
 

Verksamhetsplan 2023 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 uppmärksamma 

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

- Ta fram tydliga kriterier för att uppmärksamma ideella insatser vid års- och 

medlemsmöten. 

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

arbetsgrupper, genom att anordna sektormöten 1-2 gånger under 2023.  

- Anordna fest för verksamma funktionärer och medlemmar 

 

Digitalisering  

Styrelsen ska fortsätta arbetet med den gemensamma digitala plattformen för arkivering och 

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

klubbens hemsida mer levande.   

- Utveckla nya hemsidan på SBK plattformen 

- Fortsätta arbetet med ett digitalt arkiv och dokumentation  

- Få ny digital utrustning på plats under året 

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”  

- Genomföra dränering och färdigställande av söder-plan 

- Handikappanpassning både av entré och parkering 

- Fortsätta uppgradera belysning till energisnålare alternativ   

Verksamhet  

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

engagera fler funktionärer till verksamheterna  

- Delta vid distriktets möten  

- Hålla styrelsemöten månadsvis  

- Hålla två medlemsmöten  

- Tillsätta en kommunikatör 

- Hålla fortsatt kontakt med kommunen angående naturreservat och parkering  

  



 

Underhåll 

Under 2023 kommer det att vara mestadels löpande underhåll. 

Det vi ska fokusera på detta år är att få ordning på den nya träningsplanen. Är ju utlagt på 

entreprenad. Men kanske måste hjälpa till på något vis. 

 

Annika Herbestam Underhåll 23-01-12 

 

  



 

Tävlingssektorn 

 

Agility 2023 

Under 2023 kommer agilitygruppen bestå av följande medlemmar: 

Jeanette Helgeroth (sammankallande), Felicia Andersson, Olivia Lidén, Alicia Parne och Ida 

– Karolina Malmlöv. 

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 

eventuell tävling kommer vi träffas oftare för tävlingsplanering.  

Kurser: 

Vi planerar att Olivia och Isabell ska hålla en till två kurser under året.  

Det har skickats ett förslag till en fortsatt agilitysatsning till styrelsen. Vi väntar på svar.  

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

Vi undersöker den möjligheten vidare.   

Tävling: 

Under 2023 vet vi inte huruvida vi kommer att hålla i några tävlingar. Eventuella tävlingar 

beror på huruvida de kommer bli något planbyte och om medlemmar har intresse och 

möjlighet att ställa upp som funktionärer.  

Inköp  

Vi vill köpa in en bra alléslalom som kan användas på kurser men också funkar för tävling. 

 

Verksamhetsplan för Bruks-Tävlings sektorn JBHK verksamhets år 2023 

Medlemmar: Elisabeth Du Rietz, Susanne Pettersson, Johan Bengtsson,  Geir Larssen, Marie 

Lundin, Henrik Engström, Helena Engkvist, Annelie Damberg, Ulf Tillström   

Målet för sektorn är att genomföra tävlingar i bruks samt höja intresset och kunskaperna för 

de olika grenarna inom brukset. 

Verktyg: Sektorn kommer nyttja både träningstävlingar, funktionärs utbildningar, prisbord 

med särskilt utvalda instruktörer som redskap för att driva intresset framåt. 

  



 

Planerade tävlingar 2023 

  

Samtal förs med distriktet att byta lydnadstävling mot Appell. 

Träningstävlingar 

• 1 st. På våren 

• 1 st. På hösten 

Funktionärer 

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

mer regel än undantag att det är fler funktionärer än tävlande. 

Ett arbete har inletts kring funktionärs frågan och då ställdes ett flertalet frågor via formulär 

på Facebook. Hela formuläret och svaren har styrelsen fått för sitt fortsatta arbete.  

Det har varit 1st. tillfällen under 2022 för funktionärsutbildning med inriktning mot Bruks och 

Lydnad, kvällen var mycket uppskattad och detta planeras även att genomföras under våren 

2023. Detta är en naturlig plats att lära känna eventuella framtida funktionärer. 

Ekonomi 

En stor utmaning i bruks är att få ekonomi i tävlingarna.  

Möjligheten ligger i att ha mycket resurser vilket gör att fler anmälningar kan tas och därmed 

tjäna på merförsäljningen som kan uppnås i köket. 

En normal brukstävling kan uppskattningsvis ge 1 tkr i vinst i köket men det kräver att det 

styrs upp med vad funktionärer och domare får att fika/äta.  

Planerade intäkter för tävlingar kan vara svåra att uppskatta då deltagandet kan skilja sig åt 

samt krav från SBK att genomföra tävling även med få starter.  

Träningstävlingar 

Upplägget bygger på sponsring av träningstid för olika instruktörer.  

Detta är en naturlig plats att lära känna eventuella framtida funktionärer. Möjligheten att nya 

funktionärer kan testa att vara med under lättsamma förhållande.  

2 st. träningstävlingar planeras under 2023 



 

Material och tävlingsmarker 

Ett stort arbete med Inventering tävlingsmaterial och tävlingsmarker pågår. Ihop med 

utbildning av nya funktionärer ökar möjligheten till större tävlingar och därmed bättre 

ekonomi som resultat. 

Arbetsfördelning  

Hur organiserar sig gruppen ex. Ansvarig för planering spår, funktionärer, övergripande, 

utbildning osv. Här kommer ett arbete inledas för att de nya medlemmarna i sektorn ska 

kunna bidra på bästa sätt. 

Utbildningsbehov  

Tävlingsledare finns det ständigt behov i. 

• Johan Bengtsson och Anna Karlsson är anmäld till utbildning. 

 

FREESTYLE  

Mål:  

Tydlig struktur och rutiner inom sektorn inför aktiviteter.  

Regelbundna freestyleträningar, träningstävling samt klubbmästerskap. 

Träningar:  

Varannan torsdag (Zandra skapar events i Facebookgruppen för JBK medlemmar), gratis 

utomhus på klubben för enbart medlemmar (ev inomhus för både medlemmar och icke-

medlemmar, alla deltagare delar på avgift för bokad hall). 

Utbildning:  

Zandra ska gå Instruktörsutbildning Freestyle & Heelwork To Music våren 2023. 

Träningstävling:  

Återkommer med datum. 

Tävling:  

Ingen planerad 2023. 

Möten:  

/ Zandra för JBKs Freestylesektor 2023-01-20 

 

 

 

 

 



 

 

Arbetsgruppen i Rallylydnad 2023 

Tävling 

Tävlingar i rallylydnad 2023 

Rilo Cup planeras den 3-4 juni. Tävlingarna kommer ske i alla klasser med chans till fyra 

starter under helgen. Även två träningstävlingar ska hållas. 

 

Skrivarutbildning av 3-4 skrivare planeras våren 2023. 

Vi planerar en rallylydnadssatsning i samarbete med HUS för att lyfta fram fler 

tävlingsekipage. 

Arbetsgruppen består under 2023 av Jenny Åström, Katarina Stockheden, Sara Finnigan och 

Clara Hedquist 

/Arbetsgruppen för rallylydnad 

 

Utställning 

Mål:  

Tydlig struktur och rutiner inom sektorn inför aktiviteter. Väl strukturerade och fungerande 

möten inför utställning. Regelbundna utställningsträningar, klubbmästerskap och inofficiell 

utställning.  

Träningar:  

Ca 6 utställningsträningstillfällen, gratis utomhus på klubben för enbart medlemmar, mot 

avgift inomhus för både medlemmar och icke-medlemmar.  

Utbildning:  

Inga planer för tillfället. Eventuellt föreläsning under våren-23 samordnad med uppfödare-

cirkeln som varit på klubben under hösten-22.  

Utställning:  

Det finns när detta skrivs inget datum satt för inofficiell utställning 2023. Det blir inte 

inofficiell utställning som brukligt under våren 2023. Sektorn tittar över andra former för 

inofficiell utställning för genomförande under 2023.  

Möten:  

Utställningssektorn har möten inför större aktiviteter såsom inofficiell utställning.  

/ JBKs Utställningssektor 2022-12-08 

  



 

Hundägarutbildningssektorn (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:  

Ej utbilda SBK-instruktörer, däremot finna fler medhjälpare.  

Att kunna bistå varje instruktör med egen medhjälpare. 

Utbilda en freestyleinstruktör med start under första halvåret 2023. 

Fortbilda 3 SBK-instruktörer mot inriktning.   

En föreläsning med extern gäst för instruktörer och medhjälpare.   

Medlemsaktivitet: 

Måndagsträningar med ansvarig, samt öppna träningar med tema.  

Hundens vecka - med aktiviteter.  

Hälsoveckan - med hundpromenad.  

Föreläsning med Anna Lindelöf Vomoghundemat – två gånger per år.  

Möten: 

HUS-sektorn har möten en gång i månaden.  

För instruktörer och medhjälpare håller vi två möten per år.  

Övrigt: 

Vi utvärderar 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.  

  



 

Rasutvecklingssektorn (RUS)  

Verksamhet 

Sektorn planerar två mentalbeskrivningar, MH, inga MT då vår bana inte är godkänd för MT 

2017.  

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 2023-06-05. 

Övrigt 

Rasutvecklingssektorn 

 

  



 

Tjänstehund  

Under 2023 avser tjänstehundssektorn att försöka anordna en prova-på dag samt genomföra 

olika informations- och marknadsföringsinsatser i kursverksamheten samt i samhället i övrigt, 

t ex Jönköpings marknad. 

Sektorn kommer även under 2023 påbörja utbildning av en patrullhundsinstruktör.  

 

Tjänstehundssektorn 

Ann Milton  



 

Draghund 

Verksamhet 

Sektorn planerar; 

•  tre stycken "Pay-and-Run" för klubbens medlemmar.  

•  klubbmästerskap i Drag.  

• flera Pröva-på och träningstillfällen i Drag.  

Sektorn kommer ta en kontakt med Jönköpings Fältrittklubb för eventuellt samarbete kring att 

nyttja deras bana. 

Sektorn kommer bjuda in ansvarig kontaktperson på SISU till 2023 års första sektormöte för 

att få information kring ansökan om ekonomiskt stöd. 

Utbildning 

Vi planerar ingen utbildning under året. 

Övrigt 

Två mötet är inplanerade under våren 15 januari och 19 mars. Resterande möten planeras 

löpande.  

 

Draghundssektorn 

Ida Jensen 

 


