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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.  
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Vår verksamhetsplan 2015 
 

Granhammar 
Sektoransvarig: Urban Dahlgren m.h.a. Eva Lundström 
Kommande vår och sommar ska vi göra en storsatsning på klubbens verksamhet i och omkring 
klubbstugan Granhammar.  
• Snarast göra en inventering av upprustnings- och investeringsbehov 
• I april eller tidigt i maj ha en städ- & arbetsdag 
• Utöka kursverksamheten  
• Få fart igen på träningskvällarna 
• Arrangera någon form av klubbfestlighet, kanske en hundens dag eller ett skojklubbmästerskap 
• Fritt fram för än mer förslag och initiativ 
• Utse en sektorledning   

 
Hundägareutbildningssektorn – HUS 
Sektoransvarig: Eva Lundström 
Vi utbildar och försöker 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 bruksgrenarna, agility och rallylydnad. Allt för att 
hundägarna och hunden ska hitta något som är kul att göra tillsammans. Det viktiga är att väcka 
intresse för det som är kul att göra tillsammans med sin hund. Vår förhoppning är man ska fortsätta 
utvecklas tillsammans och att det så småningom leder till att vi får se dem på tävlingar i någon av 
dessa grenar. 
Kurser 
Under våren 2015 är tolv kurser inplanerade och finns tillgängliga för anmälan på hemsidan.  

Höstens verksamhet är ännu inte fastlagd. 

 

Instruktörer 

Instruktörsrådet, där samtliga klubbens ingår, ska under året fortsätta att vidareutveckla, förbättra 

och bredda klubbens kursverksamhet. Under året ska minst två inspirationsdagar anordnas för våra 

instruktörer. 

Vår förhoppning är att vi under året ska kunna utbilda än fler instruktörer och givetvis vidareutbilda 

de som redan är instruktörer. Allt för att kunna tillgodose den stora efterfrågan på kurser som finns 

och kunna genomföra dem enligt deltagarnas förväntningar.  

 

Ungdomsgruppen  
Sektoransvariga: Emma Jönsson och Anna Fridh 

Verksamheten finns till för att skapa förståelse och kunskap att äga hund redan bland ungdomarna. 

Vi vill att ungdomarna ska aktivera sig själva och sina hundar samt uppleva ett trevligt samspel som 

ekipage. Vi räknar med att verksamheten framöver ska kunna fortsätta som hittills 
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Rasutvecklingssektorn – RUS  
Sektoransvarig: Ann Sahlman 

Arrangemang 

Under året kommer vi att arrangera ett antal MH uppe vid Granhammar. Ett öppet för klubbens 

medlemmar samt 1-2 st uppfödare-MH. 

 

Funktionärer 

2 st A-figuranter kommer att utbildas under februari. Kostnad för detta beräknas till ca 2500 kr. 

 

Bruks  
Sektoransvarig: Pia Packalen m.h.a. Eva Lundström och Urban Dahlgren 

Tävlingar 

Under 2015 kommer vi att anordna 2 appell tävlingar i spår, en på våren och en på hösten. 

 

Träningstillfällen 

Under våren kommer Bruksträningar anordnas uppe vid Granhammar varje tisdag och med 

skotträning första tisdagen i varje månad.  

 

Lydnad 
Sektoransvarig: Lotta Hagström 

Tävling 

Under 2015 kommer vi att ordna två lydnadstävlingar, i mars och november samt SM. 

 

Domar- & funktionärsutbildning  

Under året kommer två nya domare att bli klara med sin utbildning samt att en ny påbörjar sin. Vi 

kommer även att utbilda nya tävlingsledare samt sekreterare. 

 

Arrangör av Lydnads SM 2015 

SM i Lydnad & Rallylydnad går av stapeln 24-26 juli 2015 på Sundbyholms travbana. Vår klubb 

ansvarar för Lydnads SM och Fagersta BK för Rallylydnads SM. Vi sköter till största delen även om 

samarbetet med Sundbyholms Travet som samma helg arrangerar Sundbyholm Summer Games, 

Hopptävlingar bla för Ponnyer. Räkna med helgen blir en folkfest.  

Fram till dess pågår … 

• vårt förberedelsearbete för fullt 

• samordningsmöten med Fagersta BK samt Distriktet som vill vara med på ett hörn 

• rekrytering av och genomgång med de funktionärer som kommer att behövas 

• arrangera ett medlemsmöte senast i maj för att berätta mer om arrangemanget och 

marknadsföra det 

 

 



 
  

 Verksamhetsplan 2015 2015-02-16/rf 
   
 

4 
 

Agilitysektorn   
Sektoransvarig: Hans Nordgren 
Investeringar  

• Utbildning av en eller ett par tävlingsledare.  
Vi ska försöka få utbildningen förlagd till vår hall under hösten 2015.  

• Agilitysektorn skall förnyas och tillsättas med representanter som är aktiva agilityutövare 
 
Kursverksamhet under vårsäsongen  
1. Nybörjarkurs i hallen 
2. Nybörjarkurs på Granhammar 
3. Fortsättningskurs – Steg 1 på Granhammar 
4. Fortsättningskurs – Steg 2 på Granhammar 
5. Skojagility, dagtid på Granhammar 

För hösten planeras ungefär samma upplägg 
 
Kursverksamhet med externa instruktörer 
Favorit i repris: Tuulia-seminarier i april 2015 för fyra grupper.  
Inga andra kurser är inplanerade att arrangeras under 2015 
 
Agilitytävlingar 
1. AgilityCupen 2015 i jan-mars är ett attraktivt och efterfrågat arrangemang. Årets tävling har 

samlat ca 1000 anmälda starter. BritCare och Djurmagazinet är Cupens huvudsponsor. 
2. Tunnelracet, inofficiell tävling, arrangeras även 2015 på Annandagjul.  
3. Någon officiell tävling hösten 2015 är än inte inplanerad. 

 
Deltagande i Agility SM 
Till SM 2015 i Linköping representeras klubben av minst 2 st individuella ekipage.  
Klubbmedlemmar deltar även i 3 lag som är inkvalade.  

 

Freestyle/HtM 
Sektoransvarig: Ann-Sofie Zetterljung 
Tävlingar 

• Vi planerar en endagstävling med alla officiella klassar lördagen den 23 maj i HundArenan.  
• Vi planerar också en tvådagarstävling med dubbla starter i FS på lördagen och dubbla starter i 

HtM på söndagen 29-30 augusti i HundArenan. 
Vi räknar med ungefär lika många startande per tävlingsdag som på 2014 års tävling men har till 2015 
höjt anmälningsavgiften från 150 kr till 200 kr per startande. Vad gäller kostnader kommer vi behöva 
ha minst 3, kanske 4 domare per tävling. Pga olyckliga omständigheter hade vi endast 2 domare på 
2014 års tävling varför domararvodet kommer vara lite högre på 2015 års tävlingar. 
Hur som helst kommer tävlingsarrangemangen att ge ett gott tillskott till klubbkassan. 
 
Kurser 
Ev. kommer en FS/HtM kurs hållas under vintern 2015/2016. 
Om kursen hålls blir ungefär samma intäkter och kostnader som för de redan genomförda. 
 
Funktionärer 
En eller flera tävlingsledare kommer utbildas under året, det är kostnadsfritt. 
En domare kommer att utbildas under året, eventuellt på egen bekostnad. 
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Rallylydnad 
Sektoransvarig: Zandra Beijer 
Tävlingar 
I skrivande stund en tvådagars tävling med alla klasser planerad att genomföras under december 
månad i hallen. 
 
Domar- & funktionärsutbildning  
Klubben står som arrangör av en rallylydnadsdomarutbildning och två av våra egna medlemmar 
kommer att gå denna utbildning, så våra förhoppningar är at vi under året kommer få två egna 
domare. Att klubben har egna domare kommer innebära at vi helt oberoende av andra kommer att 
kunna arrangera tävlingar eftersom vi inom klubben redan har alla övriga utbildade funktionärer. Det 
är väldigt få klubbar som har det så och det är något som visar att Kungsör bhk ligger i framkant vad 
gäller tävlingsverksamhet i rallylydnad.  
I samband med att vi får våra egna domare är planerna att vi lättare kommer kunna arrangera 
mindre tävlingar, tex kvällstävlingar. Vi hoppas kunna få till redan under året. 
 

PR/Info-sektorn  
Sektoransvarig:  

Sektorn har fört en tynade verksamhet under 2014 men klubbens marknadsföringsaktiviteter har 

skött bra ändå via 40-års jubiléet, alla våra tävlingar, hemsidan, Facebook.  

Inför framtiden ska vi ändock titta på 

• Hemsidan bör moderniseras  
• Bulletinen, ska den mail- eller brevledes skickas ut mer en än gång/år? 
• Medlemsmöten och föreläsningar  
• Övrigt PR & info 
Till en början ska en sektorledning tillsättas 

 

Hallsektorn 
Sektoransvarig: Hans Nordgren 
• Vårt hyresavtal med Car-O-Liner går ut vid årsskiftet 2015/2016 och en förhandling måste till, 

kan komma att bli svår. Det nya avtalet förutsätts bli utformad som ett långsiktigt avtal på minst 
5 år. 

• Vårt sponsoravtal med Djurmagazinet har gått ut och förhoppningsvis kan avtalet förnyas. Om 
inte får vi se oss om efter en huvudsponsor för hallen.  

• Befintlig matta i hallen börjar bli hal och sliten men ett eventuellt mattbyte, kan komma ifråga 
först sommaren 2016. Men redan före sommaren 2015 ska ett utvärderingsarbete inledas för 
val av ny matta och anbud begäras in. Hundspektras Agilityhall i Borås tycks ha en 
intressant konstgräsmatta med underlag skumpadd.  

• En utvärdering/översyn hur städningen och städschemat fungerat kommer att ske. 
• En drickaautomat kommer att hyras in om vi får till ett bra avtal. Kommer dels att öka 

tillgängligheten samt minska hanteringsarbetet. 
• Inga andra investeringar planeras mer än översyn av belysning och byte av ljusrör. 
• Fortsätta med vintersäsongens träningskvällar, from i höst med vikta tider för Agility, Freestyle, 

Lydnad och Rallylydnad 
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Övrigt 
Admin och IT  

• Om möjligt hitta sätt att effektivisera det befintliga i verksamheten, snarare än att utöka 
verksamheten med ännu fler funktioner. 

• Röja bort lite skrivare och investera i en större och modernare Multi-kopiator/skrivare (med 
wifi-access). En färgskrivare för att även kunna skriva ut diplom, inbjudningar, osv 

• Ordna upp bättre förvaringsmöjligheter (skåp, hyllor etc.) för viss utrustning och material. 
(Skrivarpapper, toner, kontorsprylar, batterier, tidtagare och annan utrustning) 

Policys och manualer 
Arbeta igenom och fastställa de policydokument och manualer som florerar inom klubben.  
Styrelse och kommittéer – Eldsjälar – Aktivitetspoäng – Reseersättningar - Funktionärsutbildningar 
Städschema Hallen – Ljudanläggning Hallen – Monitor Hallen – Bredband Hallen 
Distriktet 
Delta i diverse distriktsmöten för utbyte av erfarenhet med andra klubbar och se om vi framöver kan ha någon 
form av nytta av distriktsverksamheten 
Ekonomin 
Vi satsar som brukligt på att ha en sund ekonomi som främjar klubbens verksamhet. Se bilagd budget.  
 
 
För sammanställningen och för styrelsen, Kungsör 2015-02-25 
 
 
 
Roland Frycklund, ordförande 


