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Under år 2016 tog styrelsen tillsammans med kommitté/grenansvariga en verksamhetsidé, 

vision och en värdegrund som ska genomsyra klubbens verksamhet. Dokumentet redovisades 

på medlemsmöte i december 2016 och 2017. 

Vår verksamhetsidé: 

Roslagens Brukshundklubb är en mötesplats där alla hundägare kan mötas och med glädje och 

god gemenskap stötta varandra i träning, tävling och egen utveckling. Klubben är arrangör av 

tävlingar med hög kompetens. 

Vår vision: 

Roslagens brukshundklubb – Det självklara valet för dig med hund! 

Vår värdegrund: 

Respekt 

• Vi respekterar allas lika värde 

 

• Vi respekterar att alla individer är unika och kan tillföra något till klubben 

• Vi är välkomnande mot alla oavsett ras och mål 

  

Brett engagemang 

• Vi tar gemensamt ansvar för klubben och hjälper varandra, oavsett inriktning 

och nivå. 

• Vi utvecklas tillsammans och skapar en positiv anda genom vårt ideella arbete. 

 

Kvalité 

• Vi bedriver vår verksamhet med kvalité genom hög kompetens och ambition. 

 



                     MÅL 2018-2020 
 

För att nå visionen krävs att det finns en uttalad mer långsiktig inriktning för verksamheten.  

Vi fortsätter med processen att arbeta med målstyrning för att kunna ta stegen närmare till att 

uppnå visionen. 

Övergripande mål 

I klubbens alla verksamheter ska kvalité vara viktigare än kvantitet. 

Antal medlemmar 

Antal medlemmar har de senaste åren varit konstant eller minskat. 

Målet är att i så stor utsträckning verka för att bibehålla medlemsantalet och minska 

genomströmningen. 

Bruks  

Verksamheten innehåller grenarna, spår, sök och ipo.  Följande mål föreslås: 

 Att genomföra planerade officiella tävlingar 

 Att genomföra KM i Bruks 

 Att arrangera flera IPO prov i egen regi med hög kvalité 

 Att 20 medlemmar tränar IPO 

 Att engagera fler funktionärer från medlemmarna till våra egna bruksprov 

 Att inspirera fler att börja tävla i bruksprov 

Lydnad 

Verksamheten arrangerar lydnadsprov i alla nya klasser och i mån av intresse även 

träningstävlingar. Följande mål föreslås: 

 Att engagera fler funktionärer från medlemmarna  till våra egna lydnadsprov 

Rallylydnad 
Verksamheten arrangerar tävlingar i alla klasser och även i mån av intresse banträning. 

Följande mål föreslås: 

 Att arrangera flera rallylydnadstävlingar med dubblerade starter med minst lika kvalité 

som tidigare tävlingar. 

 Att utbilda en rallylydnadsdomare inom klubben 

 



Draghund 

Verksamheten är ny i klubben och många är intresserade. 

 Kurs för att ta grönt kort anordnas på klubben den 3/3-2018. 

 RBK arrangerar en barmarkstävling med linlöpning den 10/11-2018. Tävlingen är en 

av tre tävlingar i Roslagscupen som hålls i samarbete med Schäferhundklubben 

Lövsättra.  

 Utbilda en eller flera inom klubben till behörighet att hålla kurs för grönt-kort. 

 Att komma igång och anordna dragtävlingar i klubbens regi. 

 

Köket 

 Att ha köket öppet samtliga kurskvällar och vid alla evenemang. Vi fortsätter att 

erbjuda luncher vid MH´n, tävlingar och andra evenemang. 

 

Mental 

 

Följande mål föreslås: 

 Fortsätta tillgodose våra uppfödares och medlemmars behov av MH och MT. 

Nose Work 

Verksamheten infördes i klubbens regi 2016. Följande mål föreslås 

 Att under 2018/2019 hålla minst en fortsättnings- och två nybörjarkurser samt att 

bjuda in regelbundna träningsträffar 

 -Att arrangera alt samarrangera doftprov på eucalyptus och lagerblad 

 Att under 2018/2019 uppgradera och/eller utbilda minst en instruktör 

 Att under 2018/2019 arrangera en inofficiell tävling TSM eller TEM Clear Round 

 

PR 

 Att arbeta för att få fler intresserade av klubben och ta del av våra aktiviteter. 

 Utveckla uppvisningsprogrammet så att det innehåller RBK:s alla verksamheter där 

det är möjligt 

 I uppvisningsprogrammet alltid ha med en nybörjarhund och erfaren hund 

 Att ge tydlig och lättfattlig  information 

 Informationsfoldern ska uppdateras 1 ggr/år 

 

Utbildning 

Verksamheten är ett stöd till klubbens verksamhet och svarar för hundägarutbildning och 

utbildning av våra instruktörer. Följande mål föreslås: 

 Att fortsätta utbilda instruktörer inom RBK:s olika verksamheter 

 Att arrangera kurser med hög kvalité som motsvarar efterfrågan  



 

 

Utställning 

 Att fortsätta att anordna en officiell utställning för bruksraser och en inofficiell 

utställning för övriga raser på nationaldagen den 6 juni.  

 

 Att arrangera aktiviteter för barn 

 

 Att planera för officiella utställningen 2019 och uppstart för officiella utställningen 

2020 

 

 Att  utbilda 1 ringsekreterare 


