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HOLMSUND BRUKSHUNDKLUBBS VISION OCH MÅLBESKRIVNING 
 
VISION 
 
Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas oavsett 
mål med hundägandet.  
 
Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket betyder att alla hjälps åt att driva klubben och 
gör den till en trevlig mötesplats för klubbens medlemmar. Grunden för vår verksamhet är gemenskap 
och utveckling.  
  
GEMENSKAP OCH UTVECKLING 
 
Gemenskap 
Holmsund Brukshundklubb strävar efter en god sammanhållning mellan medlemmarna. I Holmsund 
Brukshundklubb hjälps vi alla åt för att skapa god stämning i klubben och välkomna nya medlemmar. 
  
Verktyg för gemenskap: 

● Som medlem i Holmsund Brukshundklubb arbetar vi gemensamt för att nya intresserade 
hundägare som kommer på öppen stuga, kurser, träningar och andra aktiviteter ska känna sig 
välkomna 

● Att ha roliga medlemsevenemang såsom trivselkvällar och klubbtävlingar. 
● Att som medlem behandla övriga medlemmar och hundar med respekt. 

  
Utveckling 
Att utvecklas tillsammans med sin hund oavsett slutmål är en viktig och rolig del i hundägandet.  
I Holmsund Brukshundklubb vill vi att alla medlemmar har möjlighet att utvecklas så långt man önskar. 
De individuella målen för ekipagen kan innebära allt mellan att lära känna sig själv och sin hund så att 
vardagen fungerar till att stå högst upp på prispallen och tävla i stora mästerskap. 
   
Hur kan klubben hjälpa enskilda ekipage att utvecklas tillsammans: 

● Öppen stuga, kursverksamhet, inspirationstillfällen 
● Träningsgrupper 
● Träningstävlingar 
● Att som medlem dela med sig av sina kunskaper och hjälpa andra medlemmar att utvecklas 

 
  



MÅLBESKRIVNING 2018                                                                           
 
Övergripande mål 
                                                                                                        
Holmsund brukshundklubb är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål 
enligt gällande stadgar.                                                                                       
De övergripande målen är att:                                                                                                                                                           

● sprida kunskap om hund 
● ha friska och funktionsdugliga hundar 
● hundar i människans tjänst 
● öka vår kunskap om hund 
● vara en aktiv organisation. 

  
Prioriteringar Holmsund brukshundklubb 2018: 

● Att behålla och öka antalet medlemmar i klubben genom att erbjuda utvecklande kurser och 
aktiviteter. 

● Aktiva verksamhetsgrupper som delar på arbete och ansvar 
● Fortsätta arbetet med klubbstugan 
● Att få fler medlemmar att engagera sig i verksamheten genom tydliga uppgifter/erbjudanden.    
● Att stimulera instruktörer att fortsätta hålla kurser 
● Svenska brukshundklubbens 100 års jubileum                                                                                                                                                    

                                          

Klubbens vision är Gemenskap och Utveckling 
Klubbens devis är Tillsammans kan vi 
 

  

Mål  Handlingsplan 

(Hur)  

Tid 

(När)  

Utvärdering  

Vi ska sprida 

kunskap om hund  

Genomföra  

kurser, 
studiecirklar  
och andra  

aktiviteter  

2018 

Samtliga verksamhetsgrupper samt styrelsen och enskilda 
medlemmar har under året anordnat aktiviteter där kunskap 
om hund spridits på olika sätt. Exempel på genomförda 
aktiviteter. Kurser, studiecirklar, temakvällar, öppen stuga, 
öppen träning, hunduppvisningar. 

Implementera nya 

arbetsordningen 

Efter årsmötets 

godkännande 

påbörja 

implementeringen 

2018- 

2020 

Arbetet påbörjat, information till samtliga 
verksamhetsgrupper utskickat och diskuterat vid 
tvärgruppsmöte. Långsiktigt arbete som fortsätter i samtliga 
verksamhetsgrupper och styrelsen. 

  

  



 

HUNDÄGARUTBILDNING (HUG) 

 

Under 2018 anordnade HUS följande studiecirklar/kurser/evenemang: 

Föreläsning Emmelie Nordström, Ulvens 21/4 
Valpkurs 
Workshop ”Den rädda hunden” med Emmelie Nordström 6/10 
Inspirationsdag ”Vardagsträning ” med Emmelie Nordström 7/10 

Vi har försökt anordna aktiviteter under hela året. Vårens planerade valpkurs blev dock inställd pga för få 
anmälda deltagare. Vi nådde tyvärr inte vårt uppställda mål kring antal/utbud av kurser/studiecirklar i år. 
Ingen vidareutbildning av klubbens egna instruktörer har skett under 2018. 
Träningsmatta har köpts in och lagts ut i den äldre lektionssalen. 

Vår årsplan för grundutbudet. 

Vinter Vår Sommar Höst 

Minst en aktivitet som tex 
studiecirkel/kurs/föreläsning 
eller träning 

1 st Valpkurser 
1 st Allmänlydnad 
1 st specialkurs 
Öppen stuga 
 

Minst en aktivitet 
som tex 
studiecirkel/kurs/fö
reläsning eller 
träning 

1 st Valpkurser 
1 st Allmänlydnad 
1 st specialkurs 
Öppen stuga 

 

 

TÄVLINGAR  

Inofficiell rallylydnadstävling 18 juni          19 deltagare 

Umeälvsnosen, inofficiell Nosework 12/7  6 deltagare 

Sommarcupen 31/7 Inofficiell tävling         44 deltagare 

Tunnelrace 15/8 Inofficiell tävling              35 deltagare 
Officiell Rallylydnadstävling 26 augusti  41 deltagare 
Kvällstävling 30/8 Officiell tävling klass 1   121 deltagare 

Hösthoppet 16/9 officiell tävling klass 2,3    362 deltagare.  
 
Årets ekipage har utsetts i Rallylydnad, Bruks, Lydnad, Agility, Freestyle & HTM 
 

  

Mål  Handlingsplan (Hur)  Tid 

(När)  

Utvärdering  

Fler aktiva  
medlemmar  
som tävlar i de 

olika sporterna  

Uppmuntra medlemmar att tävla 
genom att Årets ekipage utses i 
Rallylydnad, Bruks, Lydnad, Agility, 
Freestyle och  
Heelwork to music  

  
Uppmärksamma tävlande  
medlemmar oavsett resultat på  
Facebook   

2018  Årets ekipage utses vid årsmötet.   
  

  

  

  
Görs regelbundet  



 

STUGA OCH TRIVSEL  
Arbetsdagar har anordnats under 2018 i syfte att färdigställa klubbstuga, förråd och 

allmänt underhåll. Mycket har blivit gjort och vi tackar samtliga som på något sätt bidragit.  

Under året har inköp av förbrukningsvaror inkl. fika köpts in till klubbstugan. Respektive 

arrangör av aktivitet har varit ansvariga för fika/mat och personal till detta.  

Två trivselkvällar har anordnats, Tårtfest Svenska Brukshundklubbens 100-årsfirande och 

julfesten i december.  

 

Mål Handlingsplan 

(Hur)  

Tid (När)  Utvärdering  

Nya medlemmar till 

verksamhetsgruppen  

Vid samtliga 
medlemsmöten  

lyfta frågan  

  

Göra förfrågan till 

enskilda individer  

2018 Verksamhetsgruppen har under året 
bestått av 1 person 
 
 
 
 

Öka gemenskapen i 

klubben  

Anordna 2  

trivselkvällar  

2018 
Tårtfest 30/5 Julfest 5/12 

Basvaror och 

förbrukningsmaterial 

skall finnas i stugan  

Löpande 

inventeringar och 

inköp under den 

aktiva säsongen  

2018 Större inköp har gjorts före 

sommarsäsongens början och i slutet 

av sommaren. 

 

 

   

 FASTIGHET 

Arbetet med att färdigställa klubbstugan fortsatte även detta år samt löpande underhåll av klubbstugan 

och planer. Ett flertal arbetsdagar anordnades för detta. Mycket har blivit gjort och vi tackar samtliga som 

på något sätt bidragit. 

 

Mål Handlingsplan (Hur) Tid (När) Utvärdering 

Fortsätta arbetet med 
klubbstugan och 
planer 

Planering av åtgärder 
Tidsplan 
Små delmål 
Arbetsdagar 
Konkreta uppgifter 
 

2018 Stora arbetsinsatser i arbetet med att 

förbättra vår appellplan. VG agility har 

tagit stort ansvar i detta arbete. Två 

bodar flyttade till appellplanen.   

 

Förutom arbetsdagar har Östen lagt 

ner mycket tid på sin fritid för att 

färdigställa klubbstuga/lektionsal 

invändigt  

   

 

  



AGILITY 

Verksamhetsgruppen agility har under året träffats och planerat olika aktiviteter, officiella 

tävlingar, kurser, öppna träningar, inofficiella tävlingar, hinderparken.  

 

Målet var att få fler nya aktiva medlemmar men även gamla som vill vara aktiv med sina 

hundar och träna agility på olika nivåer. Vi har under året haft 2 officiella tävlingar, 1 

tunnelrace, 1 inofficiell tävling, sommarcupen, några öppna träningar för både medlemmar 

men även icke medlemmar. Vi har sett något nytt ansikte som gärna vill fortsätta med 

agility, men även några övriga medlemmar som kommit och kört lite med oss. Hinderparken 

har uppgraderat mycket med diverse hinder  

 

Tyvärr så uteblev kurserna som vi hade planerat på grund av att planen ej var klar, så vi 

försökte kompensera upp det lite med öppna träningar några kvällar under året. 

 

TÄVLINGAR AGILITY 

Sommarcupen 31/7 Inofficiell tävling         44 deltagare 

Tunnelrace 15/8 Inofficiell tävling              35 deltagare 
Kvällstävling 30/8 Officiell tävling klass 1   121 deltagare 
Hösthoppet 16/9 officiell tävling klass 2,3    362 deltagare.  

 
Mål Handlingsplan (Hur)  Tid 

(När)  

Utvärdering  

Fler medlemmar 

som tränar/tävlar i 

agility 

Upptaktsmöte för 

intresserade 

 

Gemensamma träningar 

som är öppna för alla 

medlemmar 

2018 Upptaktsmöte med hinderfixardag.  

Några nya ansikten som tränat på temakvällar 

+ öppenstuga, även de som har varit aktiva 

sedan tidigare har kommit 

 

Öppna träningar med instruktör för både 

medlemmar och icke medlemmar. 

Erbjuda kurser 

och aktiviteter för 

att kunna 

utvecklas 

Agilitykurser, Inofficiell 

tävling  

Sommarcupen, 

temakvällar 

2018 Sommarcupen (juli) 

Öppen stuga + öppen banträning,  

2st officiella tävlingar, Tunnelrace och 1st 

inofficiell tävling 

 

Agilitykurs uteblev då planen ej var färdig 

 

Förbättring av 

hinderparken 

 

Önskemål om inköp 

delbart däck slalompinnar 

för träning och lång tunnel 

2018 4st nya tunnlar  

delbart däck 

2st oxerbommar  

22 st tunnelsäckar 

Ny mur  

Ny matta till balansen och gungan 

Nya stegpinnar till balans och A:et 

Målat om alla hoppinnar och långhoppet 

2st förvaringshus,  

2 st nya slalom 

Egen instruktör 

Utbildning av instruktör, 

grundmodul och 

agilityinstruktör 

2018 – 

2020  Planer att utbilda både A1 och A2 instruktörer 

 
 

  



BRUKS OCH LYDNAD 

Verksamhetsgruppen tappade ett stort antal medlemmar under året och har därför ej kunnat 

genomföra allt vi planerat för 2018.  
 

Verksamhetsgruppen BOL har under 2018 arrangerat/bjudit in till: 

Öppen träning i samverkan med VG rallylydnad – kontaktövningar och fotgående 24/5 

Öppen stuga måndag 28 maj 

Lydnadshelg med Cari Rörström – helgkurs 8-9-10 juni 
 

RALLYLYDNAD 
Gruppen har under året träffats och planerat olika aktiviteter, kurser, ansvarat för öppen 
stuga vid flera tillfällen under våren/hösten, inofficiella tävlingar samt en officiell tävling.  

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid 
(När) 

Utvärdering 

Fler aktiva 
medlemmar  

Upptaktsmöte för intresserade 
Gemensamma träningar som 
är öppna för alla medlemmar. 
Uppmuntra träningsgrupper, 
självständig träning 

2018 Verksamhetsgruppen hade planeringsmöte den 24 
mars.  
Öppna träningar, flera öppna stugor med tema 
rallylydnad har anordnats. 
  
Temakväll i rallylydnad, kontaktövningar och 
fotgående anordnades i maj.  
 

Erbjuda kurser 
och 
studiecirklar 

Rallylydnadskurser 
Studiecirkel grund 
Studiecirkel tävlingsinriktad 

2018 Genomförda kurser: 
Studiecirkel rallylydnad grund vår 6 ekipage och 
höst med 4 ekipage 
Tävlingsträningsrallylydnadstudiecirkel 
8 deltagare 
 

Arrangera 
tävlingar 

Inofficiell tävling 
Eventuellt en officiell tävling 

2018 Genomförda tävlingar 
Inofficiell rallylydnadstävling 18 juni 
 19 deltagare 
Domare: Magdalena Eriksson 
Skrivare: Victoria Westin Eriksson 
Medansvarig: Sofie Mårtensson 
 
Officiell Rallylydnadstävling 26/8 
Vår tävlingsdag bestod av 2 
nybörjarklasser och 2 
fortsättningsklasser - 53 anmälda, 
41 startande. 
Domare: Emma Pettersson 
Skrivare: Linda Rislund, Ulla 
Bergqvist, och Åsa Johansson 
Tävlingssekreterare: Åsa 
Johansson och Eva Lindh 
Waterworth 
Medansvarig: Ulla-Brith Persson 

Samarbeta 
med andra 
klubbar 

Arbeta för ”Rallycup” 
tillsammans med Vännäs BHK 
och Nordmaling BHK. Lätt och 
svår klass 

2018–
2020 

Inget att rapportera, målet kvarstår 

Egna 
instruktörer 
och 
funktionärer 

Utbildning grundmodul och 
rallylydnadsinstruktör 

2018–
2020 

Tråkigt nog ingen som kunde gå 
under året. Målet kvarstår 



 

 

NOSEWORK 

Ingen enkät skickades ut under 2018, däremot har frågor om kursönskningar och deltagande i 
verksamhetsgruppen lyfts vid medlemsmöten. 

I samverkan med Vännäs och Umeå brukshundklubbar arrangerades tre inofficiella träningstävlingar 
under namnet “Umeälvsnosen” där halva anmälningsavgiften skänktes till föreningen Djurskyddet i 
Västerbotten. Varje klubb arrangerade en inofficiell träningstävling var och tillsammans skänkte vi 1630kr 
till Djurskyddet i Västerbotten. 

Verksamhetsgruppen har under 2018 anordnat: 
Öppen Nosework träning 24/2 25/2 14/6 23/8 
Öppen stuga måndag 4 juni 
Inofficiell noseworktävling Umeälvsnosen 12 juli 

   

FREESTYLE/HEELWORK TO MUSIC  
Under året har VG Freestyle/HTM anordnat: 

En info kväll i februari, en fulltecknad Freestylekurs i april/maj.  

Varit stugvärdar under en öppen stuga på våren, där olika stationer med trix och HTM 

positioner som man fick prova på och samtidigt musik i bakgrunden.  

Delar av gruppen har även varit med vid klubbens uppvisningar. 

Mål Handlingsplan (Hur)  Tid (När)  Utvärdering  

Fler aktiva inom sporten 
Anordna kurser och 
gemensamma 
träningstillfällen 

2018 
Infokväll 
En kurs har anordnats.   

  

RUG 
 

Under året har RUG erbjudit våra medlemmar och övriga intresserade en handlingskurs, 

ring- och socialträningar samt en inofficiell hundutställning. Handlingskursen genomfördes 

över en dag i mars där handling gicks igenom både teoretiskt och praktiskt i vår egna 

inomhuslokal med ny och fräsch matta. Ring- och socialträningar blev likt tidigare år mycket 

populärt och 3–4 stycken till antalet. Antal deltagare snittade på ca 6–8 stycken med nya 

deltagare mer eller mindre varje gång – superkul!  

 

Året för RUG avslutades med en inofficiell utställning den 12 augusti 52 anmälda hundar.  

Stort intresse från många i närområdet, väldigt många som bidrog med deras tid och 

engagemang både innan, under och efter. Blev en riktigt lyckad tillställning och 

förhoppningsvis dröjer det inte allt för länge till nästa gång! 

 

Mål Handlingsplan (Hur)  Tid (När)  Utvärdering  

Vi ska verka för mentalt 

och fysiskt friska samt 

funktionsdugliga hundar.  

Anordna Minst 1 MH 

Utbilda fler figuranter  

2018 Inget MH har 

anordnats.  

 

 

  



 

PR/INFO  
Klubbmedlemmar deltog i uppvisning på Skärgårdsfesten i Holmsund arrangerad av Lions 

och Hazeland den 25/8 

  

Medlemsutskick görs regelbundet via SBK:s mailfunktion och hemsidan. Fortlöpande 

information om aktiviteter läggs ut på klubbens Facebook-sida.  

   

Sponsring under året: SCA Logistics, Zoocenter, SCA Obbola, Swedbank, Storsjöhallen 

Aquarena, Fagerholdt Rehab, Neno Häst och Hund, Salong Liss, Djurmagazinet, Loboo, 

Elvys garn, Bedtime, Holmsunds blommor, Empericals Kennel, Holmsunds Pizzeria. 

 

Mål  Handlingsplan (Hur)  Tid (När)  Utvärdering  

Vi ska ha en aktiv 

Facebook sida  
Genom att fortlöpande information 

om aktiviteter och händelser läggs 

ut  

2018 Görs regelbundet  

Fortlöpande 

medlemsutskick  

Via SBK:s mailfunktion och 

hemsidan.  

 2017 Görs regelbundet  

Visa upp klubben vid 

arrangemang 
Uppvisning 

2018 Uppvisning skärgårdsfesten  

 

 

STYRELSEN  

 

Under verksamhetsåret 2018 har 13 styrelsemöten hållits.   

4 medlemsmöten har hållits, inklusive årsmötet.  

Alla styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte protokollförs.  

  

Styrelsen har haft 2 representanter och en åhörare på ÖND:s årsmöte. 

 

Styrelsen har varit aktiv och är stolta över all verksamhet som vi i klubben har bedrivit 

tillsammans. Styrelsen har arbetat för att utveckla verksamheten både i teori och 

handling. Vi har lett arbetet på arbetsdagar, besökt kurser, ordnat med aktiviteter, varit 

med på öppen stuga och lyssnat på medlemmar.   

  

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla aktiva som ställt upp med arbetsinsatser, 

engagemang samt delat med sig av sina kunskaper till andra. Stort grattis till klubbens 

medlemmar som under året haft framgångar på tävlingsbanorna och till alla de som varje 

dag på olika sätt berikar sitt eget och sin hunds liv.  

  



Styrelsen fortsättning 

    

Mål Handlingsplan (Hur) Tid (När) Utvärdering 

Aktivt arbeta med 
målstyrning av verksamhet 
och organisation 

Fortsätta arbetet med 
planering, mål, årshjul 
utvärdering  
 
Implementera 
arbetsordningen 

2018–2020 
 
 
- 

Tvärgruppsmöten med 
verksamhetsgrupper har 
skett halvårsvis 
 
Årshjul används av några 
verksamhetsgrupper 
 
Implementering 
arbetsordning påbörjad 

Tydliggöra och renodla 
verksamhetsgruppernas 
uppdrag 

Sprida ansvaret och 
arbetet på flera 
medlemmar 

2018–2020  
Implementering 
arbetsordning påbörjad 
 

Vi ska behålla och öka 
antalet medlemmar i 
föreningen  
 

Marknadsföra och 
erbjuda attraktiva 
aktiviteter 

2018 134 medlemmar 2018–12 
156 medlemmar 2017–12 
Medlemstapp 22  
Målet ej uppnått pga 
minskade kurser 
 

Ha representanter på plats 
för 2 distriktsmöten för Övre 
Norrland. 

Budgetera för minst en 
representant på varje 
möte.  

2018 3 representanter från 
Holmsund BHK på årsmöte 
ÖND 

 

 

Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket betyder att alla 
hjälps åt att driva klubben och gör den till en trevlig mötesplats för 
klubbens medlemmar.    
  

Holmsund Brukshundklubb 2018-12-16 

 

  

…………………………………………..  …………………………………………….  

Åsa Johansson     

  

  

  

Magdalena Eriksson  

…………………………………………..  ………………………………………………  

 Victoria Westin-Eriksson      

  

  

  

Östen Persson  

…………………………………………..  ……………………………………………….  

Erika Nilsson Emelie Holma  
 

  

…………………………………………..  

Suppleant vakant 


