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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. 

 

 

Verksamhetsplan  
för Kungsörs Brukshundklubb 2016 

 
 
Styrelsen 
Styrelsen ska verka för att Klubbens verksamhetsidé uppfylls. Bl.a genom att  

 Öka kommunikationen internt, bl.a via Facebook. 

 Arrangera minst två medlemsmöten. 

 Se över samtliga Policyn, bla resepeng till SM-förare 

 Se över statuterna för Vandringspriserna. Ett pris inom varje disciplin? Ett pris till 
nybörjare inom varje disciplin? 

 Ta fram en förteckning över klubbens samtliga utbildade funktionärer. 

 Vidareutveckla av klubben inom ett Aktivt hundliv.  

 Vidareutveckla klubbens medlemmar på alla nivåer, så även den ”goa” trivseln. 
 

Granhammar 
Sektoransvarig: Urban Dahlgren m.h.a. Eva Lundström 
 
Kommande vår och sommar ska vi slutföra upprustningen av klubbstugan med dess omgivning.  
Bl.aerka  

 Måla och piffa till stora samlingsrummet 

 Anskaffa ett larm 

 Säkerställa att avloppet fungerar 

 Fräscha upp altanen 

 Ny grind till Ag-planen 

 Rusta upp bodarna  
Dessutom 

 Försöka utöka kursverksamheten  

 Fortsatta med träningskvällar med träningsvärdar. En gång i månaden med skotträning. 

 Se till att gräsklippningen fungerar.  

 Ha minst ett medlemsmöte med aktiviteter  
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Hallen 

Sektoransvarig: Hans Nordgren  

Vårt hyresavtal med Car-O-Liner har löpt ut och nya förhandling pågår som förväntas bli klart under 

januari 2016. Det nya avtalet förväntas bli utformad som ett långsiktigt avtal och med en hyresnivå 

lika nuvarande 

Befintlig matta i hallen börjar bli hal och sliten. Under våren 2016 skall en utvärdering om ett ev 

mattbyte ske. Offert tas in under vintern / våren och ett mattbyte kan bli aktuellt först efter att 

vintersäsongen är avslutad – prel april / maj 2016. Därefter har vi åter en attraktiv hall för samtliga 

discipliner. 

Problem med avlopptanken fortsätter. Bevakning inför varje tävlingsarrangemang krävs. Vi saknar 

ännu en “Baja-Maja” som reserv-toa. 

Övriga investeringar som erfordras i hallen är att konfensrummet förses med ventilation, tillufts och 

frånluft. Detta ett krav från vår hyresvärd.  I övrigt som vanligt översyn av belysning och byte av 

ljusrör 

Tidigare års huvudsponsor avslutades 2015 och några nya alternativ till huvudsponsor föreligger 

ännu inte. Ärendet handläggs fortsatt tillsammans med klubbens PR-kommitté. 

Uthyrningen av HundArenan har minskat. Vi ska hålla koll på detta och diskutera vidare under en 

separat punkt inom hallsektorn och i styrelsen. 

PR/Info-kommittén  
Sektoransvarig: Jenny Strömvall 

Under året ska kommunikationen förbättras både internt och med omvärlden. Bl.a. genom ta fram 

klubbens kommunikationsstrategi för:  

 Hemsidan 

 Facebook 

 Instagram  

 Bevaka och offentliggöra spännande evenemang från vår aktiviteskalender 

 och andra kommunikationskanaler såsom  
- ”Du vet att du är från Kungsör” 
- Kungsörs kommuns hemsida,  
- tidningar,  
- julmarknaden,  
- Thor Modén dagarna,  
- Real gymnasiet i Eskilstuna,  
- mm, mm. 
 

Dessutom tillsammans med Hallsektorn försöka få fram en ny Hallsponsor men även försöka fram 
andra sponsorer.  
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HUS 
Sektoransvarig: Eva Lundström 
 
Vi kommer att behålla nivån på kurserna och öka antalet  kurser under 2016 och jobba för fler kurser i 
Granhammar när klubbstugan nu har fått ansiktslyftet (se ”Granhammar”). 
Nytt för året: 
Planering av kurs i personsök och specialsök (Nose Work ) pågår. 
Dessutom: 

 Nikki Hovander fortsätter sin utbildning till allmänlydnadsinstruktör.  

 Planer på att under hösten utbilda några fler i Grundmodulen för allmänlydnad.  

 Samt utbilda fler A- figuranter för MH 

 

Ungdomsgruppen  
Gruppansvariga: Mimmi Fält, Jenny Strömvall och Lotta Sandgren.  

 

Ungdomsgruppen finns till för de barn och ungdomar, som önskar aktivera och träna med sina 
hundar. Vi har två olika grupper.  
En grupp tränar torsdagar ojämna veckor kl. 18 – 19 i HundArenan. Här krävs ingen förkunskap utan 
vi provar på olika hundsporter som tex. agility, rallylydnad och lydnad. Det ingår även bland 
annat  inkallning, belöningsträning, hundpromenader och kontaktsövningar. 
Den andra gruppen träffas torsdagar jämna veckor, kl. 17:00 – 19:00 i HundArenan. Här krävs mer 
hundvana och vi tränar mer individuellt och lägger fokus på glädje och kontakt. Vi provar också på de 
olika hundsporterna. 

 
 

RUS 2016 
Sektoransvarig: Ann Sahlman 
 
Två helger reserveras för MH, i maj och i september. 
Dessutom: 

 Behov finns av fler funktionärer med den nya kombinerade A/B behörigheten varför vi vill skicka 
2-3 personer på utbildning under våren. Kostnad ca 1000kr/person. 

 En del av materialet till MH behöver förnyas såsom ny kappa till avståndsleken samt en ny 
overall till dumpe. Kostnad för material ca 500kr. 
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Agility 
Sektoransvarig: Hans Nordgren  

Under 2016 föreligger inget behov av ytterligare investeringar av hinderparken  

Däremot så skall uppställningsplatsen i hallen för hinderparken ses över och kompletteras med ett 

antal tunnelhållare på vägg samt ett antal hinderkärror.  Car-O-Liner skall tillfrågas om de kan hjälpa 

oss att tillverka dessa 

 

Funktionärer 

 Behov av ytterligare tävlingsledare föreligger. Vi gör ett nytt försök till att arrangera en 
utbildningskurs av tävlingsledare förlagd till vår hall /konf.rum under hösten 2016 

 Ny ledamot till Agilitykommitten är Jennie Pettersson.  Agilitykommitten måste tillsättas med 
ytterligare någon person som är aktiv agilityutövare 
 

Kursverksamhet under vårsäsongen med interna instruktörer 

 2 st Nybörjarkurser 

 2 st fortsättningskurser – Steg 1- resp steg 2-kurser 

 En nybörjarkurs förläggs i hallen. Övriga kurserna förläggas ute på Granhammar 

 För hösten planeras ungefär samma upplägg 
 
Kursverksamhet med externa instruktörer 

 Inga kurser är än så länge inplanerade att arrangeras under 2016 
 

Tävlingar 

 AgilityCupen 2016 i jan-mars är fortsatt ett attraktivt arrangemang. Årets tävling har samlat 
närmare 1.000 anmälda starter.  
Tree of Pets – Acana är årets huvudsponsor som sett till att vi har ett rejält prisbord 

 Tunnelracet (inoff tävling) Annandagjul har blivit en stor succé. Kommer även att arrangeras 
2016. 

 Planeras att arrangera någon eller några off agilitytävlingar i klass 1 och 2 
 

SM 2016 

Till SM 2016 i Växjö representeras klubben av 2 st individuella ekipage och 3 st lag som hittills är 

inkvalade. 

 

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

 

Två Appell/spårtävlingar är inplanerade, en i vår och en i höst. 

Dessutom: 

 Även under 2016 kommer vi att ha skotträning på planerade dagar. 

 Brukskurser, se verksamhetsplan för HUS 
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Freestyle/HtM 
Sektoransvarig: Ann-Sofie Zetterljung 
 
- FS/HtM tävling planeras 28 aug i Hundarenan med alla klasser 1-3 
- Nybörjarkurs i FS planeras på Granhammar under 2016 
- Fortsättningskurs i FS  planeras på Granhammar under 2016 
- 3 nya tävlingsledare i FS/HtM är under utbildning 
- Klubbekipage planerar att delta på Uppvisning i FS/HtM på Fristadstorget i Eskilstuna under augusti 
- Ett flertal ekipage planerar för tävlingsdebut under 2016 

 

Lydnad 
Sektoransvarig: Lotta Hagström 
 

Vi kommer att arrangera 6 st lydnadstävlingar under året varav … 

 en blir utomhus och  

 2 st är internationella rankingtävlingar som vi är först i Sverige med. Där också de nya 
momenten som kommer att gälla från 2017 tillämpas.  

 
Lydnadsclinic för klubbens medlemmar hålls i april och ev en lydnadskurs planeras under våren. 
Även utbildning för funktionärer inför de nya reglerna planeras. 
 

Rallylydnad 
Sektoransvarig: Zandra Beijer 

Under 2016 har vi planerat att arrangera mindre och ”lättsammare” kvällstävlingar där 

tävlingsekipage erbjuds möjligheten att starta i en klass per kväll. Dessa kvällstävlingar som är sju till 

antalet kommer ligga utsprida under hela året och vara i sportens alla klasser.  

Tanken med dessa tävlingar är att det ska bli lätt för klubbens egna ekipage och andra i närområdet 

att tävla, men också för att det ska kännas lättsamt för klubbens funktionärer att arrangera tävling.  

Förutom dessa kvällstävlingar planeras enligt tradition vårt lusserally under två dagar i december 

med möjlighet at starta i alla klasser.  

Dessutom: 

 Eventuellt så kommer vi försöka arrangera skrivarutbildning på klubben för att få några 
fler utbildade skrivare för att inte ha för hårt tryck på de skrivare vi redan har utbildade.  

 
 
 
 För sammanställningen och för styrelsen, Kungsör 2015-02-11 
 
 
 
 Roland Frycklund, ordförande 
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Avslutningsvis: 
 

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.  


