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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 2019                                                                           
 
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 2019: 

● 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 
                                                                                                                                                                                             

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  

2019–

2021 

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

Implementera nya 

arbetsordningen 

Fortsätta 

implementeringen 

2018- 

2020 

Arbetet fortsätter. Information till samtliga 
verksamhetsgrupper utskickat och diskuterat vid 
tvärgruppsmöten. Långsiktigt arbete som fortsätter i 
samtliga verksamhetsgrupper och styrelsen. Uppdaterat 
arbetsordningen 2019-11-24 

  

 

  



 

HUNDÄGARUTBILDNING (HUG) 

 

 

Mål   Handlingsplan (Hur)   Tid 
(När)   

Utvärdering aktiviteter 2019 HUG   

Vi ska eftersträva att ha ett 
brett utbud av kurser efter 
våra medlemmars 
önskemål. 

Minst 2 kurser/studiecirklar 
skall anordnas utifrån 
medlemmarnas önskemål  

 

Vid medlemsmöten och vid 
studiecirklar och kurser 
fråga efter medlemmarnas 
behov och intressen för 
studiecirklar och kurser   

 I möjligaste mån använda 
oss av egna instruktörer 
men vid behov hyra in 
externa instruktörer.   

2019  Frågan har lyfts vid flertalet möten. 

 

Vi har haft svårt att använda oss av egna 
instruktörer utan vi har hyrt in instruktörer 
till valp och specialkurser. 

Vi skall ha ett grundutbud 
av kurser/studiecirklar per 
år bestående av:   

2 Valpkurser   

2 Allmänlydnadskurser   

1–2 
specialkurser/studiecirklar   

Följa årsplanen   2017-   

2019  

2 valpkurser anordnades under året.  
 
Ingen Allmänlydnadskurs har anordnats 
2019 däremot har två öppna 
allmänlydnadsträffar genomförts. 
 
Kurs i Tävlingslydnad med Marina 
Lundström har genomförts 

Vi skall erbjuda kurser 
över hela året   

   

Följa årsplanen som 
skapades 2017 för att 
säkerhetsställa att vi 
planerat in aktiviteter över 
samtliga säsonger  

2017–
2019  

En valpkurs vår och en valpkurs 
anordnades under hösten. 

Vidareutbildning 
av klubbens instruktörer   

Anordna minst 1 
aktivitet som leder till 
vidareutveckling av 
klubbens instruktörer  

2018–
2019  

Ingen vidareutbildning har skett under 
året. 

 

Under 2019 anordnade HUG följande studiecirklar/kurser/evenemang: 

Inomhusträning vintertid (öppen stuga vårvinter 2019) 

Kurs i Tävlingslydnad med Marina Lundström  

Valpkurs vår med Anna Nore  

Öppen stuga 

2 Allmänlydnadsträffar 

2 Öppna hundpromenader 

Valpkurs höst med Ola och Jeanette Engman  

Inomhusträning vintertid (öppen stuga höstvinter 2019)  

 

  



 

  

TÄVLINGAR  

2 Inofficiella rallylydnadstävlingar   8/5  15/5 

6 Officiella agilitytävlingar    18-19/5 6-7/7  7/8 15/9 

Sommarcupen Inofficiell tävling agility     25/6 

Tunnelrace Inofficiell tävling agility               19/8 
Officiell Rallylydnadstävling     31/8 
Mångkamp Inofficiell klubbtävling   22/9 
 
Årets ekipage utses 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   

2019  Årets ekipage utses vid årsmötet.   
  

  

  

  
Görs regelbundet  

 

STUGA OCH TRIVSEL  
 

 

Mål Handlingsplan 

(Hur)  

Tid (När)  Utvärdering  

Nya medlemmar till 

verksamhetsgruppen  

Vid samtliga 
medlemsmöten  

lyfta frågan  

  

Göra förfrågan till 

enskilda individer  

2019 Verksamhetsgruppen har under året 
bestått av 1 person 
 
 
 
 

Öka gemenskapen i 

klubben  

Anordna   

trivselkväll  

2019 
Middag vid årsmöte samt Julfest 

Basvaror och 

förbrukningsmaterial 

skall finnas i stugan  

Löpande 

inventeringar och 

inköp   

2019 Inköp har gjorts löpande och av 

respektive grupp som hållit i tävlingar 

och kurser under året 

 

 

 

 

  



 

   

 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 
 

2019 Fortsatt arbete med klubbstugan och 

vår anläggning. Arbetsdagar har 

genomförts, mycket arbete återstår. 

 

AGILITY 

 

 

 
 

BRUKS OCH LYDNAD 

Verksamhetsgruppen ligger vilande till dess att det finns medlemmar som vill återuppta arbetet med den. 

Ansvaret för Bruks och Lydnad går tillbaka till HUG och Styrelsen under tiden BOL är vilande. 

Kurs i Tävlingslydnad med Marina Lundström genomförd 7 tillfällen 4 med Marina, 5 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 

2019 
Vi hade ett upptaktsmöte då vi gick igenom 

alla hinder och hade framplockning av hinder. 

Öppna stugor, gemensamma kvällsträningar. 

Avslutningsmöte med middag där alla som 

kom fick göra sin röst hörd. 

Erbjuda kurser 

och aktiviteter för 

att kunna 

utvecklas 

Agilitykurser, Inofficiell 

tävling, Sommarcupen, 

Officiella tävlingar 

2019 

Vi har haft 1 grundkurs under året. 

2 helgtävlingar, 1 kvällstävling och 1 

söndagstävling. 1 tunnelrace, sommarcupen 

Förbättring av 

hinderparken 

 

Utökande av hinderparken 

med fler hinder 

2019 Vi har utökar hinderparken med flertalet 
hinder men även förnyat några hinder.  

Egen instruktör 

Utbildning av instruktör, 

grundmodul och 

agilityinstruktör 

2018 – 

2020  
Vi har utbildat 2 nya instruktörer under året för 

grundkurser 



 
 

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 VG Rallylydnad 

Fler aktiva 
medlemmar  

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

2019 Två omgångar av träningsgrupp har 

genomförts. I juni deltog 26 ekipage 

och i augusti deltog 14 ekipage. 

VG rally har haft två Öppen stuga 

under året.  

Erbjuda kurser 
och 
studiecirklar 

Rallylydnadskurser 
Studiecirkel grund 
Studiecirkel tävlingsinriktad 

2019 Grundkurs hölls i april-maj, 6 tillfällen, 

6 ekipage. Kursledare Ulla-Britt 

Persson 

Arrangera 
tävlingar 

Inofficiell tävling 
Eventuellt en officiell tävling 

2019 Två träningstävlingar i maj med Linda 

Landby totalt 27 starter.  

Officiell tävling 1 september, dubbla 

starter i fortsättning och avancerad 

klass. Totalt 22 anmälda, 44 starter. 

Emma Pettersson var domare. 

Tävlingssekreterare Åsa Johansson. 

Skrivare var Ulla Bergkvist, Irene 

Sandström och Åsa Johansson.  

Samarbeta 
med andra 
klubbar 

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

2019 HBHKs officiella tävling var i 
samarbete med Umeå och Vännäs 
BHK. Tävlingshelgen döptes till 
Umeälvsrallyt och var ett mycket 
lyckat koncept som vi hoppas ska 
genomföras även 2020.  

Egna 
instruktörer 
och 
funktionärer 

Utbildning grundmodul och 
rallylydnadsinstruktör 

2019 Sofie Mårtensson har utbildats till 
skrivare. 

 

 

FREESTYLE/HEELWORK TO MUSIC  
Under 2019 var verksamhetsgruppen vilande med hopp om att komma igång igen 2020. 

 

RASUTVECKLING (RUG) 
Verksamhetsgruppen Rasutveckling (RUG) har varit vilande 2019 

 

Mål Handlingsplan (Hur)  Tid (När)  Utvärdering  

Nya medlemmar till 

verksamhetsgruppen RUG 

Lyfta frågan på 

medlemsmöte 

2019 

Inga nya medlemmar 

Vi ska verka för mentalt och 

fysiskt friska samt 

funktionsdugliga hundar.  

Anordna Minst 1 MH 

Utbilda fler figuranter  

2019 Inget MH har anordnats.  

 

 



 NOSEWORK 
 

Mål  Handlingsplan (Hur)  Tid (När)  Utvärdering VG Nosework  

Fler medlemmar 
aktivt 
tränande/tävlande i 
Nosework 

Upptaktsmöte för intresserade i 
början av året 
  
Gemensamma träningar som är 
öppna för alla medlemmar. 
 
Skicka ut enkät till medlemmarna 
för att få veta hur många i klubben 
som tränar/tävlar i Nosework 

2018–2020 Upptaktsmöte med träning  
 
3 öppna träningar  
 
Öppen stuga med noseworktema och 
möjlighet att träna Nosework på alla 
öppna stugor under vår och höst 
2019 
 
Ingen enkät utskickad under 2019  

  
Erbjuda kurser för att 
utveckla medlemmar 
och verksamhet  

 
Skapa en årsplan för aktiviteter och 
kurser jämnt fördelat över året.  
 

2019 Inga kurser under 2019 måndag 
tillfällen att träna Nosework i övrigt. 
 
Jobbar vidare med årsplan 

Fler aktiva 
medlemmar i 
verksamhetsgruppen 

Vid upptaktsmöte samt 
medlemsmöte och vid enkätutskick 
efterfråga medlemmar som vill vara 
aktiva i VG Nosework. 

2018- 
2019 

Inga nya medlemmar i 
verksamhetsgruppen. VI hoppas på 
att bli fler. 

Anordna minst 3 
träningstillfällen 2019 

Inbjudan via Facebook och 
hemsida 

2019 Utfört under 2019 

 

 

   

 

 

PR/INFO  
 

Medlemsutskick görs regelbundet via SBK:s mailfunktion. Fortlöpande information om 

aktiviteter läggs ut både på hemsidan och på klubbens Facebook-sida.  

   

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

Handelsbanken Holmsund med flera. 

 

Mål  Handlingsplan (Hur)  Tid (När)  Utvärdering  

Vi ska ha en aktiv 

Facebook sida och 

hemsida 

Genom att fortlöpande information 

om aktiviteter och händelser läggs ut  

2019 Görs regelbundet  

Fortlöpande 

medlemsutskick  
Via SBK:s mailfunktion. 

 2019 Görs regelbundet  

Visa upp klubben vid 

arrangemang 
Uppvisning 

2019 Ingen uppvisning 2019 

 

  



 

STYRELSEN  

 

Under verksamhetsåret 2019 har 11 styrelsemöten hållits.   

4 medlemsmöten har hållits, inklusive årsmötet.  

Alla styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte protokollförs.  

  

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. Samverkan brukshundklubbar i Södra 

Västerbotten, två träffar under året. 8 April, Vännäs Umeå och Holmsund BHK. 17 

September Vännäs Nordmaling och Umeå. Nästa samverkansmöte i Vännäs 2020-03-12 

  

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.  

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/Årsplanering används av 
några verksamhetsgrupper 
 
Implementering arbetsordning 

Tydliggöra och renodla 
verksamhetsgruppernas 
uppdrag 

Sprida ansvaret och 
arbetet på flera 
medlemmar 

2018–2020 Arbetsordning finns som stöd för 
verksamhetsgruppens arbete. 
Facebookgrupp för att förenkla 
kontakten mellan styrelsen och de 
olika verksamhetsgrupperna. 
 

Vi ska behålla och öka 
antalet medlemmar i 
föreningen  
 

Marknadsföra och 
erbjuda attraktiva 
aktiviteter 

2019-2021 138 medlemmar 2018–12 
138 medlemmar 2019-12 
43 utgått och 43 nya medlemmar 
 

Ha representanter på plats 
för 2 distriktsmöten för Övre 
Norrland. 

Budgetera för minst en 
representant på varje 
möte.  

2019 2 representanter från Holmsund 
BHK på fullmäktige ÖND. Ingen på 
samordningskonferensen. 



    

 
 

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 2019-12-30 

 

  

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

Åsa Johansson     

  

  

  

Anna Nore  

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

 Angelica Johansson      

  

  

  

Östen Persson  

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

Erika Nilsson Linda Rislund  
 

  

…………………………………………..  

Christina Oskarsson 


