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 RBK:s verksamhetsplan 

           2019-2021 

 

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

vision och en värdegrund som ska genomsyra klubbens verksamhet. 

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 hundens ras och förarens 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. 
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                     MÅL 2019-2021 
 

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 

Kvalité 

Vi ska arbeta förs att erbjuda utveckling för våra instruktörer, funktionärer och medlemmar. 

- Genom att arrangera utbildning eller ta in extern kompetens vid behov. 

Klubben ska arbeta aktivt med förbättringsarbete genom uppföljning av aktiviteter. 

Antal medlemmar 

Vi ska minst bibehålla antalet medlemmar genom att främja barn och ungdomsaktiviteter, synas mer 

i digitala media, utveckla funktionen planvärdar och erbjuda fler kortkurser. 

Gemenskap 

Vi ska arbeta för gemenskap mellan våra medlemmar genom aktiviteter  som ex utveckling av 

träningskvällarna, soppromenader, afterdog m m. 

Mål och aktiviteter för resp gren 

Bruks  

Verksamheten innehåller grenarna spår och sök.  Följande mål föreslås: 

 Att genomföra planerade officiella tävlingar 

 Att genomföra KM i Bruks/spår och sök 

 Att engagera fler funktionärer från medlemmarna till våra egna bruksprov 

 Att inspirera fler att börja tävla i bruksprov 

 Att aktivt söka efter ny mark för spår- och söktävlingar 

Aktiviteter 

 Lägga kontaktuppgifter till träningsgrupper på hemsidan. 

 Skaffa egna mailadresser till grenarna inom Tävlingskommittén och informera om 

dem på klubbstugan 

 Anordna en bruksträff i månaden – rullande schema ; frågestund och träningsstund 

 Bättre uppföljning efter prov (möte) 
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IGP(IPO) 

 

Från och med januari 2019 ändras benämningen av grenen till IGP (Internationale 

Gebrauchshunde Prüfungsordnung) 

 

 IPO byter namn till IGP 2019-01-01 

 Att arrangera flera IGP(IPO) prov i egen regi 

 Öka antal medlemmar som tränar IGP(IPO) 

 

Aktiviteter 

 

 IGP(IPO) Träning  gemensam 1 dag / vecka(kanske onsdagar eller torsdagar) 

 Bjuda in skyddsfigurant på helg kurser 

  Jobba tillsammans med PR gruppen för att nå ut till flera medlemmar o hundägare  

 Anordna spårkurser 
 

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 

- Kontakta de som visat intresse (exvis vid kursavslut)  (Jimmy) 

 Arbeta för att arrangera träningstävlingar 

- Kartlägga intresset på ett möte där även upplägg diskuteras (Raisa) 

 Inspirera till nya träningsgrupper 

- Använda facebook, instagram (via #) och hemsidan 

 Skaffa ett hållbart system för att hantera och förvara tävlingsmaterial  

 Fortsätta arrangera tävlingar med hög kvalité och med positiv attityd  

 Skriva avtal med sponsor/er för exvis priser. (Jimmy och Raisa) 

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

Följande mål föreslås: 

 Utbilda en till domare inom klubben. 

 Värna om våra ekipage genom att bilda en öppen träningsgrupp för tävlingsträning. 
 

Aktiviteter 

 Arbeta fram tydliga arbetsbeskrivningar för funktionärer och rutiner för 

tävlingsansvariga. 
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Draghund 

Verksamheten är ny i klubben och många är intresserade. 

Följande mål föreslås 

 Erbjuda grönt kort-kurs för klubbens medlemmar genom externa instruktörer. 

 Utbilda en eller flera tävlingsledare via Svenska Draghundsförbundet. 

 

Aktiviteter 

 Undersöka möjligheten att köpa in egna nummerlappar för tävlingar. 

  Bilda en jogginggrupp genom facebookgruppen ”Roslagens BK draghundar”. 

 Arrangera en barmarkstävling hösten 2019. 

 

 

Köket 

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

erbjuda luncher vid MH/MT, tävlingar/prov och andra evenemang. 

 Vi kommer under 2019 att åter använda en kökslista för att bemanna köket måndagar 

och onsdagar under säsongerna. Vi avser att låta 2 personer arbeta tillsammans.  

 

Mental 

 

Följande mål föreslås: 

 Fortsätta tillgodose våra uppfödares och medlemmars behov av MH och MT  

genom att 

- tillse att vi har rätt antal utbildade och fortsatt auktoriserade funktionärer 

- kräva motprestation av de som går utbildningar (typ avskrivningsplan) 

- hålla banorna i gott skick 

- i möjligaste mån lägga till fler prov/beskrivningar i slutet på året med tanke på de 

   som blivit bortlottade 

Aktiviteter 

 Årligt möte inför säsongen med klubbens uppfödare och funktionärer 

 Leta fram lämpliga kandidater att skicka på utbildning för figuranter/testledare när 

distriktet anordnar 

 Medverka till (pusha) bibehållen auktorisation hos våra funktionärer (minst 8 

hundar/år) 

 Formulera avskrivningsplan för utbildad funktionär 

 Regelbundet inspektera/underhålla våra banor 

 Arbeta för att ha tillräckligt med funktionärer för att kunna anordna så många MH/MT 

som behövs 
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Nose Work 

Verksamheten infördes i klubbens regi 2016.  

Följande mål föreslås 

 Att under 2019/2021 hålla minst en fortsättnings- och en till två nybörjarkurser samt 

att bjuda in regelbundna träningsträffar 

 -Att arrangera alt samarrangera doftprov på eucalyptus och lagerblad 

 Att under 2019/2021 uppgradera och/eller utbilda minst en instruktör 

 Att under 2019/2021 arrangera en inofficiell tävling TSM eller TEM Clear Round 

 

PR/Info 

Verksamheten startades under 2017 och svarar för klubbens externa information. 

Följande mål föreslås: 

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

 Utveckla och förnya 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 och använda digital plattform vid annonsering 

 Att uppdatera informationsfoldern 1 ggr/år 

 Att arrangera Hundens dag 

 Att delta i större arrangemang som Custom Bike, American Car Show och andra 

aktuella marknadsdagar 

 

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  

 Att utarbeta kursplaner inkl. litteratur enligt SBK:S nya förslag 

 Att vidareutbilda allmänlydnadsinstruktörer efter SBK:s förslag 

 Att införa återträffar efter kurser 

Aktiviteter 

Under 2019 kommer vi anordna nedanstående kurser: 

 Valp 

 Allmänlydnad 1 o 2 

 Brukslydnad 

 Rallylydnad  

 Nosework 

 Tävlingsinriktade kurser 

o  Fritt följ 

o  Apportering 
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 Kortkurser ex 

o Agility 

o Freestyle 

o Rally 

 

Heidi Billkvam kommer hålla kursdagar för instruktörer under våren 29/4 – 3/5,  

 

Utbildning av instruktörer: 

 Allmänlydnadsinstruktör 3 st 

 Grundmodul  1 st 

 Nosework 1 st 

 

 

Utställning 

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

utställning för övriga raser på nationaldagen 

 Att öka annonsering i lokalpressen 

 Att arbeta in ett nytt anmälningsförfarande 

 Att  införa personliga SMS-meddelanden som tack för hjälpen 
 

Aktiviteter 

Under 2019 kommer vi anordna en officiell utställning för bruksraser och en inofficiell 

utställning för övriga raser den 6 juni.   

5 domare är inbjudna att döma.   

Vi kommer också arrangera aktiviteter för barn. 

Vi kommer ha en officiell lydnadstävling i Startklass. 

Stövarklubben kommer som vanligt att hyra stuga och plan för deras utställning i augusti. 

 

Digital plattform 

RBK använder sig av tre plattformar för digital informationsutbyte. 

Hemsidan: www.roslagensbk.se 

Här finns information som verksamhetsansvariga anser är intressant för medlemmar men även 

för andra intresserade.  

Instagram: roslagensbrukshundklubb 

Detta är en mötesplats för alla som vill mötas och stötta varandra i sina hundaktiviteter. 

http://www.roslagensbk.se/
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Facebook: Klubbens officiella facebooksida är fn Roslagens brukshundklubb. Klubbens 

medlemmar använder mest gruppen Roslagens Bk. Styrelsen föreslår att fortsättningsvis 

endast använda gruppen för utbyte av information med medlemmarna.  

Under rubriken OM kommer det att stå: 

Detta är Roslagens Brukshundklubbs (RBK) officiella Facebook sida. På denna sida 

informerar vi om vad som är på gång i klubben. Detta är också en sida för medlemmarna att 

dela med sig av information och ställa frågor om t ex gemensam träning. Det är viktigt att 

inläggen ska vara förenligt med vår värdegrund med kärnvärdena Respekt, Brett engagemang 

och Kvalité. 

OBS! Man når inte kommittéer, grenar eller styrelsen via denna sida. Kontaktuppgifterna för 

dessa finns på hemsidan, www.roslagensbk.se. 

 

Policy 

 Alla medlemmar kan använda sidan för informationsutbyte. Vi raderar sådant som vi 

bedömer kränkande, stötande eller strider mot GDPR eller liknande. 

 Annonser om försäljning av begagnade hundprodukter är tillåten. 

 Reklam som inte avser hundprodukter är inte tillåtet, inte heller reklam som 

konkurrerar med klubbens verksamhet. 

 Sidans administratörer har rätt att direkt ta bort det som man anser olämpligt utan 

kommunikation med avsändaren. 

 Facebooks generella användarvillkor, se 

<http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf> 

 

 

http://www.roslagensbk.se/
http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf

