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Förslag dagordning årsmöte 2017-02-23 
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) sekreterare i styrelsen (val 2 år) 
c) en kassör i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 
d) en ledamot i styrelsen (val 2 år) 
e) suppleant i styrelsen (val 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 2016 

Styrelsen 

Sammansättning 
Ordförande   Roffa Asplund 
Vice ordförande   Björn Bjuggren 
Sekreterare   Helena Grundström (2016-02-25 – 2016-09-28) 

Kerstin Davis (2016-09-28 – 2017-02-23) 
Kassör   Carin Nylander-Nygren 
Ordinarie ledamot   Annika Lindahl 
Suppleant   Hanna Holm 
Suppleant   Åsa Larefalk 

Revisorer 
Ordinarie revisorer  Anette Grehn 

  Owe Johnson 
Suppleanter   Ewa Wrang 

  Therese Sångberg 

Ansvariga verksamhetsgrupper 
Agility  Ulrika Falk Wallberg 
Draghund  Vakant 
Freestyle  Mona Persson 
Hundägarutbildning   Eva Wikström 
Bruksgruppen  Åsa Björnström 
IPO-gruppen  Maria Stjernfeldt Johansson 
Lydnadsgruppen  Marina Lundström  
Rallylydnad  Eva Lindh Waterworth 
Test- och beskrivning  Camilla Karlsson 
Utställning   Hanna Holm 
Försvarsmaktshund  Anders Burstedt 
Räddningshund  Vilande 
Stuga- och trivsel   Carin Nylander-Nygren 
Plan och material   Pether Eriksson 
PR/Info   Ola Engman 
Vindelälvsdraget  Olle Rosén 
Valberedningen   Ola Engman (sammankallande) 

Angelica Granberg 
  Eva Wikström 
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Styrelsens verksamhetsberättelse 
• Tio protokollförda styrelsemöten   
• Ett verksamhetsområdesmöte  
• Fem medlemsmöten inklusive årsmötet  
• Tre möten med verksamhetsgrupper inför aktiviteter  
• Ett stort antal möten med Umeå kommun med anledning av den kommande flytten 
• Två möten med klubbens flyttgrupp 

Styrelsen har också deltagit med representation på Övre Norrlands fullmäktige samt deltagit på 
sammankomst med Svenska Kennelklubben med anledning av presentation av SKKs 
organisationsförändringsförslag. Ett samverkansmöte med närliggande SBK-klubbar, 
Holmsund, Nordmaling och Vännäs har också genomförts. 

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 

Implementeringen av målstyrning i organisationen slutfördes under 2015. Våra verksamhets-
grupper har kommit mycket långt i sitt arbete och utgår från målstyrningsmodellen för att 
upprätta mål, handlingsplaner, utvärderingar, analyser och årshjul.  

Klubbens organisations- och funktionsbeskrivning som finns publicerad på hemsidan har 
reviderats och kompletterats under 2016. 

Parallellt med det ordinarie styrelsearbetet har styrelsen haft regelbundna möten, angående 
den stundande flytten från Ön, med kommunens avdelning för mark och exploatering. Det 
område som tidigare presenterats oss har bytts ut mot ett område längre från E4 och närmare 
skog vilket passar oss bättre. Klubben blev uppsagd från mark och hus på Ön och skulle vara 
borta från platsen vid årsskiftet 2016 -2017. Nya beslut om starten av byggnationerna på Ön ger 
oss nya möjligheter att planera för våra markarbeten på nya området och förhoppningsvis kan 
hitta lämpligt klubbhus för att kunna upprätta handlingar för bygglov.   

Samarbetet med Umeå Hundungdom har tyvärr avstannat eftersom verksamheten lagts ner.  
Umeå Brukshundklubb kommer under 2017 att starta ungdomsverksamhet och försöka samla 
ungdomarna igen för att så småningom återbilda Umeå Hundungdom.  

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 

Efter årsmötet 2016 erbjöd styrelsen medlemmarna en grundkurs i föreningskunskap. Kursen 
genomfördes vid fyra tillfällen. Förslag har kommit om att erbjuda en liknande utbildning under 
2017. 

Styrelsen har dessutom fortsatt att vid de flesta styrelsemöten ha utbildning i föreningskunskap 
och använder SKK:s bok ”Föreningsteknik” av Jan Vigdell.  

Medlemsutveckling 

Årtal 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

Medlemmar 555 559 585 639 586 

Medlemsantalet har minskat med 53 medlemmar sedan förra året. Det är ett resultat som tyvärr 
delas av de flesta brukshundklubbar i Sverige. Åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med 
problemet. Orsaken kan troligtvis härledas till att det har varit få valp- och allmänlydnadskurser 
under året. Dessutom verkar det som om många som går valpkurser avslutar sitt medlemskap 
efter kursen. Det är viktigt att hitta vägar att få dem att stanna kvar genom att erbjuda dem ett 
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bra bemötande, en intressant fortsättning av kursutbudet och/eller andra intressanta 
verksamheter. En instruktörsutbildning i samverkan med närliggande klubbar kommer att starta 
under året.  

Utvärdering 

Mål 1: Upprätthålla en god ekonomi 
• Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år. 

Det ekonomiska resultatet visar att måluppfyllelse är nådd för ett positivt resultat 2016. Detta är 
tack vare verksamhetsgruppernas aktiviteter och engagemang samt att Loboohallen har haft en 
mycket hög beläggning under vintersäsongen. Resultatet visar klubbens fina breda verksamhet.  

Mål 2: Utveckla arbetet med målstyrning 
• 2016-2018: Utöka kunskapen om nyttan av målstyrd verksamhet. 

Målstyrningsarbetet har i väldigt stor utsträckning anammats av de olika verksamhetsgrupperna 
där utvärderingar och analyser ligger som grund för det fortsatta arbetet mot visionen och de 
uppsatta mål som verksamhetsgruppen formulerat. 

Mål 3: Ett tydligt ledarskap i en målstyrd organisation 
• 2016 -2017: En kontinuerlig ledarutveckling ska vara en naturlig del i styrelse arbete och 

klubbens funktionärsutbildningar. 

Verksamhetsgrupperna har fått ta del av ledarutveckling via kontaktpersoner från styrelsen och 
har dessutom informerats om de Kärnvärden som Umeå Brukshundklubb antagit. De 
förtroendevalda medlemmarna har fått information om den policy som finns för bemötande, 
skyldigheter och rättigheter i vår förening 

Föreningskunskap fortgår på styrelsemötena, har genomförts för ett antal medlemmar och ska 
fortsätta under kommande år där medlemmarna ska erbjudas utbildning.   

Mål 4: Aktiva medlemmar och hundar 
• 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. 

Klubben har under året erbjudit en bred verksamhet med prov, tävlingar, träningstävlingar, 
kurser, träningstillfällen och medlemsmöten. Efterfrågan på valp- och allmänlydnadskurser är 
dock större än vad klubben under 2016 kunnat erbjuda. Behovet av att utbilda fler 
allmänlydnads-instruktörer är mycket stort.  

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 och på klubben under barmarkssäsong där medlemmarna kan träna 
och få råd och tips av varandra. 

Målet anses i stort vara uppfyllt för 2016 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  
(webb-ansvarig):   Marlene Hörnlund 

Materialansvariga:  Karolina Eliasson 
Karin Sunnegårdh 

Aktiviteter 

Möten 

Under året har agilitygruppen haft elva möten där minnesanteckningar förts. 
Minnesanteckningarna har löpande lagts ut på klubbens hemsida. 

Representanter från gruppen har deltagit vid de träffar som styrelsen kallat till.  

Den 20 februari genomfördes ett instruktörsmöte kombinerat med vidareutbildning för klubbens 
agilityinstruktörer. Under eftermiddagen hölls en föreläsning med praktiska övningar kring 
belöningsstrategier. Till den bjöds även ansvariga för de öppna träningarna in. 

Det har genomförts planeringsträffar inför klubbens officiella agilitytävlingar. Dessutom hölls en 
utvärderingsträff med funktionärslotteri efter tävlingen i juni. 

I december arrangerades en informationskväll kring de nya agilityreglerna. I samband med 
detta erbjöds även möjlighet att mäta in hundar efter de nya reglerna. Inmätning har även 
erbjudits i samband med den inofficiella tävlingen ”julklappshoppet“. 

Under året har det genomförts två uppstartsträffar för klubbens tävlingssatsning i agility.  

Under våren arrangerades en hinderfixardag, då agilityaktiva träffades för att gå igenom och 
fräscha upp hinderparken. 

Under sommaren genomfördes en agilityenkät med syfte att ta reda på hur mycket tid klubbens 
agilityaktiva lägger på träning och hur de upplever och skattar betydelsen av externa kurser och 
inofficiella klubbtävlingar. Detta för att kunna erbjuda en agilityverksamhet som efterfrågas av 
medlemmarna. Resultatet av enkäten har publicerats på klubbens hemsida. 

Utbildning  

Följande kurser har genomförts under året: 
• 5 grundkurser med totalt 37 deltagare. 
• 3 fortsättningskurser, steg 1 med totalt 22 deltagare. 
• 1 fortsättningskurs, steg 2 med totalt 9 deltagare. 
• 2 tema-kurser (hoppteknik och handling-utan-hinder), med totalt 16 deltagare. 
• 10 instruktörsledda tillfällen för nybörjarekipage inomhus. 
• 26 timmar bokade privatlektioner 
• En kväll med instruktioner kring löpteknik för agilityförare. 
• En tvådagars tävlingskurs för extern instruktör, Enya Habel och Tobias Sjöberg, med 

totalt 12 deltagare och 4 åhörare. 
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• En tvådagars tävlingskurs för extern instruktör, Veronica Bache, med totalt 12 deltagare 
med hund och 4 åhörare. 

• En endagars tävlingskurs för extern instruktör, Enya Habel och Tobias Sjöberg, med 
totalt 12 deltagare. 

• En tvådagars tävlingskurs för extern instruktör, Thereze Woge, med totalt 10 deltagare 
med hund och 5 åhörare. 

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! 

Träning 

Vinterträning har erbjudits i klubbens inomhuslokal under januari-april samt under november-
december.  

En gemensam kick-off dag (träningsdag) arrangerades på klubbområdet i maj. 

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 grupper med sammantaget 59 deltagare och vid höstens uppstart 66 
ekipage. Arbetet med satsningen är viktigt för klubben och uppskattat av klubbmedlemmarna, 
vilket vi kan se i den agilityenkät som genomfördes under sommaren. Agilitygruppen riktar ett 
stort tack till Britta Hansen som samordnar kring satsningen. 

Under november startades gemensam fys.träning för agilityförare igång. Totalt deltar 21 stycken 
förare i träningen. 

Tävling 

Under 2016 har två officiella tävlingar genomförts. Den 4-6 juni arrangerades en tredagars-
tävling med alla individuella klasser samt lag. Den 17 september arrangerades en endagars 
tävling där klass 1 och 3 erbjöds. 

Genomförda inofficiella tävlingar: 
• 2 april – påskhoppet 
• 9 augusti – sommarcupen 
• 6 september – klubbmästerskap 
• 11 december – julklappshoppet 

Årets klubbmästare blev Veronica Sundqvist med Pajas – Stort grattis! 

Championat under året har tilldelats Veronica Sundqvist med Pajas (hopp), Mats Mäki med 
Multi (agility) och Ida Forslund med Nessie (hopp). 

Till Agility-SM 2016 kvalade sex ekipage från Umeå: Anna Nore med Chewbacca, Carin 
Nylander-Nygren med Khi, Emelie Bäckström med Zwierki, Jenny Naarttijärvi med Lilja, Sofia 
Morén med Betty och Veronica Sundqvist med Pajas. 

Skador satte stopp för några av de kvalade ekipagen och det blev tre ekipage som hade 
möjlighet att åka ner till Växjö och representera Umeå BHK på agility SM – Emelie, Jenny och 
Veronica. 

Umeå Brukshundklubb är stolta över att ha så många aktiva tävlingsekipage. Vi har en stor 
bredd på våra tävlande som 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 är stolta över alla våra agilityekipage och gratulerar till stora och små framgångar! 
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Utvärdering 

Aktiviteterna som planerades i verksamhetsplanen för 2016 har genomförts med några få 
undantag. 

Intresset för kurs har varit stort och under året har vi hållit fler tävlingskurser för externa 
instruktörer än vad vi planerat för, vilket är glädjande. I den agilityenkät som genomfördes under 
sommaren kan vi se att det externa kursutbudet är viktigt för de aktivas utveckling i agility. 

Utbildningen för tävlingsledare har skjutits fram till 2017. Detta med anledning att kursplanen 
varit på gång att revideras samt för att vänta in de nya agilityreglerna som börjar gälla  
2017-01-01. 

Agilitygruppen har genomfört flera möten än planerat på grund av många olika aktiviteter och en 
ökad arbetsmängd. 

Under året har antal tävlingsstarter på officiella tävlingar ökat mot förra året. Detta kan bero på 
att i juni 2016 anordnades en tredagarstävling vilket lockar fler ekipage jämfört med 2015 då 
tävlingen var två dagar. Dessutom arrangerades lagklass i samband med jun-tävlingen 2016. 

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! 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Starter på officiella tävlingar: 0 896 1542 1347 1788 
Starter på inofficiella tävlingar: 130 250 390 290 292 

Tävlingssatsningen i agility har under hösten rundat av sin sjätte säsong och startat upp den 
sjunde säsongen. Intresset fortsätter att öka för satsningen och antal deltagande ekipage har 
ökat. Agilityenkäten som genomfördes visade att tävlingssatsningen är en väldigt uppskattad 
del i klubbens agilityverksamhet. 

Det ekonomiska resultatet är högre än budgeterat på grund av fler kurser än planerat och ett 
högre bidrag från kommunen för hinderinköp än budgeterat. Dessutom var kostnaden för 
hinderinköpet lägre än beräknat. Kostnaden för mat och fika till funktionärer blev lägre och 
eftersom det inte funnits möjlighet att utbilda någon A1-instruktör under året uteblev denna 
kostnad. 

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 färdigställa vår hinderpark inför de nya reglerna som träder i kraft 2017-01-01 samt 
att tillhandahålla tillräckligt många hinder för att erbjuda träning på flera planer samtidigt.  

Vi ser fram emot år 2017 och jobbar vidare för att erbjuda agilityverksamhet på alla nivåer inom 
Umeå BHK. 
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Bruks 

Sammansättning 

Sammankallande:   Åsa Björnström  
  

Tävlingsansvarig:   Maria Lindmark 

Utbildningsansvarig:   Amanda Norden 

Information- och serviceansvariga  
(webb-ansvarig):   Maria Juslin 
   Ida Brännvall 

Övriga:  Lena Wiklund  
Helen Israelsson  
Sofia Gyllengahm  
Sandra Olofsson  

Aktiviteter 

Möten 

Verksamhetsmöten en gång i månaden under vårterminen samt 2 möten under höstterminen 
för att planera och driva bruksverksamheten under året. 

Två förberedande möten inför Vår- och Höstprovet samt ett utvärderingsmöte efter respektive 
prov med funktionärer. 

Ett funktionärsmöte inför Höstprovet. 

Två möten inför midsommarens elitspår samt ett efterföljande utvärderingsmöte. 

Ett planeringsmöte inför en träningstävling. 

Ett möte för att skapa bruksgruppens årsmöteshandlingar. 

Deltagit i klubbens konferenser som varit under året. 

Träning 

Träningstillfällen i inomhuslokalen genomfördes vid 4 tillfällen under vårterminen. 

En träningstävling genomfördes under våren. 

Gemensam skotträning arrangerades varje torsdag samt ett antal fria skotträningar på söndagar 
genomfördes under barmarkssäsongen.  

Vi har försiktigt börjat med ett ”lärlingssystem” för att få in nya vid planering och att driva 
tävlingar. 

Utbildning 

Inom bruks har följande kurser gått under 2016; 
• En tävlingsförberedande spårkurs som pågick över årsskiftet 2015/2016 
• ”Jag vill tävla Bruks” med inriktning på Appellklass 
• En ”Hårda Spår-kurs” 
• Klickerföreläsning 
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Tävling 

Vår- och Höstprovet har genomförts samt en tvådagars elitspårstävling.  

Antal ekipage över de senaste fem åren 

 
Gren & klass 2012 2013 2014 2015 2016 
Appell spår 17 16 11 26 27 
Lkl spår 21 21 17 15 19 
Högre spår 12 13 12 11 15 
Elit spår 25 25 30 53 36 
Sök lkl 3 0 3 6 3 
Sök högre 6 1 3  2 
Sök Elit 5 7 0 1 3 
Rapport lkl 0 3 2 1  
Rapport högre 1 2 0   
Rapport elit 4 3 2 1 4 
Skydd lkl 0 8 1 1 1 
Skydd högre 3 2 0 1  
Skydd elit 3 6 2 5 2 
Totalt 100 107 80 121 112 

Grattis till Peter Andersson med Ersmarkens Ammi som blev distriktsmästare i spår under 
hösten.  

Utvärdering  
Elitspårstävlingarna som genomfördes midsommarhelgen kan återigen sammanfattas som 
enbart positivt, trots halvering av anmälda till årets tävling jämfört med fjolåret. Alla 
Norrlandsklubbar märkte dock av det minskade antalet anmälningar till elitspår under detta år 
och troligtvis beror detta på ett generationsskifte. Bra genomförda tävlingar och trevligt 
arrangemang i det stora hela. Mycket bra sponsring i form av pengar, mat och priser.   

Varje gren alternativt klass har haft ansvariga under året vilket är positivt. Målet med att skapa 
checklistor för olika ansvarsområden har inte nåtts. Dessa checklistor är värdefulla i 
överlämnandet av ansvar och kvalitetssäkring av bruksproven så målet kvarstår till nästa år.  

Träningstävlingen som genomfördes var mycket uppskattad. Det är viktigt att det planeras 
tillräckligt många ansvariga. Aktivitet en genomfördes dock mycket bra genom att dela på 
ansvaret under dagen. 

Fler antal engagerade personer behövs under tävlingsdagarna. Det är viktigt att aktiva i klubben 
som tävlar bidrar för att även fortsättningsvis ha möjlighet kunna erbjuda alla grenar och 
tävlingar med god kvalitét. 

Under vårterminen genomfördes verksamhetsmöten som planerats in i början av året en gång i 
månaden. Efter sommaruppehållet var inte behovet av kontinuerliga möten lika stort. Strukturen 
på tävlingsmötena har varit bra och vi kommer att fortsätta för att upprätthålla organisationen 
och den goda andan vid denna även nästa år.  
 
Funktionärsmöte inför tävlingarna stöttar funktionärerna och stärker gemenskapen samt ger 
information till alla inblandade innan tävling.  
 
Information gällande regelrevidering i Bruks som var planerat till oktober 2016 har skjutits upp 
till januari 2017 då reglerna just blivit tryckta. 

Det finns fortfarande ett stort behov av fler funktionärer (domare, tävlingssekreterare samt 
tävlingsledare) inom bruks och tyvärr så utbildades inga nya under 2016.  

Två kurser med nya koncept med inriktning på tävling avslutades under 2016 varav en startade 
redan 2015. Dessa två kurser har varit mycket uppskattade och även uppmärksammade i SBK. 
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Kursen ”Jag vill tävla bruks” erbjöds till så många som 16 kursdeltagare och många av klubbens 
aktiva bruksekipage bidrog till genomförandet av denna. Vi hoppas och tror att frukten av denna 
kurs genererar fler UBHK-ekipage och som funktionärer framgent samt att gemenskapen inom 
bruks stärkts.  

Klickerföreläsningen med Anders Högdal var mycket välbesökt och uppskattad men tyvärr blev 
det inget ”Prova på specialen”. 

Draghund 
Planerade och spontana träningar med hund och skidor har genomförts. 

Freestyle 

Sammansättning 

Sammankallande:  Mona Persson   

Tävlingsansvarig  Zandra Hamrén 

Information- och service-    
ansvarig (webb-ansvarig):  Mona Persson  

Övriga: Eva Andersson  
Margareta Röring 

Aktiviteter 

Möten 

Planeringsmöte inför vårens tävlingar den 21/2 och ett avstämnings- och planeringsmöte den 
3/10. 

Tävling 

Klubben anordnade två tävlingar i inomhuslokalen, 12 mars och 5 maj.  

UBHK har haft mycket fina tävlingsframgångar inom freestyle/HtM. Eva Andersson med Tia och 
Okk kom på femte och sjunde plats individuellt på Open European Dogdance Championship i 
Österrike. De tog även tillsammans med Svenska HtM landslaget Lag-GULD! 

På Nordiska mästerskapen i freestyle som avgjordes på Stockholm Hundmässa 3-4 december 
tog Sabine Åström med Iver Lag-guld och kom på sjätte plats individuellt i freestyle. Eva 
Andersson med Okk tog Lag-silver och kom på sjunde plats individuellt i HtM. 

Eva Andersson visade med sina hundar verkligen framfötter och tassar på SM som avgjordes 
på MyDog i Göteborg 2017-01-06. Eva försvarade sin mästartitel och tog GULD i HtM i år igen 
med Tia! Hon tog dessutom BRONS med Okk.  

Ett stort grattis till dessa mycket fina prestationer. 

Utvärdering  
Under året arrangerades två tävlingar, vilket var en mer än vad som planerats. Det positiva 
ekonomiska utfallet beror på fler startande än budgeterat.  

Det var planerat att hålla fyra träningstillfällen under året, men detta genomfördes inte eftersom 
gruppens resurser inte räckte till.  

Freestyle/HtM har under året fått uppmärksamhet i sociala medier mycket tack vare 
medlemmars fina prestationer och placeringar på Svenska, Nordiska och Europeiska 
mästerskap.  

Gruppen upplever att intresset för freestylesporten ökat. Vi har under året fått flera 
kursförfrågningar.   
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Hundägarutbildning 

Sammansättning 

Sammankallande:  Eva Wikström 

Övriga: Amanda Nordén 
Björn Bjuggren 

Gruppen tillkom senare delen av 2016. Styrelsen har fram till dess ansvarat för 
hundägarutbildningen. 

Aktiviteter 

Möten 

Två möten med instruktörer genomförts. Uppslutningen var tyvärr liten till dessa möten.  Idéer 
om nya kursformer har diskuterats för att bättre passa för både instruktörer och kursdeltagare. 

Kursverksamhet 

Följande kurser har genomförts under året: 
• Tre valpkurser 
• Två Noseworkkurser 
• Två DoggyPilates 
• En tävlingsföreberedande 
• Fem vardagslydnadsträffar 

Utvärdering 
Nedan följer statistik vad gäller genomförda kurser under 2012- 2016: 

Årtal Grundkurser1 Aktivering Övriga kurser 

2012 9 1 2 

2013 6 1 3 

2014 4 2 62 

2015 9 1 1 

2016 3  103 

Styrelsen har varit ansvarig för hundägarutbildningen fram till hösten då en ny 
hundägarutbildningsgrupp bildades vilket är mycket positivt.  
Det har varit ett antal kurser under året vilket är positivt, men behovet av valp- och 
allmänlydnadskurser har inte uppfyllts.  
  

                                                        
1 Valp- och allmänlydnadskurser 
2 Inklusive en föreläsning, en helgkurs samt instruktörsutbildning 
3 kurser i nosework, DoggyPilates, tävlingsförberedande o vardagslydnadsträffar 
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IPO 

Sammansättning 

Sammankallande:   Maria Stjernfeldt Johansson   

Tävlingsansvarig:   Pether Ericsson 

Utbildningsansvarig:   Pether Ericsson 

Information- och serviceansvarig  
(webb-ansvarig): 

Övriga: 

Aktiveter 

Möten 

Sex möten har genomförts.  

Utbildning  

En skyddslicenskurs med fem deltagare.  

Träning 

Kontinuerliga träningstillfällen under året där det har varit 4-8 tränande ekipage. Peter Ledin har 
varit figurant vid dessa tillfällen. 

Tävling 

Tävlingen som var planerad i augusti blev tyvärr inställd pga för få anmälda.  

Vi har under 2016 haft några tävlande inom IPO/BSL/FH. Fredrik Jelving har tillsammans med 
Ullhedens Yago tagit två cert i IPO3 och har kvalat in till SM Bruks/IPO 2017. De tog även en 
tredjeplats på Svenska belgiska mästerskapen i Ängelholm.  

Tina Sporrong har tillsammans med Canovills Orer tävlat BSL1, BSL2 och BSL3 med mycket 
fina resultat.  

Utvärdering  
Skälet till att tävlingen ställdes var pga för få anmälda deltagare vilket i sin tur troligtvis berodde 
på allt för dålig annonsering av provet samt att planeringen av vald dag sammanföll med 
närliggande klubbars prov. 

Målsättningarna för 2016 är så långt det är möjligt uppnådda.  

Skillnaden i utfall gentemot budget beror på färre genomförda kurser än planerat.  
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Lydnad 

Sammansättning 

Sammankallande:   Marina Lundström  
  

Tävlingsansvarig:   Louise Brage 

Utbildningsansvarig:   Lisa Edvardsson 

Informationsansvarig:     

Domaransvarig:   Susanne Stjernfeldt 

Materialansvariga:   Birgitta Fransson 

Aktiviteter 

Möten 

Möte för verksamhetsplanering samt kortare möten inför tävlingarna och kurser. Utvärdering av 
tävlingar har skett på mötet inför nästkommande tävling. 

Utbildning  

Under februari 2016 hade instruktör Maria Brandel en tvådagarkurs (15-16/2) i Loboohallen 
samt en kvällsföreläsning i Hagaskolans aula. Tre föreläsningar inför de nya lydnadsreglerna 
2017 genomfördes under våren och hösten. Två av dessa hölls av Cecilia Lundgren (13/4, 10/9) 
och den tredje hölls av Marina Lundström och Louise Brage (7/7) efter att de varit på clinic hos 
Maria Brandel i Kungsör. 

Under hösten 2016 gick Kristina Stiernspetz och Lisa Edvarsson uppdatering för tävlingsledare i 
Nordmaling, vilka sedan uppdaterade Louise Brage, Elin Norberg och Amanda Nordén. 

Vid årets slut påbörjade Lisa Edvardsson, Marina Lundström, Louise Brage 
lydnadsdomarutbildning. 

Träning 

Öppna lydnadsträningar anordnades i Loboohallen vid sex tillfällen under januari-mars. 

Tävling 

Fyra tävlingar har genomförts i lydnadsklass 1 – elit samt en tävling klass 1 – 2 i Loboohallen. 
Tävlingen i september anordnades som en tvådagarstävling, lördag och söndag. Vid 
septembertävlingen anordnades även klubbmästerskap i lydnad.  
Klubbmästare 2016 blev Malin Eriksson och Criga. 

Under året fick klubben två nya lydnadschampion, Kristina Stiernspetz och Arianya (Mimmi) 
samt Sabine Åström och Promotion Buell Cyclone (Iver). 

Totalt har antalet starter under 2016 varit fler än tidigare år. Vi har fortsatt många startande i de 
lägre klasserna och har i år även haft fler startande i de högre klasserna. Tävlingarna under 
våren upplevs som mer välbesökta än de på hösten, framförallt tävlingen i Loboohallen. Även 
antalet UBHK ekipage på våra tävlingar har ökat från föregående år. 
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Statistik över antal anmälda o tävlande till start på Umeå Brukshundklubbs lydnadstävlingar under 2012-
2016. Inom parentes anges antalet tävlande. 

Lydnadsklass 2012 2013 2014 2015 2016 

Lkl 1 77(74) 83(69) 57 (50) 48(39) 44(36) 

Lkl 2 42(37) 34(31) 45 (37) 34(28) 33(30) 

Lkl 3 17(15) 9(5) 14 (11) 12(9) 14(12) 

Elit 21(16) 18(13) 9 (7) 9(5) 19(15) 

Totalt 157(142) 144(118) 125 (105) 103(81) 110(93) 

Antalet tävlande lydnadsekipage inom UBHK har ökat jämfört med förra året; 47 stycken 2014, 
38 stycken 2015, 45 stycken 2016. 

Utvärdering 
Antalet aktiviteter under året har i stort varit i överenstämmelse med verksamhetsplanen. En 
kurs i tävlingslydnad med intern instruktör genomfördes inte på grund av instruktörsbrist. 
Temakvällar med tävlingslydnadsinriktning har inte heller genomförts. 

De öppna lydnadsträningarna i Loboohallen under våren var uppskattade. Antalet deltagare har 
varierat vid de olika tillfällena men varannan vecka har upplevts som lagom. 

Samtliga tävlingar som ansökts om har genomförts. Gruppen ansökte inte i efterhand för den 
tävling som var tänkt att anordnas i slutet av november i Loboohallen.  

Syftet med de kurser och träningstillfällen som anordnats 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.  

För att öka intresset för lydnadsträning- och tävling är det viktigt 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 och tävla tillsammans. Detta är, förutom att arrangera 
tävlingar, en av Lydnadsgruppens viktigaste uppgifter. Intresset för lydnadsträning i Loboohallen 
och det stora deltagarantalet på föreläsningarna visar på ett ökat intresse för lydnadsträning och 
tävling. 

Vi tror att lydnadens aktiviteter bidrar till ett ökat intresse för tävlingslydnad i enlighet med 
uppsatta mål. 

Den kurs och de träningar som anordnats under 2016 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 gott arbete. 
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PR-Info 

Sammansättning 

Sammankallande:   Ola Engman 

Service och informationsansvarig:  Ola Engman 

Intern- och externinformation:  Maria Burman 

Webbansvarig:   Ida Brännvall 

Aktiveter 
Gruppen har haft sex möten, varav två med styrelsen, för att komma igång och få klarhet om 
PR-Infos uppdrag.   

En ”glöggkväll” anordnades med verksamhetsgrupperna för att diskutera samarbete och 
förväntningar. Detta möte var uppskattat och många fina idéer och tankar kom upp som 
gruppen kommer att arbeta vidare med.  

Gruppen har arbetat med att hitta arbetssätt och rutiner för att ta fram alternativ till klubbkläder 
och kontakter med olika företag för att promota klubbevent. Gruppen har också till vissa delar 
uppdaterat klubbens hemsida.  

Ett medlemsbrev skickades ut i slutet av december, till största delen via e-post, men en del 
skickades ut som brev. Medlemsbrevet var mycket uppskattat. Arbetet med att skicka ut 
pappersexemplaren är tidskrävande då dessa ska sorteras, häftas, vikas och postas.  

Gruppen arbetar för att medlemsbrev enbart ska skickas ut elektroniskt genom att få klubbens 
medlemmar att lämna in sina e-postadresser. Detta för att underlätta arbetet med utskicken 
men också på lång sikt spara pengar och miljö. En första etapp genomfördes under hösten och 
genererade några nya e-postadresser. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017.  

Plan- och material 
Sammansättning 

Sammankallande:  Pether Ericsson 

Aktiviteter 
Under året har vissa reparationer utförts på material, stuga och i Loboohallen 

Klubben hade en städdag den 11 maj med korvgrillning som avslut där många medlemmar dök 
upp och hjälptes åt att göra det fint på klubbområdet och i klubbstugan. 
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Rallylydnad 

Sammansättning 

Sammankallande:   Eva Lindh Waterworth  
  

Tävlingsansvarig:   Nils Lindgren 

Utbildningsansvarig:   Annika Alfreds 

Information- och serviceansvarig 
(webb-ansvarig):   Sofia Morén 

Övriga:    Eva Lundström 

Aktiveter 

Möten 

Gruppen har haft sju möten. 

Utbildning  

En Instruktörsutbildning och en nybörjarkurs har genomförts. 

Träning 

Träning har genomförts under hela året. Under våren och hösten har inomhusträning erbjudits i 
Loboohallen och under sommaren erbjöds träningar vid klubbstugan 

Tävling 
• 10 april samt 11-12 juni genomfördes officiella tävlingar. 
• 13 december genomfördes en träningstävling 

Moa Bergström tävlade för UBHK SM i rallylydnad 

Nedan följer de antal tävlingsstarter som klubben har haft inom rallylydnad: 

 

Rallylydnad 2014 2015 2016 

Officiella tävlingsstarter 191 45 204 

Inofficiella tävlingsstarter 45 12 28 

Totalt 236 57 232 

Utvärdering  
Målen inför 2016 års verksamhet är i stort sett uppnådda utom vad det gäller att utbilda en 
domare inom klubben. Att hitta en domarkurs och en kvalificerad kandidat har varit problemet, 
men detta mål kvarstår till 2017. De två tävlingarna vi arrangerat har dragit många tävlande, 
vilket också bidrog till ett bra resultat i budgeten. Kursverksamheten har erbjudit en 
nybörjarkurs. Det är stort tryck på kurserna, och det är önskvärt med fler kurser under 2017. 
Rallylydnaden har nu en nyutbildad instruktör och det gör det lättare att kunna utbilda fler i 
rallylydnad. 

Räddning 
Är vilande. 
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Stug- och trivsel 

Sammansättning 

Sammankallande:   Carin Nylander-Nygren  
  

Övriga:   Kerstin Brandell-Sjöström 
   Ulrika Falk-Wallberg 

Kristina Sandberg 
 Ingrid Andersson 

Aktiviteter  

Möten   

Ett möte under våren för planering av verksamheten och storstädning av klubbstugan.  

Övrigt  

Våra arbetsuppgifter har varit:  
• Hålla ordning i stuga och kök  
• Sköta kodlås och koder 
• Varuinköp  
• Kontorsmaterialinköp   
• Sköta uthyrning stugor och planer 
• Tömma soptunnor på området 
• Hålla koll på Murrikkan och gasolmängd. 

Öppen stuga med bemanning som tidigare legat på onsdagskvällar upphörde under 2016 på 
grund av mycket lågt besöksantal.  

Istället har den bod som tidigare hyrts av Umeå Hundungdom gjorts om till fikastuga. 
Fikastugan och klubbens toalett har försetts med kodlås. Medlemmar som önskar nyttja 
fikastuga och toalett får tillgång till kod genom att kontakta plan- och materialansvarig. 

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 
prisvärda inköp och tydlig information ut i verksamhetsgrupperna, bidragit till ett bra resultat för 
köket. 

Gasolgrillen hade några år på nacken och byttes ut mot en stor Murrikka som kan nyttjas både 
som grill och att steka mat på. 

Stug- och Trivselgruppen kommer att fortsätta med att se till att det finns mat och fika till 
försäljning vid klubbens olika arrangemang 
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Test och beskrivning 

Sammansättning 

Sammankallande:  Camilla Karlsson  

Tävlingsansvarig:   Camilla Karlsson 

Utbildningsansvarig:   Ingela Andersson 

Information- och serviceansvarig  
(webb-ansvarig):   Camilla Karlsson 

Aktiviteter 

Möten 

Vi har haft två protokollförda möten och två ej protokollförda möten samt tre telefonmöten. 

Utbildning  

Planering för M1:a fanns men den uteblev. 

Tävling 

Två MH och ett MT. Banan har varit uthyrd till annan klubb för genomförande av ett MH och ett 
MT. 

Utvärdering  
Mindre utgifter än budgeterat samt uthyrning av banan gjorde att vi fick betydligt större överskott 
än väntat.  

Svårt att hitta funktionärer till alla poster. Intresset att hjälpa till upplevs vara mindre än tidigare 
år. 

M1:an som var planerad uteblev tyvärr på grund av olika omständigheter. 

De MH och MT som genomfördes är vi nöjda med. 

Antal hundar vid genomförda test- och beskrivningar 

Årtal Tävling Antal hundar 
2012 Mentalbeskrivningar  

Mentaltester 
29 

8 
2013 Mentalbeskrivningar  

Mentaltester 
60 
16 

2014 Mentalbeskrivningar  
Mentaltester 

18 
16 

2015 Mentalbeskrivningar  
Mentaltester 

44 
16 

2016 Mentalbeskrivningar  
Mentaltester 

16 
8 
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Tjänstehund - Patrullhund 

Sammansättning 

Sammankallande:   Anders Burstedt 

Övriga:   Sofia Gyllengahm   

Aktiviteter 

Möten 

Två möten har genomförts. Klubben har varit representerad på konferenser på Distrikt och 
Central nivå. 

Utbildning  

• Pether Eriksson och Elin Norberg har i distriktets regi gått Patrullhundskurser och har 
blivit Godkända tjänstehundsekipage 

• Vi har haft klubbmedlemmar som har vidareutbildat sig på Tjänstehundskolan 

• Vi har varit representerade på Tjänstehundskolan av Instruktörer från UBHK 

Tävling 

Emma Kinnunen representerade UBHK på Försvarsmaktsmästerskapet och kom på en fin 6:e 
plats. 

Utställning 

Sammansättning 

Sammankallande:   Hanna Holm    

Tävlingsansvarig:   Malin Dellsand Lindberg 

Utbildningsansvarig:   Josefin Karlsson 

Information- och serviceansvarig  
(webb-ansvarig):   Hanna Holm 

Övriga:    Petra Persson 

Aktiveter 

Möten 

Tio möten har genomförts under året.  

Utbildning  

En ringsekreterarkurs anordnades och examinerade två egna ringsekreterare Olivia Steinholtz 
och Josefin Karlsson. 

Tävling 

En inofficiell utställning den 8 maj med 133 utställare  och en officiell bruksutställning den  
18 september med 96 utställare  

Utvärdering  
Bättre uppslutning både på den inofficiella samt den officiella utställningen än tidigare år har 
gett ett större plus i budgeten än planerat. 

Två ringsekreterare har utbildats som kommer bli en tillgång åren framöver. 
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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 29:e gången den 17-20 mars. Vann gjorde Sundsvalls BHK:s lag 1.  
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Verksamhetsplan 2017 

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 med 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 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.  

Nulägesbeskrivning 

Vision, mål & delmål 

Handlingsplaner & genomförande 

Utvärdering & analys 
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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 
respektive verksamhetsgrupp.  

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 2017 utvärdera och 
eventuellt revidera den. Visionen skall vägleda klubbens arbete tillsammans med de mål som 
presenteras nedan. 

Vision 

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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Styrelsens mål för Umeå Brukshundklubb 2017 – 2019 
Styrelsens mål presenteras nedan och ska under året följas upp enligt fastställda rutiner i 
målstyrningsmodellen.  

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 

2017: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 
2018: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 
2019: 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  
• Sponsorintäkter  
• Försäljning  
• Intressant verksamhet  
• Samverkan med andra  
• Specialkurser Mål 2 – Implementera ett nytt arbetssätt 

Mål 2 – Implementera ett nytt arbetssätt 
Umeå Brukshundklubb ska fortsätta arbetet med att införa en målstyrd organisation i enlighet 
med SBK:s nya stadgar. Styrelsen ansvarar för organisationen och dess styrdokument. 
Verksamhetsgrupper ansvarar för att medverka till detta inom sin verksamhet.   

Delmål/Verksamhetsmål  

2017-2019: Utöka kunskapen om nyttan av målstyrd verksamhet. 

Utvärdering  

2017-2019: 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 3 – 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  

2017 -2019: En kontinuerlig ledarutveckling ska vara en naturlig del i styrelse arbete och 
klubbens funktionärsutbildningar. 

Utvärdering 

Grupperna utvärderar och analyserar resultat inom sitt verksamhetsområde.  
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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 
Umeå Brukshundklubb ska skapa förutsättningar för att inom SBK:s olika verksamheter få 
aktiva medlemmar och hundar. Klubbstyrelsen ansvarar för organisationen. 
Verksamhetsgrupper ansvarar för att medverka inom sin verksamhet.  

Delmål/Verksamhetsmål  

2017-2019:  
• 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.  

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 
Mål för 2017 
• 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 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 agilitytävlingssatsning vår och höst. 
• Funktionärsmöte inför klubbens officiella agilitytävlingar. 

Utbildning  

Vad gäller kursverksamhet planeras följande:  
• Fyra grundkurser 
• Tema-kväll prova på agility 
• Två fortsättningskurser steg 1 
• En fortsättningskurs steg 2 
• Två tema-kurser 
• Två tävlingskurser för externa instruktörer (en vår och en höst) 
• Erbjuda instruktörsledda tillfällen för nybörjarekipage samt privatlektioner i agility 
• Utbilda tre A1-instruktörer 
• Utbilda en A2-instruktör, under förutsättning att kurs arrangeras i närheten 
• Utbilda agilitytävlingsledare. 

Träning 
• Inomhusträning planeras under vinterhalvåret i klubbens inomhuslokal. 
• Gemensam träningsdag för klubbens tävlingsekipage, kick-off. 
• Gemensamma träningsgrupper inom ramen för tävlingssatsningen. 
• Utöka hinderparken, upprätthålla en bra standard och anpassa den efter de nya 

reglerna. 
• Hinderflytt till och från Loboohallen. 

   Tävling 
• Officiella tävlingar 3-4 juni där alla individuella klasser arrangeras. 
• Eventuell tävling i september (beroende på klubbflytt). 
• 3 inofficiella tävlingar arrangeras under året (sommarcup, klubbmästerskap och 

julklappshoppet). 



    

    28 

 

Bruks 

Mål för 2017 
Skapa bättre förutsättningar för att fortsätta erbjuda medlemmar utbildning, träning och tävling 
inom bruks, genom att: 
• tillvara intresset för bruks 
• fortsätta arbetet med att upprätta checklistor och arbetsbeskrivningar  
• arbeta för att fånga upp nya och gamla medlemmar vid valp- och allmänlydnadskurser för 

att visa upp bruksverksamheten.  
• utbilda funktionärer i den utsträckning som behövs för att anordna tävlingar i alla klasser 
• Genomföra bra bruksprov som leder till bra PR för klubben 

Aktiviteter 

Möten 
Gruppen kommer löpande att planera in möten vid behov under nästa år.  

Utbildning 
• Arbeta för att få medlemmar att vilja utbilda sig till tävlingsledare och 

tävlingssekreterare. 
• Fortsätta med vårt lärlingssystem – få med nya vid planering och driva tävlingar/klasser 
• ”Prova på specialen” i de olika grenarna 
• Hårda spårkurs 
• Fortsättningkurs för satsningen ”Jag vill tävla Bruks”  
• Tematräningar i Loboohallen vid 2-3 tillfällen under vårterminen  
• Planera för att genomföra en kurs 2018 med extern instruktör för ekipage som tävlar på 

högre nivå  
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Träning 
• Skotträning kommer att arrangeras på onsdagar 
• Öppna brukslydnadsträningar i Loboohallen under våren 2017 
• En, eventuellt två träningstävlingar. 

Tävling 
Fyra bruksprov kommer att genomföras 2017; 

• Vårprovet den 23:e och 24:e maj  
• Dubbel spår elit, en midsommartävling den 19:e och 20:e juni  
• Höstprovet den 26:e och 27:e september 

Övrigt 
• Skicka två deltagare till ÖND’s utbildningskonferens 
• Få möjlighet att komma till valp- och allmänlydnadskurser och presentera 

bruksgruppens verksamhet 
 

 
  



    

    30 

Draghund 
Mål för 2017 
Skapa förutsättningar för att erbjuda medlemmar utbildning, träning och tävling inom draghund. 

Aktiviteter 2017 
Två kurser kommer att genomföras i början av året. En nybörjarkurs i skateteknik och en 
fortsättningskurs i skateteknik. 

Freestyle 

Mål för 2017 
Öka intresset för freestylesporten bland klubbens gamla och nya medlemmar.  

Aktiviteter 

Möten 

Ett planeringsmöte inför tävling och ett utvärderingsmöte efter tävling. 

Utbildning  

Inga kurser planeras.  

Under oktober arrangerar Svenska hundfreestyleklubben en obligatorisk domarkonferens där 
klubbens fyra domare ska delta.   

Träning 

Under barmarkssäsongen planeras fyra öppna träningstillfällen med ledare för nybörjare.  

Tävling 

En officiell freestyletävling kommer att anordnas i inomhuslokalen under valborgshelgen,  
29-30 april. Eventuellt arrangeras en officiell tävling under hösten.  
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Hundägarutbildning 

Mål för 2017 
• Tillgodose nya och gamla medlemmars behov av hundägarutbildning samt se över behovet 

av fortbildning och utbildning av instruktörer. 
• Skapa god ekonomi genom gott utbud av kursverksamhet vilket också kan generera 

medlemsökning. 
• Skapa nya kursupplägg för att stimulera instruktörer och hundägare. 
• Genomföra ett varierat kursutbud för att stimulera både instruktörer och hundägare till ökad 

aktivitet.   

Aktiviteter 

Möten 

Regelbundna träffar med instruktörer för inventering av kursutbud, förnyelsearbete och planera 
och skapa fortbildning för instruktörer. 

Hundägarutbildning  

Följande kurser planeras: 
• Fem valpkurser  
• Fem allmänlydnadskurser 
• Tre kurser i nosework 

I kursutbudet kommer nya arbetssätt att prövas, t.ex. ”långa kurser” (årsöverskridande), samt 
”kortkurser” för att anpassa kursutbudet för såväl instruktörer som hundägare.  

Utbildningar för instruktörer 

Under 2017 planeras två utbildningar för instruktörer, en under våren och en under hösten.  
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IPO 
Mål för 2017  
Öka intresse och deltagande inom IPO/BSL/FH för UBHK:s medlemmar i form av utbildningar 
och regelbundna träningstillfällen för att ha minst två till tävlanden inom IPO/BSL/FH år 2018. 

Aktiviteter 

Möten 

Fyra möten för att kunna planera de aktiviteter och prov som är planerade för 2017. 

Träning 

Erbjuda regelbundna träningstillfällen på klubben och i Loboohallen. 

Tävling 

Ett behörighetsprov och ett uthållighetsprov planeras att genomföras. 

 
Lydnad 
Mål för 2017  
Öka intresset för lydnadsträning- och tävling bland klubbens medlemmar samt erbjuda klubbens 
ekipage möjlighet till utveckling i tävlingslydnad 

Öka antalet tävlande Umeå-ekipage 

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 
inspirationskväll med ”prova på” i tävlingslydnad, främst riktad mot startklass under året. 

Kommer eventuellt behöva uppdatera eller utbilda tävlingssekreterare genom ÖND inför de nya 
lydnadsreglerna. Behov finns även att utbilda fler tävlingsledare inom klubben. 

Träning 

Under januari-mars planerar vi att arrangera öppna träningar för lydnadsekipage i Loboohallen 
två gånger i månaden. På en av de öppna lydnadsträningarna i Loboohallen planerar vi att ha 
en träningstävling för startklass. 

Tävling 

Följande lydnadstävlingar kommer att arrangeras: 
• 19 maj startklass, klass 1, klass 2 
• 22 juni startklass, klass 1, klass 2, klass 3 
• 10 september startklass, klass 1, klass 1, klass 3 

Klubbmästerskap samt distriktsmästerskap anordnas i samband med höstens sista tävling den 
10 september. 

Två representanter kommer att delta på ÖNDs samordningskonferens. 
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PR-Info 
Mål för 2017 
Marknadsföra och synliggöra Umeå Brukshundklubb och klubbens aktiviteter genom aktiv 
marknadsföring av klubbens olika aktiviteter, arbeta för en god ekonomi, anordna roliga och 
teambuildande aktiviteter och uppdatera klubbens hemsida.  

Aktiviteter  

Möten 

Möten planeras efter behov, men minst ett möte varannan månad. Sociala medier kommer att 
användas som kommunikationskanal inom gruppen.  

Medlemsbrev 

Endast medlemsbrev med kallelse till årsmöte/medlemsmöte kommer att skickas per post.  
Resterande medlemsbrev skickas elektroniskt och finns tillgängliga i klubbstugan. 
Målsättningen är ett medlemsbrev som engagerar och inspirerar medlemmar samt lockar till 
aktivitet. Arbetet med att få klubbens medlemmar att ange sin e-postadress kommer att 
fortsätta. 

Medlemsvård 

Följande aktiviteter har som målsättning att ta hand om befintliga medlemmar, locka nya samt 
stärka sammanhållning och öka insyn/förståelse för de olika grenarna. 

De aktiviteter som vi i dagsläget planerat är: 
• Medlemsdag 6/5 
• Hundens dag, information om hundklubb 

Klubbens hemsida 

Utveckla hemsidan.  

Klubbkläder 

Klubbkläder kommer att tas fram som ska finnas till försäljning till klubbens medlemmar. 
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Plan och material 

Mål för 2017 
Underhåll av klubbområdet. 

Aktiviteter 
En städdag under våren samt allmänt underhåll av klubbens område.  
 

Rallylydnad 
Mål för 2017  
Främja rallylydnaden som en rolig och trivsam aktivering för hundar och människor i klubbens 
regi. 

Aktiviteter 

Möten 

Gruppen kommer ha regelbundna möten under året 

Utbildning  
• En nybörjarkurs 
• En fortsättningskurs 
• Utbilda en domare, två skrivare och två sekreterare 

Träning 

Under våren och hösten erbjuda öppna träningar i Loboohallen och under sommar och höst 
genomföra träningar på klubben. 
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Tävling 

Två officiella och två inofficiella tävlingar 

 

 

Räddning 
Klubbens räddningsverksamhet kommer att vara vilande till dess förutsättningarna för 
verksamheten ändras. 

Stug- och trivsel 
Mål för 2017 
Målet är att fortsätta ge nya och gamla medlemmar samt besökande ett trevligt möte med vår 
klubb genom att hålla klubbstugan fräsch och inbjudande. 

Aktiviteter 

• Städa och hålla ordning i stuga och kök 

• Sköta kodlås och koder till klubbstuga, fikastuga och toalettdörr. 

• Varuinköp 

• Fixa gott fika till klubbens möten 

• Kontorsmaterialinköp  

• Sköta uthyrning stugor och planer 

• Tömma soptunnor på området 

• Hålla koll på Murrikka och gasolmängd  
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Möten  

Ett möte på våren för att planera verksamheten  

Test och beskrivning 

Mål för 2017 
Öka intresset för Test- och beskrivning för att få fler engagerade funktionärer och på så sätt 
kunna arrangera fler mentalbeskrivningar och mentaltester. 

Öka antalet figuranter samt bibehålla kompetensen bland redan utbildade figuranter  

Aktiviteter 

Möten 

Möten kommer att genomföras efter behov. 

Utbildning  

Skicka iväg en rekommenderad person på testledarutbildning. 

Tävling 

Två MH och ett MT 
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Tjänstehund - Patrullhund 
Mål för 2017 
Öka möjligheten för både blivande och godkända Tjänstehundekipage att bli aktiva ekipage. 

Aktiviteter 

Möten   
• Skicka representanter på de KU-helger som Övre Norrlands distrikt ordnar 
• Delta på Övre Norrlands distrikts utbildningskonferens 

Utbildning  
• Informera om att Umeå Brukshundklubb är en frivilligorganisation till Försvarsmakten 

och att patrullhundar utbildas till Försvarsmakten 
• Anordna en kurs med inriktning Bruksprov Patrullering 

• Skicka representanter på de KU-helger som Övre Norrlands distrikt ordnar 

Träning 
• Skapa aktiviteter för patrullhundsekipage 
• Fortsätta att motivera klubbens ekipage att vidareutbilda sig 

Utställning 

Mål för 2017 
Öka intresset för utställningsverksamheten. 

Aktiviteter 

Möten 

Cirka tio möten med minnesanteckningar. 

Träning 

Anordna ringträningstillfällen. 

Tävling 

Två inofficiella utställningar, en på våren och en på hösten. 

En officiell bruksutställning, en s k Höstdubbeln, i samarbete med Nordmalings 
Brukshundsklubb den 16-17 september. 
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Vindelälvsdraget 
Vindelälvsdraget är under full planläggning och kommer att genomföras under vecka 11 den 16-
19 mars. Vindelälvsdraget firar 30 år 2017. 
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Styrelsens slutord 
Umeå Brukshundklubb har lagt ytterligare ett år bakom sig. Det är med stolthet vi här redovisar 
vår verksamhet för året 2016. 

Året har förflutit i andan av ”min hjälp är din hjälp i vår klubb” och vi kan se ett stort 
engagemang bland våra medlemmar i verksamhetsgrupperna. Svenska Brukshundklubben har 
fått uppdrag av Svenska Kennelklubben att sprida kunskap om hund, verka för friska och 
funktionsdugliga hundar, utbilda hundar i människans tjänst, vara en aktiv organisation samt ha 
ett avelsansvar för brukshundsraserna.  

Umeå Brukshundklubb är en stor klubb, en av de fem största i Sverige, och kan erbjuda 
aktiviteter i de allra flesta av SBKs verksamheter. Vi har under några år haft vår 
räddningshundsverksamhet vilande men hoppas nu, efter vi fått möjligheten att informera om 
Sjöräddningshundar, få igång en lokal utbildning till stånd för att kunna starta den 
verksamhetsgruppen igen.  

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation och utbildar såväl patrullhundar 
som specialsökshundar till försvaret. En ny gren i utbildning av hundar i samhällets tjänst är 
assistanshundar. SBK centralt håller på att utveckla den delen och Umeå Brukshundklubb har 
redan haft vissa kontakter för att arbeta fram en test av lämpliga hundar till den arbetsuppgiften. 

Verksamhetsgrupperna har gjort ett fantastiskt arbete under året.  För att nämna några; agilityn 
är en mycket aktiv gren med ett fantastiskt stort kursutbud, flertalet träningsgrupper och med 
många deltagare i SM. Lydnadgruppen och Bruksgruppen kommer att under 2017 utbilda flera 
nya domare till sina tävlingar och prov. Freestylegruppen har satt klubben på kartan genom att 
Eva Andersson blivit svensk mästare i Heelwork to Music för andra året i rad samt Nordisk 
Mästare under 2016! 

Styrelsen tackar alla förtroendevalda, alla aktiva och inte minst alla nya medlemmar som bidrar 
till att Svenska Brukshundklubben ska fortsätta att vara hela Sveriges hundorganisation med 
siktet inställt på att sprida kunskap om hund, verka för friska och funktionsdugliga hundar, 
utbilda hundar i människans tjänst, vara en aktiv organisation samt ha ett avelsansvar för 
brukshundsraserna.  

Tack för att du är medlem i Umeå Brukshundklubb, Du är viktig!  

”Min hjälp är din hjälp i vår klubb” 

Umeå 13 februari 2017  
Styrelsen Umeå Brukshundklubb 
 
 
 
_________________________  _________________________   
Roffa Asplund  Björn Bjuggren    
ordförande  vice ordförande  
 
 
_________________________  _________________________ 
Kerstin Davis  Carin Nylander-Nygren 
sekreterare  kassör 
 
 
_________________________  _________________________  
Annika Lindahl Hanna Holm  
ledamot  suppleant  
 
 
_________________________  
Åsa Larefalk 
suppleant   
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Ola Engman, Eva Wikström, Angelica Granberg  
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Verksamhetsinriktning 2018 
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 
• Arrangera gemensamma konferenser för verksamhetsgrupperna och verka för 

samverkan inom områdena utbildning, tävling och prov samt PR och information. 
• Verka för samverkan mellan närliggande klubbar 
• Förbereda för klubbens kommande flytt  

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

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

Freestylegruppen 
• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra kurser 
• 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 
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IPO-gruppen 
• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra kurser 
• 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 kurser 
• Anordna och genomföra lydnadstävlingar 
• Utvärdera tävlingstillfällen 

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

Rallylydnadsgruppen 
• Initiera och genomföra möten med minnesanteckningar 
• Anordna funktionärsmöten 
• Inventera behov av funktionärsutbildning i gruppen 
• Anordna och genomföra kurser 
• 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 kurser 
• Anordna och genomföra minst en officiell och en inofficiell utställning 
• Utvärdera utställningstillfällena 
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Umeå Brukshundklubb
Box 4
901 02 Umeå

Bokslut per 2016-12-31
KASSABERÄTTELSE FÖR PERIODEN 2016-01-01 --  2016-12-31 Budget 2017

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter
Bruks 68 371 33 052 35 319 49 925
IPO 2 460 2 820 -360 9 575
Lydnad 61 115 45 277 15 838 36 330
Draghund 0 1 000 -1 000 7 400
Tjänstehund 0 40 -40 3 000
Räddningshund 0 0 0 0
Agility 290 761 185 917 104 844 235 400
Rallylydnad 40 470 32 293 8 177 34 000
Hundägargruppen 87 570 50 630 36 940 100 000
Stug&Trivsel 67 238 47 827 19 411 60 000
Plan&Material 22 350 58 566 -36 216 20 000
Test & Beskrivning 15 230 5 768 9 462 14 400
Utställning 55 380 35 373 20 007 59 000
PR/Info 530 810 -280 12 000
Freestyle 12 950 4 406 8 544 15 000
Loboohallen 285 174 160 398 125 840 250 000
Styrelse/Administration 86 290 136 458 -50 315 85 000

SUMMA 1 095 889 800 635 296 171 991 030

Vindelälvsdraget 232 715 220 607 12 108 245 000
SUMMA TOTALT 1 328 604 1 021 242 308 279 1 236 030

UBHK exklusive Vindelälvsdraget
Ingående balans 1 365 033 Kassa, kassören   0
Periodens vinst 296 171 Payson 5 575

Plusgiro 20000
Bank, föreningskonto 1 616 207

Nyckeldepositioner 10 430 Bank, kökskonto 74
Övriga kortfristiga skulder 0 Bank, räntefond 35 060

Kortfristiga fordringar 0
Uppl.kostnader 0

Utgående balans 1 671 634 Behållning 1 676 916

Vindelälvsdraget
Årets resultat 12 108 pg V-drag 150 680

Bank V-drag 0
Kontant V-drag 2 279
Interimskulder -28 000

124 959
HELA UBHK

Periodens vinst 308 279 Klubbens behållning 1 801 875

Umeå  20170209





Umeå Brukshundklubb Budget 2017

Budget 2017
Budget 2016 Utfall 2016 Diff Intäkter 2017 Kostnader 2017 Resultat 2017 Inriktning 2018

Bruks 19 465 35 319 15 854 49 925 43 305 6 620 5 000
IPO 1 275 -360 -1 635 9 575 8 550 1 025 3 000
Lydnad 0 15 838 15 838 36 330 32 310 4 020 7 000
Agility 35 500 104 844 69 344 235 400 200 520 34 880 50 000
Hundägargruppen 41 000 36 940 -4 060 100 000 72 000 28 000 50 000
Draghund 0 -1 000 -1 000 7 400 1 000 6 400 3 000
Räddningshund 0 0 0 0 0 0 0
Tjänstehund 500 -40 -540 3 000 2 500 500 2 000
Test&Beskrivning 60 9 462 9 402 14 400 10 560 3 840 10 000
Utställning 2 500 20 007 17 507 59 000 38 400 20 600 15 000
Stuga&trivsel 14 500 19 411 4 911 60 000 45 500 14 500 15 000
Plan&material -48 900 -36 216 12 684 20 000 63 000 -43 000 -50 000
PR/info -2 000 -280 1 720 12 000 12 900 -900 -2000
Vindelälvsdraget -42 000 12 108 54 108 245 000 265 000 -20 000 0
Rallylydnad -800 8 177 8 977 34 000 31 400 2 600 5 000
Freestyle 2 100 8 544 6 444 15 000 14 938 62 2 000
Ny stuga & Plan 0 0 0 0 0 0 0
Styrelsen -25 500 -50 315 -24 815 85 000 136 400 -51 400 -60 000
Loboohallen 23 800 125 840 102 040 250 000 183 000 67 000 50000

Totalt 21 500 308 279 286 779 1 236 030 1 161 283 74 747 105 000


