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Inledning 
2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån 
målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation som möter samhällets alltmer 
hårda krav.  

Styrelse 
Styrelsen har ingen egen verksamhetsplan för 2015. Styrelsens uppgift är att stödja de 
olika sektorerna och övriga  

Miljö 
Se separat miljöplan 2016. 

Stuga/Område (Anders Jensen) 
Inför kommande säsong är både stora och lilla gräsklipparen i akut behov av reparation och 
service. Stora klipparen saknar en kniv och är i allmänt behov av smörjning. Den lilla 
klipparen läcker olja och måste åtgärdas.  

Antalet ormar på planer och i stugans närhet är fortfarande oroväckande högt. Alternativa 
lösningar bör undersökas och övervägas. 

Mätbara mål 2016: 
•Ett bättre system ska tas fram för att fördela ansvaret för klippning av planer samt 
område runt klubbstugan. 
•Testa någon form av lösning för att minska ormproblemet. 
•Anlita elektriker för att kunna tända belysning på stuga med hjälp av enbart 
rörelsesensor (utan att behöva gå in för att tända). 
•Upprätta avtal vid uthyrning av stuga och plan. 
•Underhålla stugans yttre och inre efter behov. 
•Byta till LED ljus på apellplaner för att spara energi.  

Kök (Helén Magnusson) 
Mätbara mål 2016: 

• Att hålla köket bemannat under alla aktiviteter som sker på klubben. 
• Sätta upp en lista på alla aktiviteter, där man skriver upp sig om man kan hjälpa 

till i köket. 

• Ordna en pärm med prislista, där det även ska finnas rutiner i hur köket fungerar.  

• Storbak samt storkok ex pizzabullar som kan finnas till försäljning. 

• Inköp av ett stort kylskåp. (fullstorlek) 

• Bättre planering gällande inköp av varor till klubben. (storhandling) 
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HUS – Hundägarutbildningssektorn (Linda Madsen & Helén Magnusson) 
HUS främsta uppgift är att fortsätta att utbilda hundägare och deras hundar enligt de 
riktlinjer som ges från SBK Centralt men med vissa lokala anpassningar. Det har visat sig att 
som komplement till grundutbudet som är valp-, fortsättning-, allmänlydnadskurser är det 
populärt med specialkurser och kortkurser med olika teman. HUS målsättning är också att 
vidareutveckla klubbens instruktörer inom ramen för klubbens ekonomi. 

HUS kommer även att arrangera medlemsdagar under året. 
Sektorn ska även marknadsföra kursverksamheten för att få fler medlemmar till klubben. 

!
Mätbara mål för 2016 

• 1 nybörjarkurs rallylydnad 
• 1 fortsättningskurs rallylydnad  
• 3 valpkurser 
• 2 allmänlydnadskurser (måste ha gått valpkurs innan) 
• 2 helgkurser allmänlydnad 
• 1 kortkurs spår 
• 2 kortkurser två vardagskvällar allmänlydnad. 
• 1 blodspårkurs  
• 2 medlemsdagar 
• 4 NW1 
• 2 NW tävling 
• 1 NW 2 
• 1 NW3 
• HUS kommer att undersöka möjligheterna för att instruktörerna ska kunna 

vidareutbilda sig. 

TÄS- Tävlingssektorn (Catrin Englund) 
Anordna tävlingar i lydnad och bruks.Öka intresset för tävlingsverksamheten och få fler 
tävlande ekipage genom att anordna träningsdagar och bedriva kursverksamhet inom 
tävlingsområdet.  

Vår ambition är att studiecirkeln i sök ska fortsätta med sina träningar. 
Vi har även ambition att fortsätta med inomhusträning i ridhus under vintermånaderna. 

Mätbara mål 2016: 
• Anordna 10 tävlingsdagar i bruks och lydnad 
• Anordna KM i lydnad 
• Anordna 4 träningskvällar för tävlingsintresserade i ridhuset.  
• Erbjuda en kurs i spårarbete. 
• Erbjuda träning inomhus 1ggr/v under vintermånaderna. 
• Anordna tävlingsinriktade träningsdagar. 

RUS – Rasutvecklingssektorn (Elina Viinamäki & Angelica Klavbäck) 
Sektorn bör få in minst en medlem till som aktiv i gruppen, då det är mycket administrativt 
jobb.  
Vi planerar att hålla 6 stycken MH-tillfällen under 2016, vi ska även jobba på att få den nya 
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banan uthyrd. Vi ska använda oss av våra egna funktionärer i största möjliga mån. Elharen 
behöver moderniseras en aning och harbanan behöver optimeras då momentet inte 
fungerar helt tillfredställande i dagsläget. Startpistolerna behöver renoveras då vi haft en 
del problem med dem. Vi planerar att bygga ett vindskydd som samlingsplats vid första/
sista momentet på nya banan, där beskrivare kan diskutera resultaten med hundägaren. 

Det bör bli fler figuranter på klubben, vi har ett flertal medlemmar som visat intresse för 
att utbilda sig. Vi hoppas att distriktet drar igång utbildningar under 2016. 

Mätbara mål 2016: 
• Öka aktiva i sektorn med minst en medlem. 
• Ha minst 2 MH möten. 

• Antal planerade MH:n år 2016: 7 stycken. 

• Information om MH datum ska sättas upp på anslagstavlorna och på hemsidan. 

• Bygga samlingsplats vid första/sista momentet på nya banan. 

• Utbilda 2 stycken figuranter. 

Tjänstehundssektorn – Patrullhund (Kristine Hagström) 
Mätbara mål 2016: 

• Informera intresserade medlemmar om vad Patrullhund är och hjälpa dem till 
utbildning. 

Agilitysektorn (Emmelie Hedström) 
Under 2016 hoppas kunna öka antalet medlemmar aktiva inom Agility. Hitta någon som kan 
fortsätta hålla i träningsgruppen.  

Mätbara mål 2016: 
• Köpa in nya tunnlar. 
• Starta upp träningsgruppen igen. 

Rallylydnad  
Kurser ska starta efter behov och efterfrågan. 
Träningscirklar ska hållas för klubbens medlemmar som har gått kurs i rallylydnad. 
Samarbete med Hölö-Mörkö BK ska fortsätta. 

Klubben kommer att arrangera DM den 28 maj i mästarklass, samma dag arrangeras även 
en officiell tävling i fortsättningsklass. Klubben arrangerar dubbeltävlingar under första 
helgen i juli, alla fyra klasserna. Alla tävlingar ska hållas på klubben och vi ska använda oss 
av klubbens egna utbildade funktionärer i så stor mån det går.  
Eventuellt kommer vi att arrangera inofficiella träningstävlingar. 

Uppvisningar och prova-på tillfällen ska hållas i marknadsföringssyfte. 

Mätbara verksamhetsmål 2016: 
• Minst två träningscirklar ska starta. 
• Minst en nybörjarkurs och en fortsättningskurs ska starta. 

• Minst tre officiella tävlingsdagar ska hållas. 
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• Marknadsföra rallylydnad genom att delta i bland annat uppvisningar samt hålla 
ett prova-på tillfälle.  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