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VISION 
Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot 
framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle. 

VERKSAMHETSIDÉ 
Vi är Sveriges hundutbildningsorganisation som verkar för en aktiv och givande relation mellan 
människa och hund där vi tar ett ansvar för våra bruksrasers utveckling och våra samarbetspartners 
behov. 

UPPGIFT 
Vår uppgift, enligt våra stadgar, är att: 

Sprida kunskap om hund 
Vi ska genom att sprida kunskap om hund 
förbättra förutsättningarna för hunden och 
värna rätten att ha hund i samhället. Med 
information och utbildning till hundägare och 
allmänhet samt samarbete med andra aktörer 
än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska 
erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva 
upp till de krav som samhället ställer. Genom 
att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter 
med hund såsom träningar, tävlingar och prov 
ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar 
och hundägare. 

Ha friska och funktionsdugliga hundar 
Vi ska inom Svenska Brukshundklubben verkar 
för mentalt och fysiskt friska samt 
funktionsdugliga hundar. För att klara denna 
uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och 
väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska 
vara aktivt och bygga på en gemensam 
värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. 
Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas 
utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras 
publikt. 

Ha hundar i människans tjänst 
Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till 
nytta i samhället. Genom information och 
utvecklande samarbete med andra aktörer i 
frågor som rör hundens användning i 
människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi 
ska skapa förmåga och kompetens att utveckla 
och utbilda samhällsnyttiga hundar. 

Öka vår kunskap om hund 
Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov 
och beteenden samt avel. Via samarbete med 
forskare, dokumentation av verksamheten, 
utveckling av träningsmetoder och provformer 
och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och 
utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare 
om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen 
inom organisationen. 

Vara en aktiv organisation 
Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och 
spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är 
större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten 
ska vi se till att Svenska Brukshundklubben hela tiden utvecklas. 
Svenska Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. 
Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta 
med opinionsbildning för hundens bästa i samhället. 

Svenska Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i uppgiften. Lokalklubben 
ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda mål. 
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FOKUSOMRÅDEN 
Våra fokusområden, fastställda av SBK:s kongress, för perioden 2022 - 2024. 

1. HÅLLBARHET 
Inriktning: Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett socialt-, ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv. Dessa tre områden ska verka tillsammans och skapa hållbarhet i ett större 
sammanhang. 
i) Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där människors lika 

värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och förtroende. Vi ska verka för 
inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen attityd. 

ii) Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljö genom aktiva val i alla 
delar av vår verksamhet. 

iii) Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra resurser och verkar för god 
resurshållning. 

 
2. FRISK OCH SUND ORGANISATION 

Inriktning: Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva 
medlemmar och spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska identifieras och 
tillgodoses. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till 
att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, 
privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med att marknadsföra Brukshundklubben 
som organisation i samhället. Vår digitala närvaro ska vara tydlig. 
 

3. AVELSANSVAR 
Inriktning: Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och 
fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta görs möjligt genom 
ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete med goda möjligheter till utvärdering och 
uppföljning. 
 

4. FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR 
Inriktning: Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Vi ska 
säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation. Vi ska informera, 
utbilda och rekrytera utifrån uppdragsgivares krav. Genom information och samverkan med 
andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst, tar vi 
samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda 
samhällsnyttiga hundar. 
 

5. PROV OCH TÄVLING 
Inriktning: Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova hundarnas  
brukbarhet. Vi ska öka attraktionskraften för prov och tävling. Vi ska verka för att utveckla 
nuvarande och införa nya tävlingsformer. Vi ska se över möjlighet till åretrunttävlande. 
Genom att föra en dialog med arrangörer, funktionärer och utövare, ska vi säkerställa och 
utveckla hög kompetens. 
 

6. UTBILDNING 
Inriktning: Vi ska, genom att sprida kunskap om hund, förbättra förutsättningarna för hunden 
och värna om rätten att ha hund i samhället. Genom information och utbildning till 
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hundägare och allmänhet tar vi samhällsansvar. För att stärka hundhållningen och vår 
relation till hunden ska vi utveckla tränings- och utbildningsmetoder. Genom att erbjuda 
aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. 

PLANERAD VERKSAMHET OCH AKTIVITETER 
Styrelsen och sektorer ska planera och genomföra fastställd verksamhet. Som stöd i detta arbete har 
styrelsen, varje sektor och medlem i uppdrag att:  
- verka för att inkludera medlemmar att engagera sig i klubbens verksamhet som funktionärer 
- verka för att medlemmar påbörjar egen utbildning till auktoriserad funktionär 
- representera klubben vid distriktets aktiviteter inom styrelsens/sektorns verksamhetsområde. 

Samarbete med studieförbund 
Studiefrämjandet är Svenska brukshundklubbens studieförbund. ÖBK samarbetar med 
Studiefrämjandet Örebro-Värmland.  

Under året verkar styrelse och sektorer för stärkt samverkan med Studiefrämjandet, samt verkar för 
förenklade rutiner kring inrapportering bidragsgenererande studietimmar. Uppföljning av 
inrapporteringens efterlevnad sker vid tre tillfällen, efter vårens och höstens aktiviteter, samt vid 
årets slut. 

Implementering av fokusområden 2022 – 2024, år 2022 
Under året utarbetas och implementeras arbetssätt för målstyrning av ÖBKs verksamhet och 
aktiviteter enligt SBKs fastställda fokusområden för år 2022- 2024 med beaktan av synpunkter som 
framfördes vid medlemsmötet i december 2021 enligt följande; 

 Q1 Styrelse och sektorer sammanställer förslag till aktiviteter, fastställda i VP 2022 och  
  dess kriterier som ska mätas vid uppföljning av fastställda fokusområden. Sektorernas  
  förslag tillhandahålls styrelsen senast 31 mars. 

Q2 Styrelsens och sektorernas förslag presenteras före sommaren vid medlemsmöte som  
  kan kombineras med en workshop för att kompletterar med ytterligare medskick.  

Q3 Styrelsen och sektorerna reviderar förslag med beaktan av synpunkter framförda av  
  medlemsmötet. Reviderat förslag presenteras för medlemmarna vid medlemsmöte  
  under hösten. 

Q4 Styrelse och sektorer tillämpar fastställd modell för planering och uppföljning vid  
  sammanställning av verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplanering 2023. 

Ansvar och befogenhet 
Under året genomlyses befintliga uppdragsbeskrivningar och utarbetas beskrivning av roller och 
ansvar inom styrelse, sektor och arbetsgrupper med inriktning att ansvar och befogenhet följs åt. 
Plan för genomförande; 

Q1 Styrelse och sektorer sammanställer befintliga styrande och vägledande dokument,  
  som kompletteras med förslag till ändring alternativt förslag till nya  
  uppdragsbeskrivningar.  Sektorernas förslag tillhandahålls styrelsen senast 31 mars. 

Q2 Styrelsens och sektorernas bereder gemensamt förslag presenteras för medlemmarna  
  före sommaren vid medlemsmöte som kan kombineras med en workshop för att  
  kompletterar med ytterligare medskick.  
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Q3 Styrelsen och sektorerna reviderar förslag med beaktan av synpunkter framförda av  
  medlemsmötet. Reviderat förslag presenteras för medlemmarna vid medlemsmöte  
  under hösten. 

Q4 Styrelse och sektorer implementerar fastställda uppdragsbeskrivningar. 

 

ÖBK firar 75 år som brukshundsklubb år 2022. 
Under år 2022 fyller ÖBK 75 år. Det firas genom att verksamhet och aktiviteter under hela året 
genomsyras i jubileets tecken genom engagemang från styrelse, sektorer och medlemmar med 
målsättning att öka samhörigheten inom föreningen, med samarbetspartner och med deltagande 
ekipage. För planering av genomförande av planerade aktiviteter utses ett antal arbetsgrupper med 
representation från styrelse, sektorer och medlemmar. 

Exempel på aktiviteter 
- födelsedagskalas för medlem och hund, dag för bildande   
- jubileumsvecka, vecka X, prova-på-aktiviteter inom samtliga discipliner  
  erbjuda värdskap för DM brukslydnad 
- framtagande av profilmaterial, ÖBK logga 75-år, för köp, priser och uppskattning  

Kompetensförsörjning 
Under året genomförs en översyn av ÖBKs auktoriserade funktionärer för att klargöra behov av 
förstärkning i form av ytterligare funktionärer, samt behov och önskemål om 
vidareutbildning/utveckling av befintliga funktionärer. 

STYRELSEN 
Styrelsen ansvarar för att 

- förvalta föreningens ändamål och medlemmarnas intentioner 
- föreslå övergripande mål 
- föreslå ekonomiska ramar 
- följa upp verksamheten 
- ha arbetsgivaransvar 
- företräds av ordföranden 
- ha det yttersta ansvaret för verksamheten 
- planera för framtiden 
- ansvara för riskanalys 
- ansvara för information inom föreningen 
- kontrollera - lagar och regler samt ordning och reda 
- tillsätter och avsätter sektorer och arbetsgrupper 
- ansvar för att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt samt att föreningens handlingar och 

korrespondens arkiveras på ett tillfredsställande sätt. 

Som stöd för genomförandet för utser styrelsen tillfälliga arbetsgrupper och uppdragsansvariga, samt 
sektorer. 
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Arbetsgrupper och ansvariga 
Klubbstuga och anläggning 
Under året utarbetas drift- och underhållspärm för klubbstuga, anläggning samt större utrustning. 
Underhåll av stuga och förråd, exempelvis ommålning av fasad. 
Inköp av container/förrådsbod planeras. 

ÖBK upplåter stuga och anläggning till Örebro Hundungdom under våren 2022 för genomförande av 
hundungdoms prova-på-kurs inom discipliner som agility, specialsök, rallylydnad, spår, lydnad och 
freestyle.  

Dokumenthantering, digitalisering och webb 
Under året genomförs översyn av  
- förvaring av ÖBKs originalhandlingar samt inköp av brandsäker förvaring,  
- behov av digitalisering och utveckling av webb- och facebooksidor. 

Draghund 
Under året planeras prova-på-aktivitet. 
Översyn av möjlighet att inrätta draghundssektion. 

Inomhushall 
Fortsätta arbetet med att undersöka förutsättning för inomhushall. 

Nyckelansvarig 
Under året genomförs översyn inför övervägande att övergå från nyckel- till taggsystem. 

Skyddsansvarig 
Funktionen är främst rådgivande för medlemmar som är intresserade eller har frågor om 
skyddsträning. 

Träningsledarbevis 
Inför förbudstiden 1 mars – 20 augusti (uppdragets första skede) ska förslag till förbindelse, samt 
rutin som omfattar träningsledarens ansökan, registrering i SBK MedlemOnline, samt avrapportering 
till distrikt/länsstyrelse. I uppdraget andra skede ingår att administrativt förvalta klubbens 
träningsledarbevis genom att utfärda, registrera och avrapportera samt föra föreningens talan vid 
frågor om tärningsledarbevis. 

För uppdragets genomförande har styrelsen utsett två träningsledarbevisansvariga 2021-12-07 § 201 
d), se bifogad funktionärsförteckning. 

Uppföljning/avrapportering till styrelsen sker vid följande tillfällen 

- Skede 1, februari 
- Skede 2, september 
- verksamhetsberättelse, december 

SEKTORERNA 
Agilitysektorn 
Allmän agilityträning äger rum på tisdagar med start kl 18:00 

Under våren planerar vi för följande kurser/aktiviteter: 
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- Vår-kick-off den 5 april 2022 
Hindren bärs ut efter vinterförvaring, vi tränar och äter gott tillsammans 

- Nybörjarkurs för alla som vill ha kul och aktivera din hund med agility,  
passar bra för barn/ungdomar  

- Nybörjarkurs för dig som är nyfiken på att börja träna och ev tävla i agility 
- Fortsättningskurs för dig som kan grunderna och vill börja springa kombinationer 
- Tävlingskurs för dig som tävlar klass I-2 
- Runningkurs (intro), fysiska träffar och feedback online 
- Runningkurs, fysiska träffar och feedback online 

 

Under sommaren planerar vi för följande aktiviteter: 

- Nybörjarintroduktion vid ett par tillfällen 

Under hösten planerar vi för följande kurser: 

- nybörjarkurs 
- fortsättningskurs 
- tävlingskurs för dig som tävlar klass 1-2 

Tävlingar 
2022-04-12 Klass 1, hopp x2 kväll 
2022-04-19 Klass 1, agility x2 kväll 
2022-04-26 Klass 2, hopp x2 kväll 
2022-05-03 Klass 2, agility x2 kväll 
2022-06-18 Klass 3, XS-S-M hopp x2 
 Klass 3, agility x2  
2022-06-19 Klass 3, L-XL hopp x2 
 Klass 3 agility x2 
2022-08-06 Klass 1, agility x2 
  Klass 2, agility x 2 

2022-08-07 Klass 1, Hopp x2 
  Klass 2, Hopp x2 
2022-09-18 DM & KM för distriktets alla lokalklubbar 

Tävlingsmaterial/hinderpark 
Följande material planeras förnyas/kompletteras genom inköp under våren 
2 st tunnel-6m, 16 par tunnelsäckar, 10 st hopphinder, nummer skyltar och 2 st oxerbom. 

Hundägarutbildningssektorn  
Under våren planerar vi att arrangera följande kurser/aktiviteter: 

- allmänna hundrundor med gemensamma promenader, månadsvis 
- 3 x valpkurser 
- Grundläggande lydnad med inriktning på tävlande 
- Grundläggande spårkurs   
- aktiverings- och prova-på-kurs 
- ”slyngel”-kurs 
- unghundskurs 
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- 2 instruktörsmöten, tidig och sen vår 
- uppvisning på Adolfsbergs hembygdsförening  

Under hösten planerar vi att arrangera följande kurser/aktiviteter: 

- allmänna hundrundor med gemensamma promenader, månadsvis 
- 3 x valpkurser 
- grundläggande lydnad med inriktning på tävlande 
- grundläggande spårkurs   
- aktiverings- och prova-på-kurs 
- unghundskurs 

Inköp av kurslitteratur.  

Tjänstehundsektorn 
Patrullhund 
Under våren planerar vi att arrangera följande aktivitet: 

- prova-på-dag 

Under hösten planerar vi att arrangera följande aktivitet: 

- prova-på-dag, alternativt nybörjarkurs 

Räddning 
Under våren planerar vi att arrangera följande aktivitet: 

- prova-på-dag 

Rallylydnad/Nose Work/Freestyle 
Rallylydnad 
Allmän träning med värd, onsdagar med start kl 18:00 under perioden slutet av april – juni, samt 
augusti till oktober. 

Under våren planerar vi att arrangera följande kurser/aktiviteter: 

- nybörjarkurs 
- träningstävling 

Under hösten planerar vi att arrangera följande kurser/aktiviteter: 

- fortsättningskurs 
- träningstävling 

Tävlingar 

2022-09-04 Officiell rallylydnadstävling 2 x Nybörjarklass  
    2 x Avancerad klass 

Nose work 
Under året planerar vi att arrangera följande kurs/aktivitet 

- prova-på-kurs 
- inofficiell tävling, Clear round 
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Freestyle 
Under våren planerar vi att arrangera följande kurs 

- nybörjarkurs 

Rasutvecklingssektorn, Mental 
Under året planeras intresseinventering inför ev genomförande av figurantutbildning. 
Under våren planerar vi att arrangera följande aktiviteter: 
2022-02-09 Sektormöte för ÖBKs mentalfunktionärer 
2022-03-26 Mentalbeskrivning hund (MH) uppfödare 
2022-06-25 Mentalbeskrivning hund (MH) uppfödare 
2022-06-26 Mentalbeskrivning hund (MH uppfödare 
 2 st Mentalbeskrivning hund (MH)  öppna    
 
Under hösten planerar vi att arrangera följande aktiviteter: 
 2 st Mentalbeskrivning hund (MH)  öppna   
  2 st Mentaltest (MT)  öppna   

Vid minst två tillfällen hyra ut testbanan till rasklubbar. 

Rasutvecklingssektorn, Utställning 
Planerad aktivitet STÄLLS IN pga osäkerhet med anledning av covidpandemin samt att det saknats 
engagemang och kompetens att driva sektorns verksamhet. 

2022-05-15 Officiell utställning för brukshundsraser 
  Domare: Ann-Catrine Edoff 

Specialsök 
Under året planerar vi att arrangera följande aktiviteter: 

- Workshop, föreläsning om specialsök som kommande tävlingsgren, samt information om hur 
polisen arbetar med sina hundar 

- 2 x grundkurs 
- 2 x fortsättningskurs 
- 1 helgkurs (OBS, ej upptagen i sektorns budget 2022) 
- Öppna träningstillfällen 

Under året planerar vi att arrangera följande tävlingar: 

- Blindsök 
- 2 x inofficiellt prov 

Inköp av tegelstenar och förbrukningsmaterial så som kong, hållare mm. 

Trivselsektorn 
Köksgrupp 
Under året planerar vi att arrangera följande aktiviteter: 

- Implementera bemannad servering som erbjuder varierande meny vid kurs, tävling och 
klubbaktiviteter 
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Städgrupp 
Under året planerar vi att arrangera följande aktiviteter: 

- Lokalvård, samt åtgärder för att göra stugan mer trivsam 
- Principdiskussion om städning vid medlemsmöte under våren. 

Medlemsaktiviter 
Under året planerar vi att arrangera följande aktiviteter: 

- föreläsningar 
- grillkvällar 
- städdagar 

Tävlingssektorn 
Under våren planerar vi att arrangera följande tävlingar/aktiviteter: 

2022-01-11 Workshop, sökteori 
2022-01-27 Workshop, spårteori 
2021-02-15 Workshop, lydnadsteori 
2021-03-02 Planeringsmöte för årets tävlingar 
2021-03-30 Spårsnitslarkväll 
2022-04-09 Bruksprov, appellklass sök och spår 
2022-04-10 Bruksprov, elitklass spår 
2022-05-08 Lydnadsprov, alla klasser 
2022-05-21 Bruksprov, lägre-, högre och elitklass sök 
2021-05-22 Bruksprov, lägre-, högre och elitklass skydd 
Datum fastställs senare för följande, ej budgeterade, aktiviteter 
 Sökkurs, spårkurs, samt workshops i uppletande och bruks-/lydnadsmoment  

Under hösten planerar vi att arrangera följande tävlingar/aktiviteter: 

2022-08-03 Lydnadsprov, startklass och klass I-3, samt klubbmästerskap (kväll) 
2022-09-03 Bruksprov, lägreklass spår 
2022-09-25 Bruksprov, högreklass spår 
2022-10-15 Lydnadsprov, startklass och klass I-3 
2022-10-22 Funktionärsdag, gemensam träning och middag för funktionärer som hjälpt till  
  minst två heldagar på klubbens tävlingar. 
Datum fastställs senare för följande, ej budgeterade, aktiviteter 
 Sökkurs, spårkurs, samt workshops i uppletande och bruks-/lydnadsmoment 

Tävlingssektorn har under i uppdrag att utveckla kursverksamheten inom tävlingsgrenarna bruksprov 
och lydnad med genomförande av workshops och kurser. Utvärdering om verksamhetens placering 
inom ÖBK sker under hösten. 

Tävlingsmaterial 

Följande material planeras förnyas/kompletteras genom inköp under året: 
domarblock, apporter och certifikat. 




