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Förslag dagordning årsmöte 2016-02-25  
Mötets öppnande   
§1 Fastställande av röstlängd 
§2 Val av mötesordförande  
§3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
§4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet   
§5    Styrelsens anmälan av närvarande 
§6  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

§7 Fastställande av dagordning 
§8 Genomgång av: 

a) klubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål och uppdrag från föregående årsmöte 

b) balans- och resultaträkning samt 
c) revisorernas berättelse  

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 
vinst eller förlust 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
§11  Genomgång av klubbstyrelsens förslag avseende: 

a) mål och verksamhetsplan 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret 
c) medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår och 
d) andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 
§12 Beslut i ärenden enligt §11 
§13 Val av förberedande valberedning 
 
Paus för fika och förberedande valberedningens arbete 
 
§14 Val av klubbstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

a) ordförande i styrelsen (väljs på 1 år) 
b) kassör i styrelsen (val 2 år) 
c) en suppleant i styrelsen (omval 2 år) 

§15 Val av revisor och revisorssuppleant  
a) två ordinarie revisorer (val 1 år)  
b) två revisorssuppleanter (val 1 år) 

§16 Val av valberedning  
§17 Beslut om omedelbar justering av paragraf 14 – 16 
§18 Beslut om klubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats  

under §12 
§19 Årsmötesförhandlingarna avslutas 
 
Utmärkelser och avtackningar 
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Verksamhetsberättelse 2015 

Styrelsen  
Sammansättning  
Ordförande      Roffa Asplund  
Vice ordförande     Björn Bjuggren 
Sekreterare      Helena Grundström  
Kassör      Carin Nylander-Nygren 
Ledamot      Annika Lindahl 
Suppleant      Hanna Holm 
Suppleant      Åsa Larefalk 
 

Revisorer  
Ordinarie revisorer    Anette Grehn, Owe Johnson 
Suppleanter     Mia Tillman, Therese Sångberg 
 

Ansvariga verksamhetsgrupper och kommittéer  
Agility      Ulrika Falk Wallberg 
Draghund     Vakant 
Freestyle     Mona Persson 
Hundägarutbildning   Vakant 
Bruksgruppen    Åsa Björnström 
IPO-gruppen    Petra Persson 
Lydnadsgruppen    Kristina Stiernspetz 
Test- och beskrivning    Camilla Karlsson 
Utställning     Hanna Holm 
Försvarsmaktshund   Anders Burstedt 
Räddningshund    Ulf Sörlin 
Stuga- och trivsel    Carin Nylander-Nygren 
Plan och material    Anders Högdal 
PR/Info     Vakant 
Vindelälvsdraget    Vakant 
Valberedningen     Anders Högdal (sammankallande) 
      Gun-britt Rieser 
      Angelica Granberg 
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Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen har genomfört följande möten under verksamhetsåret: 

• Tolv protokollförda styrelsemöten 
• Två verksamhetsområdesmöten 
• Fyra medlemsmöten inklusive årsmötet 
• Tre möten med verksamhetsgrupper inför aktiviteter 

Ett stort antal möten med Umeå kommun med anledning av den 
kommande flytten. 
Styrelsen har också deltagit med representation på Övre Norrlands 
fullmäktige samt deltagit på sammankomster med Studiefrämjandet. Ett 
flertal möten men Hundungdom har genomförts under året. 
Protokoll från styrelsemöten finns tillgängliga hos klubbens sekreterare 
och medlemsmöten finns tillgängliga på hemsidan. Ett medlemsblad på 
hösten har skickats ut till klubbens medlemmar. 
 
Styrelsearbete 
Under detta år har styrelsen avslutat det förberedande arbetet med 
implementeringen av målstyrning i organisationen. De allra flesta av 
våra verksamhetsgrupper har kommit mycket långt i sitt arbete och 
utgått från målstyrningsmodellen för att upprätta mål, handlingsplaner, 
utvärderingar, analyser och årshjul. Under året har styrelsen även 
reviderat klubbens organisations- och funktionsbeskrivning som finns 
publicerad på hemsidan. 
Parallellt med det ordinarie styrelsearbetet har styrelsen fört 
regelbundna möten med kommunens avdelning för mark och 
exploatering. Arbetet börjar komma så långt att förhoppningsvis vissa 
markplaneringar kan börja till våren. Kommande grannar är positiva till 
att klubben flyttar till området, men har vissa önskemål om förbättringar, 
bland annat av vägar till och samt eventuell inhägnad av klubbområdet. 
Inkoppling av vatten och elförsörjning verkar dock lösa sig. 
Samarbetet med Umeå Hundungdom har tyvärr avstannat men efter 
deras årsmöte kommer nya försök att genomföras att teckna någon 
form av samarbetsavtal med dem. 
Klubbens inomhuslokal, Loboohallen, har utnyttjats maximalt under 
vinterhalvåret och fjolårets beslut att erbjuda medlemmarna en 
reducerad avgift för hyra under vissa tidpunkter och perioder har även 
erbjudits detta år. 
 
Utbildning 
Styrelsen har fortsatt att vid de flesta styrelsemöten ha utbildning i 
föreningskunskap och använder SKK:s bok ”Föreningsteknik” av Jan 
Vigdell.  
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Statistik medlemsutveckling 
Årtal 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 

Medlemmar 488 555 559 585 639 
 
Medlemsantalet har även i år ökat. Kravet på medlemskap för att kunna 
nyttja Loboohallen lär vara en anledning men också all kursverksamhet 
påverkar medlemsantalet positivt. 
 
Utvärdering 

Mål 1: Upprätthålla en god ekonomi 
• 2015 ett positivt årsresultat 
Det ekonomiska resultatet visar att måluppfyllelse är nådd för ett positivt 
resultat 2015.  
Antalet medlemmar ökar åter igen och når nu över 600 medlemmar. 
Sponsorintäkter har kommit in i form av material som går till bland annat 
priser för våra medlemmar på medlemsmöten, klubbmästerskap etc. 
Försäljning har skett i samband med tävlingar och prov och då i 
huvudsak av fika och lättare förtäring. 
Intressant verksamhet har definitivt bedrivits eftersom köerna är långa 
och kurser har fyllts fort.  
Samverkan med andra har skett bland annat genom specialkurs i 
samverkan med annan brukshundklubb.  
Specialkurser har anordnats med mycket bra respons och resultat. 
 

Mål 2: Implementera ett nytt arbetssätt 
• 2014 - 2015: Målstyrning är införd i verksamhetsområden och 

verksamhetsgrupper  
Enligt fjolårets utvärdering skulle måluppfyllelsen utvärderas under 2014 
genom en enkätundersökning i samtliga verksamhetsgrupper. Styrelsen 
beslöt att istället uppdra till de styrelse- ledamöter som har 
kontaktansvar med verksamhetsgrupperna att följa upp gruppernas 
utveckling i målstyrning. Styrelsen anser att målstyrningsarbetet 
fungerar utmärkt i de allra flesta verksamhetsgrupper men kommer 
även fortsättningsvis att stötta grupperna under året för att fortsätta 
arbeta lika effektivt och bra fortsättningsvis. Mål två är uppfyllt men 
kommer att omformuleras något till nästa år. 

Mål 3: Ett tydligt ledarskap i en målstyrd organisation 
• Funktionärsutbildningar ska innehålla ledarutveckling. 
 
Ledarskapsutveckling har ingått i allmänlydnadsinstruktörsutbildningen 
som pågått under 2014 och våren 2015. De flesta verksamhetsgrupper 
har fått ta del av ledarutveckling via kontaktpersoner från styrelsen och 
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medlemsmöten har informerats om ett dokument om kriterier för 
funktionärer som ingår i UBHKs värdegrundsarbete. 
Föreningskunskap fortgår på styrelsemötena och ska på sikt initieras i 
verksamhetsgrupperna. 
Målet är uppfyllt gällande ledarutveckling i funktionärsutbildning men 
kommer att omformuleras något inför 2016. 

Mål 4: Aktiva medlemmar och hundar 
• Skapa förutsättningar för alla medlemmar att ge sin hund ett aktivt 
liv. 

Klubben har under året erbjudit en bred verksamhet med tävlingar, 
träningstävlingar, kurser, träningstillfällen och medlemsmöten. 
Efterfrågan på allmänlydnadskurser är dock större än vad klubben 
under 2015 kunnat erbjuda. Under 2016 kommer det dock att förbättras 
i och med att allmänlydnadsinstruktörsutbildningen är avslutad och att 
klubben i och med det fått fyra nya instruktörer.  
Ett flertal specialkurser och föreläsningar har genomförts med stor 
uppslutning av såväl lyssnare som aktiva kursdeltagare. 
Dessutom uppfylls klubbens devis ”min hjälp är din hjälp i vår klubb” 
genom de öppna träningar som pågår i inomhushallen där 
medlemmarna kan träna och få råd och tips av varandra. 
Målet anses i stort vara uppfyllt för 2015 men kommer ändå att finnas 
kvar som ett av klubbens mål för kommande period.  
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Verksamhetsgrupper 
 

Agility 
Sammansättning 
Sammankallande: Ulrika Falk-Wallberg    
Tävlingsansvarig: Ida Forslund 
Utbildningsansvarig: Erica Svanered 
Information- och serviceansvarig: Marlene Hörnlund 
Materialansvariga: Karin Sunnegårdh, Karolina Eliasson 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Under året har agilitygruppen haft åtta protokollförda möten. Protokollen 
har löpande lagts ut på klubbens hemsida. 
Representanter från gruppen har deltagit vid de träffar som styrelsen 
kallat till.  
Den 24 januari genomfördes ett instruktörsmöte kombinerat med 
vidareutbildning för klubbens agilityinstruktörer. Där utvärderades 
kursutbudet och sammanställning av kursutvärderingar behandlades.  
Instruktörerna gick igenom inlärning av de olika hindren för att skapa en 
samsyn. Dessutom filmades grundinlärning av hindren och detta har 
sammanställts till korta filmade sekvenser för att användas i klubbens 
kursverksamhet. 
En föreläsning om belöning och praktik med klickerträning genomfördes 
också under dagen. 
Det har genomförts planeringsträffar inför klubbens officiella 
agilitytävlingar. Dessutom hölls en utvärderingsträff med 
funktionärslotteri efter tävlingen i juni. 
Agilitygruppen har under året bjudit in till träff för att fortsätta diskutera 
kring regelrevideringen samt samla in synpunkter kring denna 
(remissrunda 2). Synpunkter sammanställdes och skickades till 
Svenska agilityklubben. 
Under året har det genomförts två uppstartsträffar för klubbens 
tävlingssatsning i agility.  
Under året har det arrangerats en hinderfixardag, då agilityaktiva 
träffades för att fräscha upp hinderparken. 
 
Utbildning  
Följande kurser har genomförts under året: 

• 5 grundkurser med totalt 38 deltagare. 
• 5 fortsättningskurser, steg 1 med totalt 39 deltagare. 
• 1 fortsättningskurs, steg 2 med totalt 8 deltagare. 



 

 9 

• 3 instruktörsledda tillfällen med drop-in träning för 
nybörjarekipage. 

• 7 instruktörsledda tillfällen för nybörjarekipage inomhus. 
• 22,5 timmar bokade privatlektioner 
• En kväll med bokningsbara privatlektioner för extern instruktör, 

Åsa Emanuelsson. 
• En tvådagars tävlingskurs för extern instruktör, Åsa 

Emanuelsson, med totalt 10deltagare med hund och 4 åhörare. 
• En tvådagars tävlingskurs för extern instruktör, Zeljko Gora, med 

totalt 8 deltagare med hund och 4 åhörare. 
• En tvådagars tävlingskurs med inriktning klass 1-2 för extern 

instruktör, Annika Aller, med totalt 10 deltagare med hund och två 
åhörare. 

• En gemensam träningshelg för deltagare i tävlingssatsningen, där 
extern instruktör Yvonne Fång instruerade i hoppteknik.  

• Helgkurs i Pilates med Sophia Fagerholt för deltagare i 
tävlingssatsningen. 

Agilitygruppen passar på att rikta ett stort tack till alla som bidragit till att 
vi har kunna erbjuda en stor och bred kursverksamhet under året! 
Under året har klubben fått två nya A2-instruktörer Ulrika Falk-Wallberg 
och Tove Brändström. Vi gratulerar dessa och önskar dem lycka till med 
framtida kurser! 
 
Träning 
Öppen träning med en ansvarig har genomförts under maj-oktober, med 
uppehåll under juli och augusti.  
Vinterträning har erbjudits i klubbens inomhuslokal under januari-april 
samt under oktober-december.  
En gemensam kick-off dag (träningsdag) i maj med efterföljande 
middag. 
Gemensam tävlingssatsning har fortsatt där flera träningsgrupper har 
bildats. Grupperna har var för sig planerat sitt träningsupplägg och 
genomfört gemensamma träningar. Vid vårens uppstart av satsningen 
bildades 4 grupper med sammantaget 24 deltagare. Vid höstens 
uppstart bildades 9 olika grupper med 49 ekipage. Vissa deltar med två 
hundar och ingår därför i två grupper. 
Gräsmattan på den inhägnade planen har fått en uppfräschning, med 
lite ny jord och nytt gräs. 
 
Tävling 
Under 2015 har tre officiella tävlingar genomförts. Den 5-6 juni 
arrangerades en tvådagars-tävling med alla individuella klasser samt 
lag. Den 15 juli arrangerades en kvällstävling i klass 1 och den 12 
september en tävlingsdag där klass 2 och 3 erbjöds. 
Genomförda inofficiella tävlingar: 
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• 29 april – påskhoppet 
• 23 juni – sommarcupen 
• 4 oktober – klubbmästerskap 
• 13 december – julklappshoppet 

 
Årets klubbmästare blev Emelie Bäckström och Zwierki – Stort 
grattis! 
 
Championat under året har tilldelats Veronica Sundqvist med Pajas 
(agility), Anna Nore med Leah (hopp) och Ida Forslund med Nessie 
(agility). Agilitydiplom har tilldelats Anna Nore med Chewbacca 
(agility+hopp). Carin Nylander-Nygren med Khi har tilldelats finskt 
agilitychampionat.  
 
Till Agility-SM 2015 kvalade sju ekipage från Umeå och sex stycken 
deltog: Emelie Bäckström med Zwierki, Sofia Morén med Betty, Erica 
Svanered med Filur, Ida Forslund med Mitra, Carin Nylander-Nygren 
med Khi och Anna Nore med Chewbacca. 
 
Umeå Brukshundklubb är stolta över att ha så många aktiva 
tävlingsekipage. Vi har en stor bredd på våra tävlande och vi visar 
framtassarna i alla klasser och på alla nivåer. Det är många som under 
året gjort flera fina insatser vid tävlingar runt om i hela Sverige. Vi 
gratulerar alla, till stora och små framgångar! 
 
Utvärdering 
Målsättning 2015 
• Bibehålla det höga intresset för agility och bemöta intresserade gamla 
och nya medlemmar med möjligheter till utbildning, träning och tävling.  
• Erbjuda ett stort kursutbud, vilket bidrar till att vi får aktiva medlemmar 
och hundar och att vi dessutom medverkar till en god ekonomi i 
klubben.  
• Främja tävlingsverksamheten, vilket leder till bra PR för klubben, 
aktiva ekipage och intäkter till klubben. 
 
Aktiviteterna som planerades i verksamhetsplanen för 2015 har 
genomförts med några få undantag. 
Intresset för kurs har varit stort och under året har vi hållit flera kurser 
än vad vi planerat för vilket är glädjande. Vi riktar ett stort tack till 
klubbens agilityinstruktörer som möjliggör att vi kan genomföra många 
kurser. Det finns ett stort intresse för kursverksamhet och vi upplever att 
stor del av deltagarna vid våra kurser har funnits med på gemensamma 
träningar och inofficiella tävlingar. 
Gällande utbildning för tävlingsledare har vi valt att skjuta på den till 
2016, då Svenska agilityklubben lanserar ett nytt tävlingssystem 
(SAgiK-tävling) från 2016-01-01. 



 

 11 

Agilitygruppen planerade för att skicka deltagare till Övre Norrlands 
utbildningskonferens. Tyvärr genomfördes ingen träff för agilityn i 
samband med konferensen, varför ingen från agilitygruppen deltog 
under konferensen. 
 
Under året har antal tävlingsstarter minskat mot förra året. Under 2015 
anordnades ett mindre antal inofficiella tävlingar, därav det mindre 
antalet. Tittar vi generellt på antal starter/tävling ligger det ungefär på 
samma antal. Gällande antal tävlande på våra officiella tävlingar har det 
minskat något. Detta kan bero på att i juni 2015 anordnades en två-
dagarstävling, medan 2014 anordnades en tre-dagarstävling vilket 
lockar fler ekipage. 
Vi är mycket stolta över genomförandet av våra tävlingar och har fått 
mycket positiv respons från tävlingsekipagen. Vi riktar ett stort tack till 
tävlingsgruppen som jobbat aktivt och strukturerat för att kunna 
genomföra dessa tävlingar med bra resultat. Vi riktar också ett stort tack 
till alla funktionärer som jobbade under dagarna – utan er, ingen tävling! 
 
Rubrik 2011 2012 2013 2014 2015 
Starter på 
officiella 
tävlingar 

1268 0 896 1542 1347 

Starter på 
inofficiella 
tävlingar 

220 130 250 390 290 

 
Tävlingssatsningen i agility har under hösten rundat av sin femte 
säsong och startat upp den sjätte säsongen. 
När satsningen startade sattes följande målsättningar upp: 
* Gemenskap 
* Utveckling 
* Fler tävlingsekipage 
* Höja nivån på klubbens tävlingsekipage 
Utifrån de målsättningar som beslutades, upplever vi att vi nått resultat. 
Vi har fått fler tävlingsaktiva, många tränar tillsammans och under 
tävlingar har vi roligt både på och vid sidan av agilitybanan. Ser vi på 
nivån på klubbens tävlingsekipage, så talar väl resultaten på tävlingar 
sitt tydliga språk. Umeå syns på prispallar, uppflyttningspinnar delas ut 
och ett stort antal ekipage deltar på SM " Väl kämpat alla! 
Vi hoppas att alla tar vara på den kultur av gruppbildande som 
tävlingssatsningen främjat. Tävlingssatsningen har nu ändrat sin form 
och konceptet är uppdaterat. Inga avgifter tas ut och satsningen drivs 
inte längre i studiecirkelform. 
 
Det ekonomiska resultatet är något lägre än budgeterat. Detta beror 
delvis på färre tävlingsdeltagare än vad vi planerat för. 
Tävlingssatsingen genererade inte heller lika mycket inkomster som 



 

 12 

beräknat, då vi valde att förändra konceptet i och med höstens uppstart 
och därmed inte ta någon avgift för deltagandet. 
 
Umeå har en stor bredd hos sina agilityaktiva. Många hundraser är 
representerade, olika åldrar på förarna och tränings- och 
tävlingsekipage på alla nivåer. Kommande år kommer fokus att ligga på 
att förbereda vår hinderpark inför de nya reglerna som träder i kraft 
2017-01-01. Vi ser fram emot år 2016 och jobbar vidare för att erbjuda 
agilityverksamhet på alla nivåer inom Umeå BHK. 
 
 

Bruks 
Sammansättning 
Sammankallande: Åsa Björnström    
Tävlingsansvarig samt Facebookansvarig: Maria Lindmark 
Utbildningsansvarig: Ann-Sofie Karlsson 
Information- och serviceansvarig (webb-ansvarig): Maria Juslin 
PR-info: Amanda Norden  
Övriga: Lena Wiklund, Ida Brännvall 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
3 möten med grenansvariga inför våra prov. 
Två förberedande möten inför Vår- och Höstprovet samt ett 
utvärderingsmöte efter respektive prov med funktionärer. 
Fyra möten inför midsommarens elitspår samt ett efterföljande 
utvärderingsmöte. 
Ett planeringsmöte inför en träningstävling. 
Ett antal verksamhetsmöten för att planera och driva 
bruksverksamheten under året.  
Ett möte för att skapa bruksgruppens årsmöteshandlingar. 
Ett öppet möte för bruksintresserade för att samla upp önskemål och 
idéer till bruksgruppen inför 2016-års verksamhet. 
Noliaförberedande möten 
Deltagit i klubbens konferenser som varit under året. 
Föreläsning/Prova På 
Peder Nimrodsson hade en karta- och kompass genomgång i teori men 
även praktiska övningar.  
 
Träning/Tävling 
Träningstillfällen i inomhuslokalen genomfördes vid tre tillfällen under 
vårterminen. 
Vår- och Höstprovet har genomförts samt en tvådagars elitspårstävling. 
En träningstävling genomfördes under våren. 
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Kurser 
Inom bruks har en kurs påbörjats med fokus på tävling; 
En tävlingsförberedande spårkurs som pågår över årsskiftet 2015/2016 
 
Utbildning 
En person avslutade sin domarutbildning detta år och 2 personer 
anmäldes till ÖND’s tävlingsledarutbildning.  
 
Utvärdering  
 
Tävlingar 
Gren/klass                 

2011 
2012 2013 2014 2015 

Appell 
spår 

9 17 16 11 26 

Lkl spår 17 21 21 17 15 
Högre 
spår 

14 12 13 12 11 

Elit spår 19 25 25 30 53 
Sök lkl 3 3 0 3 6 
Sök högre 3 6 1 3  
Sök Elit 4 5 7  1 
Rapport 
lkl 

1 0 3 2 1 

Rapport 
högre 

0 1 2   

Rapport 
elit 

6 4 3 2 1 

Skydd lkl 1 0 8 1 1 
Skydd 
högre 

1 3 2  1 

Skydd elit 2 3 6 2 5 
Totalt 80 100 107 80 121 
 
Under året 2015 ökade tävlandet markant och till viss del kan det 
härledas till att vi erbjöd två ytterligare elitspårstävlingar än tidigare år. 
Vi kan även se ett ökande antal av appellekipage, vilket vi tolkar som ett 
ökande intresse för bruksspår. Det är fortfarande ett lågt antal anmälda 
ekipage i Sök och Rapport men vi hoppas detta ändras då vi erbjuder 
fulla tävlingar både på Vår- och Höstprovet nästa år. 
 
Elitspårstävlingarna som genomfördes midsommarhelgen kan 
sammanfattas som enbart positivt när vi ser på vår utvärdering internt 
men även när vi tolkar de tävlandes respons.  
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Vi har under året tillsatt ansvariga för varje gren alternativt klass vilket 
är positivt, men för att kunna överlämna ansvar samt kvalitetssäkra 
proven har vi inte nått målet med att skapa checklistor för olika 
ansvarsområden.  
 
Möten 
Ett av det viktigaste målet vi hade inför 2015 var att vid planering och 
genomförande av tävlingarna skapa en organisation med positiv anda, 
bra struktur och effektiva möten. Detta har vi uppnått och kommer att 
fortsätta vårda detta under 2016. Våra egna bruksmöten har varit bra 
men vi måste planera in mötena bättre i kalendern. 
 
Utbildning 
Peter Eriksson avslutade sin domarutbildning och Daniel Sundbom gick 
tävlingsledarutbildning vilket är glädjande. Vi är dock fortfarande i behov 
att utbilda fler funktionärer och då framför tävlingsledare inom bruks 
samt tävlingssekreterare. 
 
Övrigt 
Glädjande för vår klubb och bruks är att Umeå Brukshundklubb hade en 
representant vid årets bruks SM, Susanne Högdahl med Scott. Vi hade 
dessutom en skyddsfigurant, Fredrik Lundgren som vid skydds-SM 
visade framfötterna igen. Grattis alla till fina insatser och framgångar.  
 
Ann-Sofie Karlsson kliver av bruksgruppen men fortsätter med att vara 
ansvarig för SBK-tävling tillsammans med Maria Juslin. Vi tackar Ann-
Sofie för de 1,5 året hon varit med och bidragit i verksamhetsgruppen. 
Nya medlem i bruksgruppen under hösten är Ida Brännvall  och hon 
hälsas välkommen samt Emma Kinnunen likaså som börjar i och med 
årsmötet 2016 
 

Freestyle 
Sammansättning 
 
Sammankallande: Mona Persson 
Information- och serviceansvarig (webb-ansvarig): Mona Persson 
Övriga: Sofia Morén, Margareta Röring, Therése Green 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Inga möten har genomförts under året. 
  
Utbildning  
Inga kurser har arrangerats. 
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Träning 
Inga gemensamma träningar har genomförts under året.  
 
Tävling 
Ewa Andersson blev svensk mästare i Heelwork to music med Mog-Ur's 
Mrs Sea (Tia) samt kom 4:a med Maktez Mrokk (Okk). Stort grattis! 
UBHK har inte arrangerat någon tävling under året.  
 
Utvärdering  
 
Målsättning 2015 
Öka intresset för freestylesporten bland klubbens gamla och nya 
medlemmar. 
 
Under året har gruppen gått på sparlåga. Eftersom vi inte arrangerat 
några aktiviteter under året har inte målsättningen uppnåtts.  
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Hundägarutbildning   
Sammansättning 
Styrelsen har ansvarat för Umeå Brukshundklubbs hundägarutbildning 
under 2015.  
 
Aktiviteter 
 
Kursverksamhet  
Följande kurser har genomförts under året: 
Sju valpkurser 
Två allmänlydnadskurser 
En aktiveringskurs 
En Noseworkkurs 
 
Övrigt 
Instruktörutbildningen blev klar våren 2015 och vi har fyra nyutbildade 
allmänlydnadsinstruktörer. 
Utvärdering 
Nedan följer statistik vad gäller genomförda kurser under 2010- 2015: 
 
Årtal Grundkurser1 Aktivering Övriga 

kurser 
2010 4 1 62 
2011 6  2 
2012 9 1 2 
2013 6 1 3 
2014 4 2 63 
2015 9 1 1 

 
Styrelsen har varit ansvarig för hundägarutbildningen även under 2015.  
Det har varit ett antal kurser under året och fler valpkurser än året innan 
vilket är positivt, men behovet av allmänlydnadskurser har inte uppfyllts.  
Hundägarutbildning är klubbens huvuduppdrag och mycket viktig för att 
skapa och upprätthålla en god hundhållning i samhället samt för att få 
nya medlemmar till klubben. Styrelsen hoppas på ett större intresse för 
hundägarutbildning, både från instruktörer och medlemmar. 
En förhoppning att en ny hundägarutbildningsgrupp bildas inför det 
kommande året då det inte är en hållbar situation att styrelsen ska 
ansvara för denna verksamhet. 
  

                                         
1 Valp- och allmänlydnadskurser 
2 Inklusive två föreläsningar 
3 Inklusive en föreläsning, en helgkurs samt instruktörsutbildning 
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IPO 
Sammansättning 
Sammankallande: Petra Persson 
Utbildningsansvarig: Sonja Nilsson och Sara Öhman 
Information- och serviceansvarig (webb-ansvarig): Karl Marklund och 
Maria Stjernfeldt Johansson 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Vi har genomfört tre möten under 2015.  
 
Utbildning  
Vi har haft en skyddslicensutbildning.  
 
Träning 
2 timmar i veckan hade vi träningar januari-april i Loboohallen som 
studiecirkel.  
Viss planerad träning har pågått under året på vår IPO-plan. 
 
Tävling 
Vi hade inga inbokade tävlingar under 2015.  
Vi har haft flera tävlande som tävlat framgångsrikt under året inom 
IPO/BSL. Bland annat Magnus Englund med Canine For Use C`Hucca 
som med 268 p kom på 6:e plats på SM i IPO. 
 
Utvärdering  
 
Målsättning 2015 
Arbeta för att utveckla UBHK:s BSL/IPO- ekipage samt utveckla 
ekipage för tävling. 
Arbeta för att engagera nya ekipage. 
 
 

Lydnad 
Sammansättning 
Sammankallande: Kristina Stiernspetz    
Tävlingsansvarig: Louise Brage 
Utbildningsansvarig: Lisa Edvardsson 
Informationsansvarig: Olivia Steinholtz 
Domaransvarig: Susanne Stjernfeldt 
Materialansvariga: Birgitta Fransson, Marina Lundström 
 
Aktiviteter 



 

 18 

 
Möten 
Vi har haft ett planeringsmöte på våren och ett inför hösten. Utöver 
dessa har vi haft kortare möten inför tävlingarna och kurser. Utvärdering 
av tävlingar har skett på mötet inför nästkommande tävling. 
 
Utbildning 
Under våren 2015 utexaminerades fyra tävlingsledare inom lydnad. I 
maj hölls en domarföreläsning med tillhörande träningstävling med Lena 
Nordström och Jenny Marklund vilket blev mycket uppskattat. Även 
lydnadskurs och föreläsning med extern instruktör, Maria Brandel, 
planerades men blev tvungen att ställas in i sista minuten p.g.a. 
sjukdom. Nytt datum planerades till februari 2016. Även en 
sekretariatsutbildning med Carin anordnades, där vi hade två 
representanter. 
 
Träning 
Under 2015 anordnade vi fria lydnadsträningar i Loboohallen, varannan 
vecka januari-april. Mycket välbesökta. 
 
Tävling 
Vi har under året genomfört sex tävlingar i lydnadsklass 1 – elit samt en 
tävling klass 1 – 2, med i genomsnitt 14 startande. Tävlingen i 
september anordnades som en tvådagarstävling, lördag och söndag. Vi 
anordnade inget klubbmästerskap 2015 på oktobertävlingen då inget 
ekipage från UBHK var anmält under ordinarie anmälningstid. 
Vi kommer att anordna följande sju lydnadstävlingar i klass 1- elit under 
2016: 
●  16 januari lydnadsklass I och II, Loboohallen 
●  13 februari lydnadsklass I, II, III och elit i Vännäs ridhus 
●  20 maj lydnadsklass I, II, II och elit (kvällstävling) 
●  22 juni lydnadsklass I, II, II och elit (kvällstävling) 
●  10 september lydnadsklass I, II, II och elit (två dagar) 
●  11 september lydnadsklass I, II, II och elit (två dagar) 
●  slutet av november lydnadsklass I och II, Loboohallen 
 
Klubben har inte haft någon deltagare vid Lydnads SM och inte heller 
delat ut något lydnadschampionat 2015. 
 
Övrigt 
Lydnadsgruppen var representerad under Noliamässan 2015 på 
UBHKs dag och gjorde en uppskattad uppvisning med allt från rena 
lydnadsmoment till störningsträning och valpträning. Mycket uppskattat 
och mycket publik. 
Vi skickade en representant, Susanne, på ÖNDs 
samordningskonferens. 
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Utvärdering 
Det antal aktiviteter vi anordnat under året har varit i överenstämmelse 
med vad gruppen beslutat i verksamhetsplanen och på en rimlig nivå 
där vi hunnit med, vilket vi haft som mål. Det som inte genomfördes var 
tanken kring att skapa ett utbildningskoncept för ”grundträning” inför 
tävling. Även lydnadsutbildning inom de lägre klasserna för en intern 
instruktör genomfördes ej. 
 
Utbildning och träning 
Vi har genomfört de aktiviteter som vi planerat i verksamhetsplanen 
2015 förutom de ovan nämnda. Vi kunde inte heller genomföra kursen 
och föreläsningen för extern instruktör, Maria Brandel pga. sjukdom. 
Detta flyttades då till februari 2016. 
Syftet med de kurser och träningstillfällen vi anordnat har varit att få ut 
fler nya ekipage på tävlingsbanan, men även att ge en möjlighet för 
våra redan tävlande medlemmar att få träna tävlingsmässigt och 
komma vidare i sitt tävlande. 
De fria lydnadsträningar vi hade i Loboohallen under våren var väldigt 
välbesökta och vi hade många deltagare samtliga tillfällen. Varannan 
vecka upplevdes lagom. 
 
Tävling 
Vi har genomfört de tävlingar vi planerat. 
Totalt har antalet starter under 2015 varit färre än tidigare år. Vi har 
fortsatt många startande i de lägre klasserna men upplever att de inte 
fortsätter med tävlingslydnad upp till de högre klasserna. Tävlingarna 
under våren upplevs som mer välbesökta än hösttävlingarna, framförallt 
tävlingen i Loboohallen. Även antalet UBHK ekipage på våra tävlingar 
har minskat något från föregående år. 
 
Statistik över antal tävlande på Umeå Brukshundklubbs lydnadstävlingar under 2010-2015. För 2012 -

2015  anges antal anmälda samt antal startande inom parantes. 
 
Lydnadsklass 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Lkl 1 86 48 77(74) 83(69) 50 48(39) 
Lkl 2 48 34 42(37) 34(31) 37 34(28) 
Lkl 3 27 16 17(15) 9(5) 11 12(9) 
Elit 28 16 21(16) 18(13) 7 9(5) 
Totalt 189 114 157(142) 144(118) 105 103(81) 
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Måluppfyllelse 
Mål 2015: 
Öka intresset för lydnadsträning- och tävling bland klubbens gamla och 
nya medlemmar samt ge möjlighet till utveckling av nya och gamla 
lydnadsekipage inom klubben. 
Öka antalet tävlande Umeå-ekipage på våra tävlingar 
 
Att de som är intresserade av tävlingslydnad får en möjlighet att träffa 
och lära känna fler som är intresserade av sporten och på så sätt bli 
stimulerade att träna tillsammans och att tävla tror vi är viktigt för att öka 
intresset för lydnadsträning- och tävling. Detta tycker vi, förutom att 
arrangera tävlingar, är en av Lydnadsgruppens viktigaste uppgifter. Det 
ökade intresset för lydnadsträning i Loboohallen och det stora 
deltagarantalet på föreläsning- och träningstävlingskvällen tycker vi 
visar på ett ökat intresse för lydnadsträning och tävling. 
Vi tror att de aktiviteter vi arrangerat bidrar till ett ökat intresse för 
tävlingslydnad i enlighet med det mål vi satt upp. 
Antalet tävlande lydnadsekipage inom UBHK har inte ökat under året 
(47 st 2014 / 38 st 2015). Dock har det arrangerats en tävling mindre 
under 2015 jämfört mot föregående år. 
Vi vet att den kurs och de träningar vi planerat och anordnat under 2015 
har uppskattats och vi hoppas att de gett möjlighet till utveckling för 
klubbens ekipage. Vi planerar att fortsätta med kurser och 
träningstillfällen nästa verksamhetsår, med fokus på att göra ett ännu 
bättre arbete. 
 
 

PR-Info 
PR-Info-gruppen som bildades i slutet av 2014 gav tidigt under 
verksamhetsåret tillbaka uppgiften till styrelsen som har ansvarat för 
PR-informationsfrågor under 2015.!
Umeå Brukshundklubbs hemsida, www.ubhk.se, har en central roll som 
kommunikationskanal till medlemmarna. 
Även klubbens Facebook-sida är en viktig kanal både vad gäller 
arrangemang som tävlingar och utbildningar & som en för klubbens 
medlemmar att få kontakt med varandra.  
De flesta av klubbens verksamhetsgrupper har egna Facebook-sidor till 
sina aktiva medlemmar.!
Under året har Umeå Brukshund märkts i media bland annat i reportage 
om tävlande i klubben. 
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Plan- och material 
Sammansättning 
 
Sammankallande: Anders Högdal 
Övriga: Pether Ericsson 
 
Aktiviteter 
Under året har vissa reparationer utförts på material och stuga.  
Nycklarna till kodlås på ytterdörrarna har bytts ut & larm installerats. 
Klubben hade en städdag den 6 maj där många medlemmar trotsade 
vädret och dök upp för att hjälpas åt att göra det fint på klubbområdet 
och i klubbstugan. 
 
 

Rallylydnad 
Sammansättning 
  
Sammankallande: Eva Lindh Waterworth 
Tävlingsansvarig: Nils Lindgren 
Utbildningsansvarig: Sofia Morén 
Information- och serviceansvarig (webb-ansvarig): Victoria Sundling 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Flera protokollförda möten har genomförts under året. Dessutom har 
mer informella möten genomförts i samband med tävlingarna 
 
Utbildning  
Tre medlemmar har gått skrivarutbildningen varav två är auktoriserade; 
Sofia Morén och Ingela Andersson.  
Sofia Morén har även gått sekreterarutbildningen.  
Under året har vi inte gett några kurser i rallylydnad på grund av att 
instruktörerna inte har haft möjlighet att hålla några kurser.  
 
Träning 
Träning har genomförts under hela året. Under våren och hösten har 
inomhusträning erbjudits i Loboohallen och under sommaren erbjöds 
träningar vid klubbstugan. Vi genomförde även en säsongsavslutning 
med en inofficiell tävling.  
 
Tävling 
En officiell tävling har arrangerats under sommaren på klubbstugan. 
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Utvärdering  
 
Målsättning 2015 
Att utöka gruppen med minst två aktiva medlemmar Att främja 
rallylydnaden som en rolig och trivsam aktivering för hundar och 
människor genom att:  

• genomföra en officiell tävling   
• genomföra en träningstävling   
• genomföra en nybörjarkurs   

 
Under året har de flesta av målen som sattes för 2015 kunnat nås. 
Verksamhetsgruppen har utökats från två till fyra medlemmar, vilket 
underlättar verksamheten.  
En officiell och en inofficiell tävling har genomförts varav den inofficiella 
anordnades som en avslutning på barmarkssäsongen.  
Dock har antalet tävlande varit mindre jämfört med år 2014, framförallt 
på officiell tävling vilket minskat intäkterna. Det beror dels på att endast 
en tävling har genomförts och dessutom att det vid tillfället inte kunde 
arrangeras mer än ett starttillfälle per klass. Det minskar inte bara 
antalet starter, men troligen attraherar endast en start mindre. 
Kursverkssamheten har inte kunnat genomföras trots stort intresse för 
framförallt nybörjarkurser på grund av brist på instruktörer.  
Träningsverksamheten har fortsatt rullat på. Numera finns även 
möjligheten att låna utrustning för egen träning från en låda på klubben 
med kodlås. 
 

Tävlingsstarter 2014 2015 
Officiella 
tävlingsstarter 191 64 
Inofficiella 
tävlingsstarter 45 12 

 
 

Stug- och trivsel 
Sammansättning 
 
Sammankallande: Carin Nylander-Nygren    
Övriga: Kerstin Brandell-Sjöström, Ingrid Andersson, Mona Eriksson, 
Ulrika Falk-Wallberg 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Vi har haft ett möte under våren där vi planerade verksamheten samt 
storstädade stugan. 
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Övrigt 
Våra arbetsuppgifter har varit: 
Städa och hålla ordning i stuga och kök 
Sköta kodlås och koder 
Varuinköp 
Kontorsmaterialinköp  
Sköta uthyrning stugor och planer 
Tömma soptunnor på området 
Bemanna stugjouren kursfri dag under högsäsong 
Hålla koll på gasolgrillen och gasolmängd. 
Alla verksamhetsgrupper har fortsatt att bemanna sina egna tävlingar 
och aktiviteter, men vi har bistått med inhandling av råvaror samt 
kommit med tips på lämpliga mängder och recept. 
Hembakat bröd är mycket uppskattat och vi tackar alla som under året 
bidragit med läckerheter! 
 
Utvärdering  
Under året hade klubben ett stort antal tävlingar och arrangemang vilket 
– tillsammans med smarta prisvärda inköp och tydlig information ut i 
verksamhetsgrupperna – bidragit till ett bra resultat för köket. 
Stug- och Trivselgruppen kommer att fortsätta med att se till att det 
finns mat och fika till försäljning vid klubbens olika arrangemang. 
 
 

Test och beskrivning 
Sammansättning 
 
Sammankallande: Camilla Karlsson 
Tävlingsansvarig: Camilla Karlsson  
Utbildningsansvarig: Ingela Andersson  
Information- och serviceansvarig (webb-ansvarig): Elisabeth Paulsson 
Övriga: Annika Häggström, Anna Kjellgren 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Vi hade 2 protokollförda möten och några ej protokollförda möten i 
samband med mh/mt. 
 
 
Utbildning  
Utbildningen blev inställd pga för lågt intresse.  
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Träning 
Inget visat intresse för någon träning detta år. 
 
Tävling 
Vi genomförde sex MH varav ett var uppfödarMH och två MT varav ett 
var uppfödarMT 
 
Utvärdering  
 
Målsättning 2015 
Öka intresset för test-och beskrivning för att få fler engagerade 
funktionärer och på så sätt kunna arrangera fler MH och MT. Öka 
antalet figuranter samt bibehålla kompetensen bland redan utbildade 
figuranter.  
 

 

 
Det har varit väldigt svårt att hitta funktionärer till alla poster detta år!  
Vid några test- och beskrivningstillfällen har posterna fyllts kvällen före 
eller samma dag, med funderingar på att ställa in dem tillfällena. Men 
tack vare några personers förståelse över situationen så löste det sig. 
För att försöka täcka posterna så kontaktades funktionärer från Kalix till 
Stockholm. 
 
Pistolerna lämnades på ordentligare rengöring. 
Bytt skåp i klubbstugan till ett eget med vapenskåp. 
Vippgubben till MT gick av och har nu lagats.  
 
 

Tjänstehund - Patrull 
Sammansättning 
Sammankallande: Anders Burstedt 
Utbildningsansvarig: Sofia Gyllengham 
 
Aktiviteter 
 
 

Årtal Tävling    Antal 
hundar 

2011 Mentalbeskrivningar 
Mentaltester 

     32 
8 

2012 Mentalbeskrivningar 
Mentaltester     29 

   8 
2013 Mentalbeskrivningar 

Mentaltester     60 
 16 

2014 Mentalbeskrivningar 
Mentaltester     18 

 16 
2015 Mentalbeskrivningar 

Mentaltester     44 
 16 
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Möten 
Två möten har genomförts under 2015 
 
Utbildning  
Vi har haft informationskvällar på klubben som informerat att UBHK är 
en frivilligorganisation till försvarsmakten och att vi utbildar patrullhundar 
till Försvarsmakten.  
Instruktörer från UBHK har varit med på Hundtjänstskolan 
Vi har två nya patrullhundekipage: Miriam Baas och Emma Kinnunen. 
Alla som har eller är under utbildning till patrullhundekipage har varit 
inbjudna att delta på temakvällar. 
Vi anordnade en föreläsning med Peder Nimrodsson i karta och 
kompass som var öppen för alla medlemmar i klubben. 
 
Träning 
Prova-på – Patrullering med snöskor 
Vi anordnade tre kvällsträningar efter vintern. 
Träningskväll i att använda övningskort 
 
Tävling 
Vi har inte anordnat någon tävling. 
Ekipage från UBHK har tävlat i bruksprov patrull. 
 
Utvärdering  
 
Målsättning 2015 
Öka möjligheten för både blivande och godkända Tjänstehundekipage 
att bli aktiva ekipage.  
Vi har nått våra mål. De tre träningskvällar vi anordnade i våras för att 
ekipagen snabbare skulle komma igång med träningarna blev lyckade 
och är något vi ska fortsätta anordna framöver. Det var däremot svårt 
att försöka hitta kvällar som passade alla.  
Föreläsningen i Karta och kompass var lyckad, den skulle blivit bättre 
om den följdes upp med ett praktiskt tillfälle i skogen. 
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Utställning 
Sammansättning 
 
Sammankallande: Hanna Holm    
Tävlingsansvarig: Malin Dellsand Lindberg 
Utbildningsansvarig: Josefin Karlsson 
Information- och serviceansvarig (webb-ansvarig): Hanna Holm 
Övriga: Petra Persson 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Tio möten har genomförts under året. 
 
Utbildning  
Två medlemmar har utbildats till CUA i Södertälje. 
 
Träning 
Vi har anordnat ringträning i samarbete med Umeå Hundungdom 
 
Tävling 
I maj hölls det en inofficiell utställning på klubben för alla SKK-
registrerade raser 
I september hölls vår årliga officiella bruksutställning tillsammans med 
Nordmalings BK 
 
Utvärdering  
Bättre uppslutning på inofficiella utställningen än räknat. 
Vi har utbildat två personer till CUA. 
Vi har haft stor omsättning inom gruppen. 
 
Målsättning 2015 
Öka intresset för utställningsverksamheten. 
 

Vindelälvsdraget  
Vindelälvsdraget är en unik draghundstävling i form av en 40 mil och 
fyra dagar lång stafett längs den outbyggda Vindelälven.  
Totalt trettio sträckor om 6-22 km. Tävlingen startar i fjällbyn Ammarnäs 
och slutar i normala fall i Vännäsby, där Vindelälven flyter samman med 
Umeälven.  
Tävlingen genomfördes för 28:e gången. Vann gjorde Hamar TK 
och Sundsvalls BHK:s lag 1 kom på en andra plats.  
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Draghund 
Sammansättning 
 
Sammankallande: Olle Rosén 
 
Aktivitet  
 
Ingen aktivitet för 2015. 
 

Räddning 
Är vilande. 
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Verksamhetsplan 2016 
 

Styrelsen 
Styrelsen är huvudansvarig för klubbens ekonomi och verksamhet och 
ska stimulera klubbkänslan, främja delaktighet samt skapa tydliga och 
realistiska mål för verksamheten. I enlighet med stadgarnas inriktning 
mot målstyrning ska detta arbetssätt genomsyra föreningens 
organisation och verksamhet.  
 

Målstyrning 
Umeå Brukshundklubb styrelse arbetar i en målstyrd organisation, dvs 
att klubbens verksamhet ska planeras, drivas och utvärderas utifrån 
uppsatta mål. Målstyrning innebär att verksamheten regelbundet ska 
följas upp och de uppsatta målen utvärderas och analyseras enligt ett 
systematiskt kvalitetstänk.  
Klubbens verksamhet kommer även fortsättningsvis att arbeta utifrån 
följande arbetsprocess: 
 
 

 
 
 
Målstyrningsarbetet huvudingredienser är utvärdering analys och 
förbättring i relation till de mål som har satts för verksamheten. Genom 
att kontinuerligt utvärdera sin verksamhet och genom analyser hitta 
orsaker till varför det blev som det blev kan verksamheten hela tiden 

Nulägesbeskrivning 

Vision, mål & delmål 

Handlingsplaner & genomförande 

Utvärdering & analys 
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förbättras. Nya mål kan sättas och det systematiska arbetssättet 
fortsätter en ny vända. Det är lättare att veta vad som ska göras om det 
finns kunskap om orsaken till det resultat som uppnåtts.  
 

Organisation 
Styrelsen föreslår att Umeå Brukshundklubb arbetar utifrån en målstyrd 
organisation enligt nedan: 

 
Medlemmarna väljer på årsmötet den styrelse som ska leda klubbens 
verksamhet det kommande året. Styrelsen har det yttersta ansvaret för 
klubbens verksamhet och ekonomi. Styrelsen arbetar målstyrt och har 
till sin hjälp ett antal verksamhetsgrupper bestående av personer med 
specifika arbetsuppgifter. Varje verksamhetsgrupp är ansvarig för 
tävling, utbildning och information/service inom sitt verksamhetsområde. 
Representanter från varje verksamhetsgrupp samlas regelbundet i tre 
olika konferenser: ”tävling- och prov”, ”utbildning” samt ”information/ 
service”. Dessa möten sammankallas av styrelsemedlem som har 
kommunikationsansvar med var sina verksamhetsgrupper.  
Verkställande utskott väljs av styrelsen och kan bereda vissa ärenden 
för beslut på uppdrag av styrelsen samt ta egna beslut i vissa frågor. 
 

UBHKs vision och devis 
Umeå Brukshundklubb fastställde sin vision under 2013 och skall under 
2016 utvärdera och eventuellt revidera den. Visionen skall vägleda 
klubbens arbete tillsammans med de mål som presenteras nedan. 
 
Umeå%Brukshundklubb,%en%modern%klubb%med%aktiva%medlemmar%och%kompetenta%
ledare%som%tillsammans%skapar%glädje%och%nytta%för%hundar,%hundägare%och%samhälle%
Devis:.%Min%hjälp%är%din%hjälp%i%vår%klubb.%
!
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Årshjul 
Styrelsens årshjul har som bas målstyrningsmodellen med de fyra 
nyckelorden: 
 ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”.  
Styrelsens mål presenteras nedan och ska under året följas upp enligt 
fastställda rutiner i målstyrningsmodellen. 

 

Styrelsens mål 2016 - 2018  
Mål 1 – Upprätthålla en god ekonomi 
Umeå Brukshundklubb ska ha en ekonomi i en balans som möjliggör 
förbättringsåtgärder för klubbens verksamhet för kommande år samt på 
kort sikt avsätta medel för en kommande flytt. Styrelsen är ansvarig för 
måluppfyllelsen. 
 
Delmål/Verksamhetsmål 
2016: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 
2017: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 
2018: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 
 
Utvärdering  
Budgetuppföljningar samt utvärdering och analys av årsresultat.  
 
Medel  
De medel som finns tillgängliga för att nå detta mål är följande:  
Medlemsökning  
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Sponsorintäkter  
Försäljning  
Intressant verksamhet  
Samverkan med andra  
Specialkurser  
 
Mål 2 – Utveckla arbetet med målstyrning  
Umeå Brukshundklubb ska fortsätta utveckla arbetet med en målstyrd 
organisation i enlighet med SBK:s stadgar. Styrelsen ansvarar för 
organisationen och dess styrdokument. Verksamhetsområden och 
verksamhetsgrupper ansvarar för att medverka till detta inom sin 
verksamhet.  
 
Delmål/Verksamhetsmål  
2016-2018: Utöka kunskapen om nyttan av målstyrd verksamhet. 
 
Utvärdering  
2016-2018: Intervjuer med alla verksamhetsgrupper. Uppföljning av att 
målstyrningen genomsyrar verksamhetsberättelser och planer.  
 
Medel  
De medel som kommer att användas för att uppnå detta mål är 
fortbildning och utbildningsinsatser i kunskap om stadgar, policies, 
föreningskunskap på verksamhetskonferenser, i medlemsblad och på 
hemsidan samt information på medlemsmöten. 
 
Mål 2 – Ett tydligt ledarskap i en målstyrd organisation  
Umeå Brukshundklubb ska utveckla ledarskapet så att den stora 
kompetens som finns i brukshundklubbens olika verksamheter 
synliggörs för alla nuvarande och blivande medlemmar. Huvudansvaret 
ligger på styrelsen med delegation till verksamhetsgrupperna.  
 
Delmål/Verksamhetsmål  
2016 -2017: En kontinuerlig ledarutveckling ska vara en naturlig del i 
styrelse arbete och klubbens funktionärsutbildningar. 
 
Utvärdering 
Grupperna utvärderar och analyserar resultat inom sitt 
verksamhetsområde.  
 
Medel  
För att nå detta mål ska en ledarfilosofi utarbetas i Umeå 
Brukshundklubb samt att ett policydokument undertecknas av klubbens 
förtroendevalda funktionärer.   
 
Mål 4 – Aktiva medlemmar och hundar  
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Umeå Brukshundklubb ska skapa förutsättningar för att inom SBK:s 
olika verksamheter få aktiva medlemmar och hundar. Klubbstyrelsen 
ansvarar för organisationen. Verksamhetsområden och 
verksamhetsgrupper ansvarar för att medverka inom sin verksamhet.  
 
Delmål/Verksamhetsmål  
2015-2019:  
Ta ansvar för vårt uppdrag att främja avelsarbetet för våra 
brukshundsrader genom att anordna Mentalbeskrivningar, Mentaltester, 
Utställningar och Bruksprov. 
Öka intresset för SBKs bruks- och lydnadsprov genom att erbjuda fler 
kurser, utbildningar och föreläsningar med inriktning mot prov och 
tävling.  
Genomföra fler valp och allmänlydnadskurser 
Fortsätta att så framgångsrikt genomföra kurser och tävlingar i agility 
Ytterligare marknadsföra rallylydnad och freestyle 
Väcka intresse för nya verksamheter i SBK, t ex nosework, draghund 
sommar och vinter. 
Följa upp statistik och genomföra förbättringsarbete i 
verksamhetsgrupper och medlemsvård 
Starta nya utbildningar för funktionärer till våra verksamheter i klubben. 
 
Utvärdering och analys  
Utifrån utvärderingsresultat genomföra förbättringsarbeten. Under våren 
2016 ska Verksamhetsgruppernas statistik utvärderas och analyseras 
samt meddelas medlemmarna på lämpligt sätt för vidare diskussion i 
verksamhetsgrupperna. 
 
Medel  
De medel som kommer att användas för att uppnå detta mål är att 
genomföra attraktiva tävlingar, prov, tester och utställningar samt 
attraktiva hundägarkurser och andra aktiviteter för klubbens 
medlemmar. De är också viktigt att klubben kan erbjuda kvalificerade 
instruktörer och funktionärer. 
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Verksamhetsgrupper 
 

Agility 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Ulrika Falk-Wallberg 
Tävlingsansvarig: Ida Forslund 
Utbildningsansvarig: Erica Svanered 
Information- och serviceansvarig: Marlene Hörnlund 
Materialansvariga: Karolina Eliasson, Karin Sunnegårdh 
 
Mål för 2016 
• Bibehålla det höga intresset för agility och bemöta intresserade gamla 
och nya medlemmar med möjligheter till utbildning, träning och tävling.  
• Erbjuda ett stort kursutbud, vilket bidrar till att vi får aktiva medlemmar 
och hundar och att vi dessutom medverkar till en god ekonomi i 
klubben.  
• Främja tävlingsverksamheten, vilket leder till bra PR för klubben, 
aktiva ekipage och intäkter till klubben. 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Instruktörsmöte kombinerat med vidareutbildning för instruktörer i 
februari. 
Åtta möten med agilitygruppen, vars protokoll publiceras på klubbens 
hemsida. 
Representant från agilitygruppen deltar på alla möten som styrelsen 
kallar till. 
Uppstartsträff för agilitytävlingssatsningen. 
Funktionärsmöte inför klubbens officiella agilitytävlingar. 
Träff för information kring de nya reglerna. 
Skicka klubbens agilitydomare på domarkonferens arrangerad av 
Svenska agilityklubben (SAgiK). 
 
Utbildning  
Vad gäller kursverksamhet planeras följande:  
Fyra grundkurser 
Tema-kväll prova på agility 
Tre fortsättningskurser steg 1 
Två fortsättningskurser steg 2 
2 st. tema-kurser 
Två tävlingskurser för externa instruktörer 
Erbjuda instruktörsledda tillfällen för nybörjarekipage samt 
privatlektioner i agility 
Utbilda en-två A1-instruktörer 
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Utbilda en A2-instruktör, under förutsättning att kurs anordnas i 
närområdet. 
Utbilda agilitytävlingsledare 
 
Träning 
Inomhusträning planeras under vinterhalvåret i klubbens inomhuslokal. 
Träningen fördelas på tre grupper, nybörjare, lättare och avancerad. 
Dessutom kommer gemensam banträning att erbjudas. 
Öppen onsdagsträning på klubbområdet under maj-oktober, med 
uppehåll under sommaren. 
Gemensam träningsdag för klubbens tävlingsekipage, kick-off. 
Gemensamma träningsgrupper inom ramen för tävlingssatsningen. 
Upprätthålla en bra standard på hinderparken. 
Planera och förbereda hinderparken inför de nya reglerna som träder i 
kraft 2017-01-01. 
 
Tävling 
Officiella tävlingar 4-6 juni där alla individuella klasser arrangeras. 
Dessutom kommer det erbjudas två laglopp under helgen. 
Officiell tävling 17 september där klass 1 och 3 kommer att erbjudas. 
4 inofficiella tävlingar arrangeras under året (påskhoppet, sommarcup, 
klubbmästerskap och julklappshoppet)  
 
Årshjul 
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Bruks 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Åsa Björnström 
Tävlingsansvarig: Maria Lindmark 
Utbildningsansvarig: Amanda Nordén 
Information- och serviceansvarig (webbansvarig): Maria Juslin 
Övriga: Lena Wiklund, Ida Brännvall, Emma Kinnunen 
 
Mål för 2016 
Under året skall vi arbeta för att boka upp en extern instruktör till 2017 
för tävlingssatsning i de högre klasserna.  
 
Vi kommer att jobba för att ta tillvara på det spirande intresset för bruks 
där vi bland annat erbjuder ett nytt kurskoncept. Vi kommer att arbeta 
för att fånga upp nya och gamla medlemmar vid valp- och 
allmänlydnadskurser för att visa upp bruksverksamheten. Vidare skall vi 
lägga upp presentation på oss på hemsidan och FB som ett led i att 
jobba med att bli bättre att marknadsföra bruksgrenarna. 
Vi skall jobba vidare med att upprätta checklistor och 
arbetsbeskrivningar för att kvalitetssäkra vår verksamhet runt 
tävlingarna vi erbjuder.  Vi strävar efter att genomföra en minst lika bra 
midsommartävling som ifjol samt genomföra väl arrangerade Vår- och 
Höstprov då vi nu återigen erbjuder alla grenar och klasser. 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
För att få kontinuitet för våra verksamhetsmöten i Bruks så kommer vi 
att planera in andra tisdagen varje månad (utom juni och juli) mellan kl 
18.30-20.00 för detta. Övriga möten se årshjulet. 
 
Utbildning 
Gratis temakvällar. 
Utbildning av tävlingsledare och funktionärer. 
Lärlingssystem – få med nya vid planering och driva tävlingar/klasser 
Prova på specialen i de olika grenarna 
Hårda spår-kurs (eventuellt två) 
Kurs ”Jag vill tävla Bruks!” inriktning mot Appellklass   
 
Träning 
Skotträning kommer att arrangeras varje torsdag och fria skotträningar 
på söndagar så snart vädret tillåter. 
Gemensamma brukslydnadsträningar i Loboohallen under våren 2016 
Två träningstävlingar planeras att genomföras. 
 
Tävling 
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Fyra bruksprov kommer att genomföras 2016; 
Vårprovet den 23:e och 24:e maj  
Två spårelit midsommartävling 19:e och 20:e juni  
Höstprovet den 26:e och 27:e september 
 
Övrigt 
Skicka två deltagare till ÖND’s utbildningskonferens 
Initiera samarbete med lydnadsgruppen gällande kurser och träningar 
 
Årshjul 
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Freestyle 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Mona Persson 
Tävlingsansvarig: Zandra Hamrén 
Information- och serviceansvarig: Mona Persson 
Övriga: Eva Andersson, Margareta Röring, Therése Green 
 
Mål för 2016  
Öka intresset för freestylesporten bland klubbens gamla och nya 
medlemmar. 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Ett planeringsmöte inför tävling samt utvärderingsmöte efter tävling 
planeras för 2016. 
 
Utbildning  
Inga kurser planeras.  
 
Träning 
Under barmarksäsongen planeras 4 träningstillfällen.  
 
Tävling 
En freestyletävling kommer att anordnas i inomhuslokalen den 12 mars. 
 
Årshjul 
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Hundägarutbildning 
Mål för 2016 
Tillgodose nya och gamla medlemmars behov av hundägarutbildning 
samt se över behovet av fortbildning och utbildning av instruktörer. 
 
Kursverksamheten 
Totalt planeras tio grundkurser. 
Träning 
Under vinterhalvåret kommer det finnas kurstid i inomhuslokalen vid 
behov.  
Övrigt 
Diskussion bör föras hur intresset för hundägarutbildning kan ökas samt 
hur klubben kan motivera instruktörerna att ha fler kurser då det är stor 
efterfrågan på både valp- och allmänlydnadskurser. 

IPO 
Gruppens sammansättning 2016  
Sammankallande: Maria Stjernfeldt Johansson 
Tävlingsansvarig: Pether Eriksson 
Utbildningsansvarig: Pether Eriksson 
 
Mål för 2016  
Att öka intresse och deltagande inom IPO/BSL för UBHK:s medlemmar 
i form av utbildningar och regelbundna träningstillfällen med målet att ha 
minst två nya tävlingsekipage inom IPO/BSL år 2017. 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Vi planerar in att ha 6 möten under året för att i god tid kunna planera 
och utvärdera de aktiviteter, utbildningar och tävlingar som är 
inplanerade ska kunna genomföras.  
 
Utbildning  
Skyddslicenskurs, träningshelg med skyddsfigurant i vår, 
spårläggarutbildning i juni. 
 
Träning 
Träna kontinuerligt i inomhushallen under våren och planerad träning på 
vår IPO-plan under säsong.  
 
Tävling 
Uthållighetsprov på våren, IPO/BSL-tävling andra helgen i augusti och 
BH-prov på hösten. 
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Årshjul 
 

 
 
 

Lydnad 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Marina Lundström 
Tävlingsansvarig: Louise Brage 
Utbildningsansvarig: Lisa Edvardsson 
Materialansvarig: Birgitta Fransson 
Domaransvarig: Susanne Stjernfeldt 
 
Mål för 2016  
Öka intresset för lydnadsträning- och tävling bland klubbens 
medlemmar samt erbjuda klubbens ekipage möjlighet till utveckling i 
tävlingslydnad 
Öka antalet tävlande Umeå-ekipage på våra tävlingar 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Förutom möte för verksamhetsplanering kommer ett planeringsmöte att 
hållas under våren, ett under hösten samt ett möte inför varje tävling. 
Utvärderingsmöten genomförs i samband med möte inför kommande 
tävling. I övrigt träffas vi vid behov. 
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Utbildning  
Ambitionen är att anordna minst en kurs i tävlingslydnad med extern 
instruktör samt minst en kurs i tävlingslydnad med UBHK-instruktör 
under året. Vi har också som ambition att anordna en föreläsning kring 
tävlingslydnad med extern föreläsare under våren. Vi planerar även 
temakvällar med tävlingslydnadsinriktning under året, varav en med 
inriktning på de nya tävlingsreglerna. 
Kommer eventuellt behöva uppdatera tävlingsledare och 
tävlingssekreterare genom ÖND inför dem nya lydnadsreglerna. 
 
Träning 
Under januari-mars planerar vi att arrangera öppna träningar för 
lydnadsekipage i Loboohallen två gånger i månaden. 
 
Tävling 
Vi kommer att anordna följande lydnadstävlingar under 2016: 
●  16 januari lydnadsklass I, II, Loboohallen 
●  13 februari lydnadsklass I, II, III och elit 
●  20 maj lydnadsklass I, II, III och elit 
●  22 juni lydnadsklass I, II, III och elit 
●  10-11 september lydnadsklass I, II, III och elit (tvådagars) 
 
Klubbmästerskap anordnas i samband med höstens sista tävling 11 
september. 
 
Vi planerar även att anordna ytterligare en tävling i Loboohallen i slutet 
av november. 
 
Övrigt 
Vi planerar att skicka två representanter till ÖNDs 
samordningskonferens. 
 
Årshjul 
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PR-Info 
Mål för 2016 
Marknadsföra och synliggöra Umeå Brukshundklubb och klubbens 
aktiviteter.  
 
Aktiviteter  

• Anordna hundens dag 
• Kontakta media och informera om tävlingar och flytt 

Arrangemangen kommer att planeras och genomföras tillsammans med 
klubbens styrelse, övriga verksamhetsgrupper och medlemmar 
 
Utbildning  
Vara delaktig i klubbens konferens under våren gällande PR/information 
och service.  
 
 

Plan- och material 
Mål för 2016 
Underhåll av klubbområdet. 
 
Aktiviteter 

• Vissa av klubbens planer kommer att förbättras genom gödning 
och stödsådd under våren och försommaren. 

• Den årliga städdagen någon gång i maj. 
• Påbörja markarbeten på det nya klubbområdet. 

 
 

Rallylydnad 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Eva Lindh Waterworth 
Tävlingsansvarig: Nils Lindgren 
Utbildningsansvarig: Sofia Morén 
Information- och serviceansvarig: Victoria Sundling 
 
Mål för 2016 
Genomföra två officiella tävlingar 
Genomföra två inofficiella tävlingar 
Fortsätta med öppna träningen både sommar och vinter 
Att genomföra minst en nybörjarkurs i rallylydnad 
Att utbilda en domare i rallylydnad 
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Aktiviteter 
 
Möten 
Rallylydnadsgruppen planerar att genomföra regelbundna möten under 
året. 
 
Utbildning  
Vi planerar att anordna minst en nybörjarkurs i rallylydnad. 
Vi vill utbilda en domare i rallylydnad. 
 
Träning 
Anordna träning i Loboohallen under våren och hösten samt träning vid 
klubbstugan under barmarkssäsong.  
 
Tävling 
En officiell tävling i rallylydnad kommer att genomföras den 10 april i 
Loboohallen. 
En officiell tävling i rallylydnad kommer att genomföras den 11-12 juni 
2016 vid klubbstugan. 
En inofficiell tävling i rallylydnad till våren och en till hösten. 
 
Årshjul 
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Stug- och trivsel 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Carin Nylander 
Övriga: Kerstin Brandell-Sjöström, Ulrika Falk-Wallberg, Kristina 
Sandberg och Ingrid Andersson 
 
Mål för 2016  
- Fortsätta att hålla vår slitna stuga fräsch och inbjudande för 
besökande. 
- Sätta in kodlås i baracken närmast vägen och använda den som 
fikastuga med kod tillgänglig för alla medlemmar. 
 
Aktiviteter  

• Städa och hålla ordning i stuga och kök 
• Sköta kodlås och koder 
• Varuinköp 
• Kontorsmaterialinköp  
• Sköta uthyrning stugor och planer 
• Tömma soptunnor på området 
• Bemanna stugjouren kursfri dag under högsäsong 
• Hålla koll på gasolgrillen och gasolmängd  
• Beställa nya klubbkläder om intresse finns. 

 
Möten 
Vi planerar att ha ett möte på våren och ett på hösten för att planera 
verksamheten 
 
 

Test och beskrivning 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Camilla Karlsson  
Tävlingsansvarig: Camilla Karlsson  
Utbildningsansvarig: Ingela Andersson  
Information- och serviceansvarig: Camilla Karlsson 
 
Mål för 2016  
Under 2016 ska vi arrangera två MH, ett MT och en M1.  
Hitta fler engagerade medlemmar till verksamhetsgruppen 
 
Aktiviteter 
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Möten 
Fyra protokollförda möten och ej protokollförda möten vid behov vid 
arrangemang. 
 
Utbildning  
Vi tänker utbilda nya figuranter och eventuellt testledare under 2016. 
 
Träning 
Vi tränar på figurantarbete vid intresse från figuranter. 
 
Tävling 
Vi ska hålla två MH och ett MT. 
 
Årshjul 

 
 
 

Tjänstehund - Patrull 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Anders Burstedt 
Utbildningsansvarig: Sofia Gyllengahm 
 
Mål för 2016  
Öka möjligheten för både blivande och godkända Tjänstehundekipage 
att bli aktiva ekipage.  
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Två möten är planerade för 2016. 
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Utbildning  
Skicka representanter på de KU-helger som ÖND ordnar. 
Delta på ÖNDs utbildningskonferens  
Anordna informationskvällar om patrullhundar. 
 
Träning 
Anordna träningstillfällen för klubbens ekipage. 
Anordna temakvällar. 
Försöka anordna en kurs med inriktning bruksprov patrullering 
 
Tävling 
Ingen tävling är inplanerad för 2016. 
 
 

Utställning 
Gruppens sammansättning 2016 
Sammankallande: Hanna Holm  
Tävlingsansvarig: Malin Dellsand Lindberg 
Utbildningsansvarig: Josefin Karlsson 
Information- och serviceansvarig: Hanna Holm & Josefin Karlsson 
Övriga: Petra Persson 
 
Mål för 2016  
Vårt mål för 2016 är att få mer struktur inom gruppen och få bättre 
sammanhållning. 
Samt att få fler utställningsintresserade till våra utställningar 
 
Aktiviteter 
 
Möten 
Vi planerar att hålla tio möten under 2016. 
 
Utbildning  
I januari ska det startas en utbildning till ringsekreterare på klubben. 
 
Träning 
Under året vill vi ha organiserad ringträning inför utställning. 
 
Tävling 
En inofficiell utställning i Maj 
En officiell utställning i September 
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Årshjul 
 

 
 

Vindelälvsdraget 
Vindelälvsdraget 2016 är under full planläggning och kommer att 
genomföras under vecka 11 den 16-18 mars 2016. Det blir det 29:e 
Vindelälvsdraget som genomförs. ! 

 

Draghund 
Styrelsen ska arbeta för att skapa en draghundsgrupp under 2016. 
 
 

Räddning 
Klubbens räddningsverksamhet kommer att vara vilande till dess 
förutsättningarna för verksamheten ändras. ! 
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Valberedningens förslag 
 
 
Umeå Brukshundklubbs styrelse 2016 
 
Ordförande:    Vakant 

Vice ordförande:   Björn Bjuggren  1 år kvar 

Sekreterare:    Helena Grundström 1 år kvar 

Kassör:    Vakant 

Ledamot:    Annika Lindahl  1 år kvar 

Suppleant:    Åsa Larefalk  omval 2år 

Suppleant:    Hanna Holm  1 år kvar 

_________________________________________________________ 

 

Revisorer 
 

 

Ordinarie:    Owe Johnsson  omval 2 år 

Ordinarie:    Anette Grehn  1 år kvar 

Suppleant:    Therese Sångberg  omval 2 år 

Suppleant:    Ewa Vrang   1 år kvar 
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Verksamhetsinriktning 2017 
 
Styrelsen 

• Huvudansvarig för klubbens ekonomi och verksamhet 
• Stimulera klubbkänslan och främja delaktighet 
• Arbeta med en målstyrd organisation samt skapa tydliga och 

realistiska mål för verksamheten 
• Arrangera klubbmöten 
• Verka för samverkan mellan närliggande klubbar 
• Förbereda för klubbens kommande flytt  

 
Verksamhetsområde tävling och prov 

• Anordna och genomföra samordningsmöten 
• Ha ett övergripande ansvar för all tävlingsverksamhet i klubben 
• Inventera behovet av funktionärer i tävlingsverksamheten 
• Stimulera bildandet av träningsgrupper 
• I samverkan med närliggande klubbar diskutera utveckling av 

tävlingsformer 
 
Verksamhetsområde utbildning 

• Initiera och genomföra samordningsmöten 
• Ha ett övergripande ansvar för utbildning alla kategorier i klubben 
• Vidareutveckla samarbetet med Studiefrämjandet 
• Inventera behovet av funktionärer i utbildningsverksamheten 
• Diskutera samverkansmöjligheter för utbildning med närliggande 

klubbar 
 
Verksamhetsområde service och information 

• Initiera och genomföra samordningsmöten  
• Ha ett övergripande ansvar för service och information i klubben 
• I samråd med utskott och grupper arbeta aktivt för att 

marknadsföra klubben 
• I samråd med utskott och grupper arrangera Öppet hus eller 

liknande för allmänheten 
 
Agilitygruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra agilitytävlingar 
• Utvärdera tävlingstillfällena 
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Bruksgruppen 
• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra bruk-/IPO-prov 
• Utvärdera tävlingstillfällen 

 
Draghundsgruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra draghundstävlingar 
• Utvärdera tävlingstillfällena 

 
Freestylegruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra freestyletävlingar 
• Utvärdera tävlingstillfällena 

 
Hundägarutbildningsgruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra valp- och allmänlydnadskurser 
• Utvärdera kurstillfällen 
• Sköta kontakten med Studiefrämjandet 

 
IPO-gruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra bruk-/IPO-prov 
• Utvärdera tävlingstillfällen 

 
Lydnadsgruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra lydnadstävlingar 
• Utvärdera tävlingstillfällen 
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Patrullhundsgruppen 
• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra patrullhundstävlingar och prov 
• Utvärdera tävlings- och provtillfällen 

 
Rallylydnadsgruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra rallylydnadstävlingar 
• Utvärdera tävlingstillfällena 

 
Test och beskrivningsgruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra mentalbeskrivningar och mentaltester 
• Utvärdera varje beskrivning och test 

 
Utställningsgruppen 

• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra minst en officiell och en inofficiell 

utställning 
• Utvärdera utställningstillfällena 
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Styrelsens slutord 
Umeå Brukshundklubb 80 år. 
 
1935 bildades Umeå Brukshundklubb av ett antal draghundsentusiaster 
med ambitionen att träna, tävla och anordna tävlingar för draghund. Så 
småningom uppstod sommaraktiviteter i form av träning och tävling i 
moment där hundens färdigheter hade använts i militära sammanhang. 
Exempelvis söka skadade på slagfält, skicka meddelande mellan 
stridande förband, spåra eventuella fiender på väg att inkräkta i 
området, jaga ifatt och stoppa fiender eller bovar som försöker fly undan 
vid upptäckt o s v. Polisens hundar blev också inblandade i klubbens 
verksamhet samt övriga umebor som insåg vikten av att ha en lydig 
kamrat i hunden.  
 
På så sätt utvecklades Umeå Brukshundklubb från några entusiasters 
vilja att bilda en förening till dagens UBHK som består av över 600 
medlemmar. Många av de aktiviteter som dåvarande medlemmar 
sysslade med finns fortfarande kvar i klubbens verksamhet i form av 
bruks och lydnadsträning och tävling men antalet olika aktiviteterna som 
hundar och hundägare ägnar sig åt idag har genom åren utökats 
otroligt. Våra metoder att träna hund har också ändrats drastiskt under 
dessa åttio år. I modern tid har vi anammat ett helt annat sätt att 
dressera våra hundar som är världsunikt och jag vet att vi numera i 
högre grad än tidigare kallar våra fyrbenta vänner för vänner. 
 
2015 har varit ett bra år i Umeå Brukshundklubbs historia. Aktiviteterna 
har varit många och engagerat många av våra medlemmar i såväl 
Umeå Brukshundklubb som i andra klubbar runt om i riket. Sammanlagt 
har deltagandet i våra tävlingar varit högt trots att siffrorna i framförallt 
bruksgrenarna sjunkit något de senare åren. 
 
Den verksamhet som samlar allra flest aktiva i Umeå Brukshundklubb 
är agility. Det är väldigt glädjande för oss i styrelsen och för vår klubb att 
våra agilityaktiva stannar kvar och trivs i klubben trots att 
huvudmannaskapet förflyttats från SBK till SKK. Den sprudlande 
aktivitet som utspelar sig på agilityplanen vid såväl träning som tävling 
är smittsam och beundransvärd och vi hoppas att trenden håller i sig. 
Försommarchansen, klubbens stora agilitytävling hade 2015 nästan 800 
starter och fick enormt mycket beröm av de tävlande 
 
Verksamhetsgruppen i bruks genomförde i fjol en tävling i spår under 
midsommarhelgen, precis som i gamla tider i Umeå Brukshundklubb. 
Även i år kommer en midsommartävling att hållas. En tuff satsning som 
kan utvecklas till en stor familjefest vilket vi ser fram emot med spänd 
förväntan. 
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Kursverksamheten inom klubben har varit rik. I agility är efterfrågan på 
kurser väldigt stor och ett stort antal kurser har genomförts. En 
gemensam satsning på en träningshelg i rapport tillsammans med 
Vännäs Brukshundklubb har genomförts med många deltagare som 
först fick se en tävling mellan två ekipage i Sverigetoppen, höra öppen 
bedömning av domarna samt själva få möjligheten att träna tillsammans 
med de hundar och förare som visat sporten i två dagar. Vi ser fram 
emot nya kurser, träningsgrupper och tävlingar i rapport på klubben. 
Även kurser i allmänlydnad, valp och olika specialkurser har hållits 
under året. 
 
En ny aktivitet som samlat många deltagare är rallylydnad. Den sporten 
ökar i hela landet och upplevs som väldigt positiv och trevlig av 
utövarna. 
 
Verksamheten med Freestyle har uppmärksammats genom att Eva 
Andersson som tävlar för UBHK blev svensk mästare i heelwork to 
music. Vi väntar oss en ytterligare utveckling av den verksamheten i 
klubben. Grattis Eva! 
 
Vi har även sett ett uppsving i våra aktiviteter i lydnad och bruks där 
diskussion förs om samarbete över gränserna.   
 
Umeå Brukshundklubb är en aktiv klubb med många aktiva medlemmar 
och en hög kvalitet på tävlingar, prov och organisation vilket gör oss 
välkända i hela Sverige. 
 
Styrelsen är stolt och tackar för förtroendet att ha fått leda arbetet och 
utvecklingen i en av Sveriges största klubbar sett ur många perspektiv. 
”Min hjälp är din hjälp i vår klubb” 
 
Umeå den 15 februari 2016 
Styrelsen i Umeå Brukshundklubb 
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_________________________  _________________________ 
Roffa Asplund  Björn Bjuggren    
ordförande  vice ordförande  
 
 
_________________________  _________________________ 
Helena Grundström  Carin Nylander-Nygren 
sekreterare  kassör 
 
 
_________________________  _________________________  
Annika Lindahl Åsa Larefalk  
ledamot  suppleant  
 
 
_________________________  
Hanna Holm 
suppleant   
 



Bilaga 1

Umeå Brukshundklubb
Box 4
901 02 Umeå

Bokslut per 2015-12-31
KASSABERÄTTELSE FÖR PERIODEN 2015-01-01 --  2015-12-31 Budget 2016

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter
Bruks 66 610 64 763 1 847 68 900
IPO 8 780 6 979 1 801 26 125
Lydnad 28 595 29 222 -627 57 200
Draghund 85 000 82 144 2 856 0
Tjänstehund 300 348 -48 3 000
Räddningshund 0 0 0 0
Agility 307 790 213 887 93 903 266 790
Rallylydnad 31 070 23 486 7 584 26 750
Hundägarutbildning 111 405 72 020 39 385 100 000
Stug&Trivsel 57 587 38 812 18 775 60 000
Plan&Material 19 900 53 176 -33 276 20 000
Test & Beskrivning 34 980 17 381 17 599 14 400
Utställning 34 650 34 965 -315 36 300
PR/Info 13 850 29 283 -15 433 10 000
Freestyle 0 0 0 4 750
Loboohallen 278 993 153 901 125 092 200 000
Styrelse/Administration 65 767 126 405 -60 638 115 000

SUMMA 1 145 277 946 772 198 505 1 009 215

Vindelälvsdraget 234 657 255 237 -20 580 228 000
SUMMA TOTALT 1 379 934 1 202 009 177 925 1 237 215

UBHK exklusive Vindelälvsdraget
Ingående balans 1 166 528 Kassa, kassören 0
Periodens vinst 198 505 Kassa Nyckeldepositioner 0

Plusgiro 2 155
ICA-kundkort 139

Nyckeldepositioner 10 760 Bank, föreningskonto 1 337 852
Övriga kortfristiga skulder 0 Bank, räntefond 35 208

Kortfristiga fordringar 0
Uppl.kostnader 439

Utgående balans 1 376 232 Behållning 1 375 354

Vindelälvsdraget
Årets resultat -20 580 pg V-drag 103 972

Bank V-drag 0
Kontant V-drag 8 508
Interimskulder 5 000

117 480
HELA UBHK

Periodens vinst 177 925 Klubbens behållning 1 492 834

Umeå  20160217

          För styrelsen

          Carin Nylander-Nygren, kassör                          Roffa Asplund, Ordförande



Årsmöteshandlingar 2015

Budget
2016 Budget 2016

Budget 2015 Utfall 2015 Diff Intäkter 2016 Kostnader 2016 Resultat 2016 Inriktning 2017
Bruks 1 500 1 847 347 68 900 49 435 19 465 5 000
IPO 10 000 1 801 -8 199 26 125 24 850 1 275 5 000
Lydnad 6 800 -627 -7 427 57 200 57 200 0 7 000
Agility 103 250 93 903 -9 347 266 800 231 300 35 500 80 000
Hundägarutbildning 84 600 39 385 -45 215 100 000 59 000 41 000 50 000
Draghund 0 2 856 2 856 0 0 0 3 000
Räddningshund 0 0 0 0 0 0 0
Tjänstehund 1 000 -48 -1 048 3 000 3 000 0 2 000
Test&Beskrivning 13 920 17 599 3 679 14 400 14 340 60 10 000
Utställning 4 800 -315 -5 115 36 300 33 800 2 500 5 000
Stuga&trivsel 14 500 18 775 4 275 60 000 45 500 14 500 15 000
Plan&material -73 400 -33 276 40 124 20 000 68 900 -48 900 -50 000
PR/info -8 200 -15 433 -7 233 10 000 12 000 -2 000 -8000
Vindelälvsdraget -17 000 -20 580 -3 580 228 000 270 000 -42 000 0
Rallylydnad -1 300 7 584 8 884 26 750 27 550 -800 5 000
Freestyle 1 100 0 -1 100 4 750 4 250 500 2 000
Ny stuga & Plan 0 0 0 0 0 0
Styrelsen -59 300 -60 638 -1 338 115 000 140 500 -25 500 -75 000
Loboohallen 14 400 125 092 110 692 200 000 176 200 23 800 20000
Totalt 96 670 177 925 81 255 1 237 225 1 217 825 19 400 76 000
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