästa år. Det är fler som har dykt upp på träningskvällarna i år. 

Gräsklippningen har också haltat lite. Känner att vi behöver ha en ny medlemsenkät där 

medlemmarna kan anmäla intresse för att hjälpa till med olika saker.  

Vi hade en väldigt välbesökt medlemskväll i Granhammar under hösten. Där de olika disciplinerna 

fick presentera sig och låta deltagarna prova på olika aktiviteter. 

 
För rapportering Granhammar // Eva Lundström mha av Urban och Nikki 

 

PR/Info 
 

 

 

 

 

 

 

 

En tidig höstkväll arrangerade vi en välbesökt medlemskväll uppe på Granhammar. Upplägget var 

”prova på stationer” för varje disciplin. Trivsamt och uppskattat. 

Annat vi åtagit oss 

• Arbetat fram en 4-sidig presentationsbroschyr, A5, för klubben och HundArenan 

• Startat upp klubbens Instagram 

• Tillsammans med Ungdomsgruppen marknadsfördes klubbens verksamhet på Kungsörs 

vårmarknad  

• Deltagit i en del av kommunens Aktivitetsgruppsmöten för ideella föreningar 

• Omarbetat statuterna för klubbens vandringspriser Årets allroundhund samt Årets nybörjare 

Nu fastställt av styrelsen och inför årsmötena ska PR/Info nominera tre kandidater och 

styrelsen utse ”vinnaren”. Varje år utdelas även Åsa Dahlgrens pris 

Hemsidan 
År 2016 började med en nylansering av klubbens hemsida. Under hösten/vintern 2015/2016 jobbade 
Stefan och Jenny Strömvall parallellt med en helt ny plattform för hemsidan och den 23 januari 
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2016 lanserades den nya hemsidan officiellt. Hemsidan sattes i drift på en mycket mer modernare 
hemsideplattform som inte bara gav hemsidan en ny och fräsch look, utan som också 
gjorde underhållet och det fortsatta arbetet med hemsidan avsevärt mycket smidigare. Dessutom 
besparade vi klubben en stor kostnad, eftersom vi valde att inte köpa hemsidebygget från konsult. 
 
Hemsidan har därefter under hela 2016 kontinuerligt underhållits, optimerats och byggts ut. Allt 
utifrån egna tankar och idéer, samt från andras synpunkter och upptäckter. 
 
Under hösten 2016 höll Stefan en mindre IT-utbildning i handhavande av hemsidans redigeringsläge. 
Denna utbildning fick ett initialt gäng av sektor-ansvariga i klubben, så att de själva ska 
kunna uppdatera informationen i de aktuella hemsideavsnitten. På så vis breddade vi lite på IT-
kunskapen kring hemsidan i sig, men vi öppnade också upp möjligheten för sektorerna att hålla 
hemsideavsnitten så verksamhetsaktuella som möjligt, utan att verksamheten blir alltför beroende 
av en enda person (d.v.s. klubbens övergripande webbansvarige). 

Hemsidan har under 2016 besökts i snitt av c:a 47 unika besökare per dag, vilket i runda slängar är c:a 
15 fler unika besökare per dag än den gamla hemsidan hade under motsvarande period år 2015. 
Det är tyvärr svårt att avgöra om det bara är den nya hemsidans förtjänst, men oavsett blev den nya 
hemsidan en sammantaget mycket bra satsning för klubben. 

För PR/Info // Jenny Strömvall, Stefan och Roland 
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Till sist klubbens ledord och verksamhetsidé 

 

Aktivt hundliv 
Kungsörs Brukshundsklubb är en förening inom Svenska Brukshundsklubben.  

SBK;s ledord är ”Aktivt hundliv”  och organisationens övergripande mål är att kontinuerligt skapa 

goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet. 

 

Klubbens verksamhetsidé: 
”Kungsörs Brukshundsklubb är en aktiv samlingsplats för alla hundintresserade”  
Vilket innebär: 
1. Klubben ska vara en trevlig samlingsplats för hundintresserade i regionen. 

2. Medlemmarna ska känna att klubben är till för dem.  

 

3. Klubben ska till allmänheten och hundintresserade sprida en positiv bild av hundhållningen och 

hundsporterna, bl.a. genom att samverka med kommunen, media och andra. 

4. Vi ska eftersträva att våra kursdeltagare fortsätter på klubbens olika aktiviteter efter 

genomgången kurs. 

 

5. Medlemmar som gör aktiva insatser för klubben ska känna sig uppskattade och värdefulla.  

6. KBHK ska vara attraktivt för de som tävlar aktivt och representerar klubben oavsett disciplin, 

från Bruks till nya/kommande framtidsgrenar. 

 

7. Våra kurser ska hålla hög kvalité och vara efterfrågade. 

8. Klubben ska ha en sund ekonomi som främjar verksamheten. 

 

9. Klubbstugan Granhammar och Kungsörs Hundarena ska vara våra levande och aktiva 

mötesplatser.  

10. Medlemmarna ska ha möjlighet att utbilda och vidareutbilda sig inom klubben och man ska ha 
möjlighet att genom klubbens försorg komma till distriktets och studiefrämjandets 
kompetensutveckling. 
 

11. Vi ska eftersträva att våra kommittéer verkar självständigt enligt givna riktlinjer. 
 
 

 


