
 

Verksamhetsplan 2022 Jönköpings Brukshundklubb 

Styrelsen 

Föreningskultur 

Styrelsen ska aktivt arbeta för att stärka klubbens föreningskultur i form av aktivitet, 

engagemang och samarbete/sammanhållning inom klubben. Styrelsen ska bättre 

uppmärksamma ideella insatser i klubben och sträva emot en gemensam riktning för klubbens 

verksamheter. 

- Organisera ett diskussionsforum kring klubbens inriktning och verksamhet 

- Erbjuda aktiva medlemmar utbildningstillfällen för föreningsutveckling – anlita 

föreningscoach 

- Uppmärksamma ideella insatser vid års- och medlemsmöten 

- Stödja utvecklingen av ett fungerande samarbete inom och mellan sektorer och 

arbetsgrupper 

- Anordna fest för verksamma funktionärer och medlemmar 

Digitalisering 

Styrelsen ska fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital plattform för arkivering och 

dokumentation av klubbens verksamhet. Styrelsen ska även aktivt arbeta med att göra 

klubbens hemsida mer levande. 

- Undersöka möjligheter, fördelar och nackdelar med att ansluta till SBK-klubbwebb 

- Fortsätta arbetet med ett digitalt arkiv och dokumentation 

Underhåll 

Styrelsen ska verka för att anpassa underhållet till klubbens verksamheter i syfte att kunna 

erbjuda medlemmarna möjlighet till en anpassad användning av klubbens ytor och lokaler 

- Organisera två ”fixardagar” 

- Vidta vissa renoveringsåtgärder golv i stuga 

- Färdigställa aktivitetsbana 

- Utreda möjlighet till dränering/utjämning av planer 

Verksamhet 

Styrelsen ska stödja utveckling av klubbens olika verksamheter och arbeta aktivt för att 

engagera fler funktionärer till verksamheterna 

- I samarbete med tävlingssektorn engagera sig i arbetet med klubbmästerskap 

- Delta vid distriktets möten 

- Hålla styrelsemöten månadsvis 

- Hålla två medlemsmöten 

- Utreda möjlighet till verksamhet i tidigare ”hunddagis” 

- Utvärdera och planera för ny organisation i ”kommunikationsgruppen” 

- Hålla fortsatt kontakt med kommunen angående naturreservat och parkering  



 

Underhåll 

Under 2022 kommer det att vara mestadels löpande underhåll. 

Vattenprov är tagna av Anticimex, svar kommer under vecka 3. 

Öbergs varit här och bytt lager i fläk systemet 3 av 4 lager var trasiga. Klart vecka 2. 

Under våren tycker jag att vi ska ta hit Anticimex igen men nu att kontrollera hur huset ser ut 

under. Bärande balkar och ringband. Så vi kan planer för och hur vi ska gå till väga med detta. 

Försöka få hit någon som kan räkna på att göra i ordning planen som vi påbörjat, i alla fall 

planer vad vi ska ha den till. Ytterligare en plan för kanske Agility, med staket runt och ett 

plank så det inte stör när man har valpkurser eller annan träning. Och kanske göra som någon 

slags carport så man kan ställ in de hinder man inte använder. 

Gamla hunddagis måste vi gå igenom och se vad det brister i form av vatten, värme (kanske 

sätta in en värmepump i stället för elelement). Täta taket så det inte läcker in vatten vid 

proppskåpet. Möjligen också klä om den med nytt virke, och nya fönster. 

 

  



 

Tävlingssektorn 

Representanter för varje gren:  

Sammankallande: Elisabeth Du Rietz  

Agility: Jeanette Helgeroth, Felicia Andersson  

Freestyle: Zandra Åsenlund  

Rallylydnad: Katarina Stockheden, Sofia Gagnestig  

Bruks: Elisabeth Du Rietz, Helene Rygert, Susanne Pettersson   

Utställning: Elisabeth Kytler  

RUS: Carina Brissman  

Lydnad: Vakant  

Nosework: Vakant  

IGP: Vakant  

Möten: Vi fortsätter att ha möten utifrån vårt årshjul som består av:   

Möte 1 januari:  

- Beställning av årets hund och championatspris.  

- Stämma av årets hund och championat för 2021. Detta ska presenteras på årsmötet 

2022.  

- Se över årets tävlingskalender.  

Möte 2 april:  

- Utvärdering KM 2021  

- Planera KM, beställa priser till KM 

- se över tävlingarna för våren 2023 

- Se över årets tävlingskalender.  

Möte 3 augusti:  

- Se över tävlingarna för hösten 2023 

- Se över årets tävlingskalender 

- Utvärdering tävlingssektor 

- Inför möte 4 ska samtliga grupper göra sin egen verksamhetsplan/berättelse och 

budget.   

Möte 4 november:  

- Sammanställ verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget,  

- se över championat och årets hund.   

Under 2022 ska vi göra en utvärdering om vad som har fungerat bra med tävlingssektorn och 

vad som har fungerat mindre bra. Detta gärna tillsammans med styrelsen.  

Planerar för ett KM även 2022 utifrån utvärdering som görs under möte 2 i april 



 

 

Agility 

Agilitygruppen: 

Jeanette Helgeroth (sammankallande), Felicia Andersson, Isabell Värme, Olivia Lidén, Alicia 

Parne och Irja Nybrand.   

Möten:  

Vi planerar att hålla två stycken större agilityinformationsmöten för alla agilityintresserade på 

klubben. Ett på våren och ett på hösten.   

Utöver detta kommer vi i agilitygruppen träffas en gång i kvartalet (totalt 4 träffar) och inför 

varje tävling kommer vi som ska genomföra tävlingen träffas oftare för tävlingsplanering.   

Kurser:  

Vi planerar totalt sex agilitykurser utspridda under året. Utifrån HUS önskan är de framförallt 

nybörjarkurser och fortsättningskurser som kommer att vara i fokus.   

Det finns även intresse från våra agilityekipage på klubben att ta in instruktörer utifrån. Vi 

undersöker den möjligheten vidare.    

Tävling:  

Under 2022 kommer vi att hålla två större helgtävlingar.   

28 – 29 maj ”Sköna Maj”  

Lördag: Ag1 x 2, Ho1 +  Ag2 x 2, Ho2 x 2     

Söndag: Ag1 , Ho1 x 2 + Ag2 x 2, Ho2 x 2    

3 – 4 september ”Jönköpingshoppet”  

Lördag: Ag 3 x 2, Ho 3 x 2  

Söndag:  AgLag x 2, HoLag x2  

 

Freestyle & Heelwork to music 

Vi planerar att utföra en tävling i höst. Freestyle klass 1, 2 & 3, samtliga med dubbla starter. 

Samt heelwork to music klass 1, 2 & 3, samtliga med dubbla starter.  

Vi planer för att utföra ytterligare ett klubbmästerskap i freestyle och heelwork to music. 

 

 

 



 

Rallylydnad 

Tävlingar: 

12 juni – dubbel nybörjarklass och dubbel avancerad klass  

28 augusti – dubbel fortsättningsklass och dubbel mästarklass  

Det planeras för två träningstävlingar under 2022.  

Ingen utbildning planerad för 2022.  

Bruks  

Under 2022 kommer bruks tävlingsgrupp bestå av Susanne Petterson, Helene Rygert, 

Elisabeth Du Rietz + Vakant.  

10 Jan 2022 Möte Inför tävlingsåret 

Brukstävlingar är resurskrävande med t ex figuranter, marker och mycket förarbete. Det är 

inte ovanligt att det är fler funktionärer än tävlande. På detta möte planeras tävlingsåret. Samt 

när BRUKS tävlingsgrupp ska ha möten under året.  

Tävlingar planeras för:  

23 april: Spår EKL 

22 maj: sök AKL, spår AKL & rapport AKL 

23 oktober: Sök EKL, HKL & LKL 

13 november: Skydd EKL, HKL & LKL 

Utbildning 

planeras för 2 tävlingsledare/domare/sekreterare  

Lydnad 

Tävlingar: 

13-14 augusti.  

Lördag: startklass och lydnadsklass 1 

Söndagen: lydnadsklass 2 och lydnadsklass 3.  

Vi planerar även för en augustikanna i startklass.  

  



 

HUS 

Mål: 

Tydlig struktur och rutiner inom HUS-sektorn, med väl fungerande möten samt 

kursverksamhet. Arbetar mot ökad gemenskap, samarbete, motivation och Vi-känsla mellan 

sektorn och instruktörer samt medhjälpare. 

Kurser: 

- Beräknar att hålla 55 kurser fördelat över årets alla månader, uppdelat på 15 ideella 

och 40 avtalskurser. 

Utbildning: 

- Utbilda 2 SBK-instruktörer samt finna fler medhjälpare. Att kunna bistå varje 

instruktör med egen medhjälpare. 

- Fortbilda 3 SBK-instruktörer mot inriktning. 

- Arbeta för att förhoppningsvis kunna erbjuda instruktörer RUS-figgeutbildning. 

- En föreläsning med extern gäst för instruktörer och medhjälpare. 

Medlemsaktivitet: 

- Måndagsträningar med ansvarig, samt öppna träningar med tema. 

- Öppet hus - mars 2022 ihop med övriga sektorer. 

- Hundens vecka - vecka 37 med aktiviteter. 

- Hälsovecka - vecka 39 med hundpromenad. 

Möten: 

- HUS-sektorn har möten en gång i månaden. 

- För instruktörer och medhjälpare håller vi två möten per år. 

Övrigt: 

- Vi utvärdera vår kursverksamhet fortlöpande och sammanställer efter 

verksamhetsårets slut. 

- Försöka att få i gång en ungdomsverksamhet - genom att anordna ett helgläger med att 

prova på aktiviteter. 

 

  



 

Utställning 

Mål: 

Tydlig struktur och rutiner inom UTSTÄLLNINGS-sektorn, med väl fungerande möten samt 

utställningsträningar, KM’s vackraste hund och inofficiell utställning. Arbeta för fler och mer 

kontinuerliga utställningsträningar, för ökad motivation och mål att fler hundar ställs ut under 

kommande år, både på inofficiella och officiella utställningar. 

Träningar: 

Beräknar att organisera 6 ringträningstillfällen, både inomhus och utomhus. 

Utbildning: 

Ambition att ordna minst en utbildning under året för klubbens medlemmar, utbildningen 

hålls av extern person och bekostas av deltagarna själva. I februari den 26-27/2-22 planeras en 

utbildningshelg inom exteriörbedömning med Maritha Östlund-Holmsten. 

Utställning: 

Anordna en inofficiell utställning under april månad planerad till 24/4-22, med extern domare. 

En till två domare, med ca 65 hundar per domare. 

Möten: 

Utställningssektorn har möten en gång varannan månad. 

Övrigt: 

Arbetar för att utöka aktiviteter för utställningsintresserade i form av träningar, kurser och 

utbildningar. Samt på sikt arbeta för en officiell utställning som ligger några år fram i tiden, 

men processen måste påbörjas. 

  



 

RUS 

Verksamhet: 

Sektorn planerar fyra mentalbeskrivningar, MH, och två mentaltester, MT, för 2022. 

Funktionärer/utbildning 

Inga egna utbildningar är i dagsläget inplanerade. Däremot har vi ögonen öppna för 

utbildningar i både i det egna distriktet och i andra då vi är i behov av att fylla på med 

figuranter. 

MH-banan 

Inga radikala förändringar har aviserats. Vissa finjusteringar kommer att vidtas. Löpande 

underhåll sköts som vanligt. 

Banan är uthyrd 2022-05-18 till Collieklubben för MH. 

Övrigt 

Upptaktsträff för alla figuranter, testledare och beskrivare planeras till 10 februari 2022. 

Då Carina Brissman tackar för sig, efter två år som sammankallande i RUS, vid kommande 

årsmöte välkomnar vi nu Agneta Berglund som sammankallande. 

  



 

Tjänstehund  

Under 2022 planerar tjänstehundssektorn för två prova-på dagar samt informationsinsatser i 

samband med annan kursverksamhet. 


