
Verksamhetsplan Holmsund Brukshundklubb 2021 
 

Klubbens vision är Gemenskap och Utveckling 

Klubbens devis är Tillsammans kan vi 

 

 
Fastighet 
Arbetet med att färdigställa klubbstugan fortsätter även detta år samt löpande 
underhåll av klubbstugan och planer. Ett flertal arbetsdagar kommer att anordnas för 
detta där vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan komma och göra en 
insats.  
 
 

 
.  

 

FREESTYLE / HEELWORK TO MUSIC 
Under 2019 kommer gruppen att vara vilande med hopp om att komma igång igen 
2020. 

 

Mål Handlingsplan (hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Vi ska sprida 
kunskap om Hund 

Genomföra kurser, 
studiecirklar och andra 
aktiviteter 

2019-2021 Styrelsen och samtliga 
verksamhetsgrupper 

Implementera 
arbetsordningen 

Fortsätta 
implementeringen 

2020-2024 Styrelsen och samtliga 
verksamhetsgrupper 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Fortsätta arbetet med 
klubbstugan och 
planer 

Planering av åtgärder 
Tidsplan 
Små delmål 
Arbetsdagar 
Konkreta uppgifter 

 
 
 

2021 

 
 

Fastighet/Styrelsen 



HUNDÄGARUTBILDNING 
Inför kommande år planeras kurser och studiecirklar för att aktivera, utbilda och inspirera nya och 
gamla medlemmar. Målet är att genomföra ett flertal kurser och studiecirklar spridda över året samt 
öppen stuga. Samtliga kurser/studiecirklar kommer att annonseras ut på klubbens facebooksida samt 
hemsida när det är möjligt  att anmäla sig till dessa 
 
HUG mål för 2021 ser ut som följande: 

 
Mål  Handlingsplan 

(Hur) 
Tid (När) Ansvarig (Vem) 

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

Minst 1 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

HUG 

Vi skall ha ett grundutbud 
av kurser/studiecirklar 
per år bestående av: 
2 Valpkurser                 2 
Allmänlydnadskurser 
1–2 
specialkurser/studiecirklar   

 
 
 
 
Följa årsplanen  

 
 
 

2021-2024 

HUG 

Vi skall erbjuda kurser 
över hela året  

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

 
 

2021-2024 

HUG 

Vidareutbildning av 
klubbens instruktörer  Anordna minst 1 

aktivitet som leder 
till vidareutveckling 
av klubbens 

 
 
 

2021-2024 

HUG 



RUG 

Gruppen behöver förstärkas med nya medlemmar. 

 

PR/INFO 

Klubben saknar i dagsläget en webbmaster som sköter om vår hemsida. Kontakta 
styrelsen om du har möjlighet att ta dig an uppgiften. 
Medlemsutskick via SBK:s mailfunktion och hemsidan. 
Information om aktiviteter via facebook-sidan. 

 

 

BRUKS OCH LYDNAD 

Verksamhetsplan för Bruks och Lydnad 

instruktörer  

Mål Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Vi ska verka för 
mentalt och fysiskt 
friska samt 
funktionsdugliga 
hundar 

Anordna Minst 1 MH 
Utbilda figuranter 

 
 

2021-2024 

 
 

RUG 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Vi ska ha en aktiv 
facebooksida 

Genom att fortlöpande 
information om 
aktiviteter och 
händelser läggs ut 

 
2021-2024 Moderatorer, 

styrelsen, 
Verksamhetsgrupper 

 

Fortlöpande 
medlemsutskick 

Via SBK:s mailfunktion 
och hemsidan. 

2021-2024 Moderatorer, styrelsen 

Visa upp klubben vid 
arrangemang 

Uppvisning  2021-2024 Styrelsen och 
Verksamhetsgrupper 



Verksamhetsgruppen läggs 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. 
Agility  

Målet är att uppmuntra fler medlemmar att vara aktiva och träna agility med sina 
hundar. 

STUGA OCH TRIVSEL 

Respektive arrangör av aktivitet är ansvarig för fika/mat och personal till detta. Verksamhetsgruppen 
kommer att hjälpa till med samordning av inköp förbrukningsvaror och basvaror till våra arrangemang 
samt hålla ordning i stugan. Trivselkväll kommer att anordnas under året. 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Fler medlemmar som 
tränar/tävlar i agility Upptaktsmöte för 

intresserade 
Gemensamma 
träningar som är 
öppna för alla 
medlemmar 

2021 Agility 

Erbjuda kurser och 
aktiviteter för att kunna 
utvecklas 

Agilitykurser, Inofficiell 
tävling 
Sommarcupen, 
Officiella tävlingar 

2021 Agility 

Förbättring av 
hinderparken 

Utökande av 
hinderparken med fler 
hinder 

2021 Agility 

Egen instruktör Utbildning av 
instruktör, grundmodul 
och agilityinstruktör 

2021-2024 Agility 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Nya medlemmar till 
verksamhetsgruppen Vid samtliga 

medlemsmöten lyfta 
frågan. 
Göra förfrågan till 
enskilda individer 

2021 Stuga och Trivsel 

Öka gemenskapen i 
klubben 

Anordna trivselkväll 2021 Stuga och Trivsel 



 

RALLYLYDNAD 

 

Tävlingar under året 2021 

 

 

Basvaror och 
förbrukningsmaterial 
skall finnas i stugan 

Löpande inventeringar 
och inköp 

2021 Stuga och Trivsel 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig ( Vem) 

Fler medlemmar aktivt 
tränande/tävlande i 
Rallylydnad 

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

2021 VG 
Rallylydnad 

Erbjuda kurser/ 
studiecirklar 

Studiecirkel grund 
Studiecirkel tävlingsinriktad 

2021 VG  
Rallylydnad 

Arrangera tävlingar Officiell tävling – delarrangör 
i Umeälvsrallyt 

2021 VG 
Rallylydnad 

Egna  
Instruktörer  
Funktionärer 

Utbildning grundmodul och 
rallylydnadsinstruktör 

2019-2021 Rallylydnad 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Fler aktiva medlemmar 
som tävlar i de olika 
sporterna 

Anordna tävlingar 

Utse årets ekipage  i 
Rallylydnad, Bruks, 
Lydnad, Agility, Freestyle 
Heelwork to music, 
Nosework,  

Uppmärksamma tävlande 
medlemmar oavsett 
resultat på facebook 

 
 
 
 
 
 

 
2021 

Samtliga Verksamhertsgrupper 
 

Styrelsen 



 

 

 

NOSEWORK 

Målet är att uppmuntra fler medlemmar att vara aktiva och träna/tävla Nosework med 
sina hundar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Fler medlemmar aktivt 
tränande/tävlande i 
Nosework 

Upptaktsmöte för 
intresserade i början av 
året 

Gemensamma träningar 
som är öppna för alla 
medlemmar.  

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

2021-2022 Nosework 

Erbjuda kurser för att 
utveckla medlemmar och 
verksamhet  

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

2021 Nosework 

Fler aktiva medlemmar i 
verksamhetsgruppen 

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

2021 Nosework 

Anordna minst 3 
träningstillfällen 2020 

Inbjudan via Facebook 
och hemsida 

2021 Nosework 



 
 
 
Styrelsen  

Vi vill utveckla verksamheten som gör att medlemmarna känner sig nöjda med sin 
klubb oavsett syftet för hundägandet.  

 

 

 

Mål  Handlingsplan (Hur) Tid (När) Ansvarig (Vem) 

Aktivt arbeta med 
målstyrning av 
verksamhet och 
organisation 

Fortsätta arbetet med 
planering, mål och 
utvärdering  

2021-2023 Styrelsen  

Tydliggöra och renodla 
verksamhetsgruppernas 
uppdrag 

Sprida ansvaret och 
arbetet på flera 
medlemmar 

2021-2023 Styrelsen 

Vi ska behålla och öka 
antalet medlemmar i 
föreningen 

Marknadsföra och 
erbjuda attraktiva 
aktiviteter 

2019-2021 Styrelsen och samtliga 
verksamhetsgrupper 

Ha representanter på 
plats för 2 
distriktsmöten för övre 
norrland. 

Budgetera för minst 
en representant på 
varje möte.  

2019-2021 Styrelsen samt årsmötet 


