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VERKSAMHETSPLAN 

2022 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 

 

Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: 

• Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle. 
Medlemmarna skall erbjudas möjligheter till ett aktivt och sunt liv för sina hundar.  

• Att klubben har förutsättningar att erbjuda praktiska aktiviteter såsom träningar, tävlingar, prov och 
tävlingar. 

• Att klubben sprider information och kunskap om hund för att förbättra förutsättningarna för hund och 
hundägare i samhället. 

• Att klubben kan erbjuda kvalificerad hjälp till hundägare att leva upp till de krav som samhället ställer på 
hundar och hundägarskap. 

• Att klubben alltid strävar efter nya möjligheter att tillgodose medlemmarnas behov och intressen. 

DELMÅL 

Styrelsen skall under verksamhetsåret 2022 stödja och arbeta för: 

• Att samtliga sektioner, kommittéer i klubben och dess ansvariga får det stöd som krävs för att uppnå 
respektive målsättningar.  

• Att det bedrivs aktiv medlemsvård, stödja sociala aktiviteter och premiera aktiva klubbmedlemmar.  

• Att erbjuda utbildning och utveckling av klubbens nuvarande funktionärer och instruktörer. Där så krävs i 
samarbete med Distriktet.  

• Att uppmuntra medlemmar till utbildning mot funktionär och/eller instruktör. 

• Säkerställa ett gott samarbetet med Studiefrämjandet. 

• Att bibehålla samarbetet med Sörmlandsgruppen och Ledningsregementet. 
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KLUBBENS ÅTAGANDEN MOT SBK CENTRALT OCH SBK DISTRIKT 

1. Efter genomfört årsmöte rapporterar medlemsansvarig om den nya styrelsen till SBK centralt, ordföranden 
rapporterar till SBK Distrikt. 

2. Klubbens sektionsansvariga (HUS, RUS, TS, Tjänste-) rapporteras till Distrikt. 

3. Styrelsen men även övriga genomläser handlingar inför Kongressen, främst inlämnade motioner. Åsikter 
om motioner lämnas till Distriktet.  

4. Styrelsen godkänner TS ansökningar om tävlingar och prov inför år 2022. 

5. Styrelsen ansvarar för att klubben representeras på Distriktets medlemsmöten. I första hand ordföranden, 
sekreterare och kassör men även övriga. 

6. Ansvariga för BS, HUS, RUS, TS och Tjänstehundssektionen deltar i Distriktets respektive 
informationsmöten. 

7. Skriva ev motioner till kongressen som lämnas till Distriktet. 

8. Lämna till valberedningen förslag till SBK Förbundsstyrelse. 

9. Under december månad rapportera till SBK centralt klubbens statistik (antal kurser, antal kursare mm). 
Rapportering sker via nätet.  

10. Avhålla utlyst årsmöte för 2022 samt skicka årsmötesprotokoll med bilagor till distriktet. 

 

För styrelsen i Strängnäs BK  

Michael Andersson 
Ordförande 
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Verksamhetsplan Tävlingssektorn 2022. 

Ansvariga Birgita Hoflin, Anders Åberg, Thorbjörn Brodin 

 

Sektorn skall: 

Genomföra sex brukstävlingar som omfattatar bruksprov spår och bruksprov sök.  

Genomföra SM för Riesenschnauzerklubben i september med stöd av klubbens övriga funktionärer. 

Stödja Rallysektionens genomförande av en dubbeltävling Nybörjarklass och en dubbeltävling Mästarklass. 

Säkerställa marker för bruksprov spår, sök, rapport samt marker för genomförandet av Riesen SM 

Verka för nyrekrytering av funktionärer. 

Stötta den nybildade Rallysektorn. 

 

Verksamhetsplan för Rasutvecklingssektorn (RUS) 2022 

5 mars och 19-20 mars 2022 kommer vi att genomföra en figurantutbildning Mh i samarbete med Botkyrka 
BK. Ingrid Tapper Botkyrka BK är lärare.  

Klubben har planerat att genomföra minst tre Mh under året. 

Ansvarig i RUS är Vivianne Jansson och Björn Runeborg 

Vid pennan Vivianne Jansson  

 

Verksamhetsplan för Hundutbildningssektorn, HUS 2022 

Sektorns mål är att fortsätta ge hundägare en bra och meningsfull tid med sin hund.  
Det gör vi genom att erbjuda följande kurser:  
Valpkurser, Allmänlydnad 1 och 2, Brukslydnadskurs, Rallykurs, och kurs i Special-SÖK 

Vi fortsätter med Allmän träning för alla medlemmar på onsdagar kl 18.00 och Tisdagsgruppen fortsätter med 
sina träffar för alla medlemmar kl 10.00. 
 
Vi ordnar också Prova på dagar/helger i våra olika discipliner. 
 
För HUS, Vivianne Jansson 
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Verksamhetsplan Brukssektorn 2022. 

Ansvarig Birgitta Hoflin, Hans Ekstrand 

 

Sektorn skall: 

Stödja hundägare vid klubbens organiserade onsdags träningar 

Stödja förekommande träningsgrupper. 

Verka för att skapa nya träningsgrupper, främst lydnad, spår, sök, rapport 

Aktivt stödja skyddshundsgruppens regelbundna träningar 

Arrangera träningstävlingar efter behov och önskemål när underlag för sådana tävlingar finns.  

Genomföra minst två spårkurser och två sökkurser.(Helgkurser). 

Samverka med Utbildningsgrupp Drag, beredd genomföra kurs som leder till grönt kort.  

Sammanställa tävlingsresultat för 2022 samt redovisa dessa till distriktet. 

Ansöka om förtjänsttecken. 

 

Verksamhetsplan för Tjänstehundsektorn 2022      

Ansvariga Anders Åberg och Hans Ekstrand                                                                                       

Tjänstehundssektorn vid Strängnäs Brukshundklubb skall ha ambition att rekrytera, utveckla och utbilda 
patrullhundar i Sörmland. Under året skall minst två patrullhundekipage rekryteras för att kunna krigsplaceras 
i förband med början 2023  

Tjänstehundssektorn skall entusiasmera och stötta klubbens nuvarande patrullhundekipage till träning. 
Uppmuntra våra patrullhundekipage att delta i DM för patrullhundar. Följa upp klubbens patrullhundar under 
utbildning vid centrala patrullhundkurser bla i Orsa och på Hemvärnets Stridsskola. 

Under förutsättning att det mht pandemin går att genomföra, skall sektorn vara beredd att  planera och 
genomföra DM patrullhund tillsammans med Eskilstuna BK. Spår o patrullstig planeras till Härads skjutfält, 
lydnad planeras till Strängnäs BK tävlingsplaner.  

Sektorn skall stötta distriktets tjänstehundssektor genom att bedriva utbildning med hundekipage placerade i 
Sörmlands Hemvärnsbataljon. Ha ett nära samarbete med Eskilstunas brukshundklubb. Rekrytera, informera 
om patrullhund till Hemvärnet och de Nationella Skyddsstyrkorna. Stötta i första hand Sörmlandsgruppen, 
men också övriga Utbildningsgrupper i Mellersta Militärregionen med hundtjänstinstruktörer och 
funktionärer. Ha en ledamot i Distriktets tjänstehundssektor. Vid två tillfällen under året genomföra 
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träningshelger i syfte att bibehålla nuvarande patrullhundekipage men också skapa intresse för patrullhund hos 
klubbens övriga medlemmar. Ungdomar (12-25 år) skall prioriteras.  

Sektorn skall genomföra ett ungdomsläger med minst 25 st deltagande ungdomar.  

Sektorn skall genomföra en överlevnadsövning enligt Försvarsmaktens S.E.R.E.A. Lägret skall riktas mot 
ungdomar och patrullhundförare i Sörmlands Hemvärnsbataljon. 

Sektorn skall fortlöpande utveckla sitt samarbete och sin samverkan med Sörmlandsgruppen, 
Ledningsregementet och Försvarets Hundtjänstenhet 

//För Tjänstehundsektorn Hans Ekstrand 

 

Verksamhetsplan för Rallylydnadssektorn 2022 

Sektorn planerar att anordna öppna rallylydnadsträningar med början våren 2022. 

Rallylydnadskurs för nybörjare är planerad, med start Mars-22. 

 

Strängnäs Brukshundklubb har ansökt om två rallylydnads tävlingar. 

24/4-22 Dubbel nybörjarklass – Domare Caroline Svärd. 

1/10-22 Dubbel mästarklass. I samband med tävlingen anordnas DM. 

Domare Caroline Svärd. 

 

Plan finns att anordna träningstävling. 

Rallylydnadssektorn/Ann-Sofie Zander 
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Verksamhetsplan för service och underhåll 2022. 

Gruppens medlemmar: 

Ansvarig: Thorbjörn Brodin 

Kent Mihlberg, Per Andersson, Stig Eriksson, Susanne Eriksson, och Gunnar Andersson. 

 

 

Arbetet kommer att bestå av: 

Fortlöpande Plan/Mark/Stugunderhåll samt klippning av planer och kringområden 

Service och underhåll av maskinell utrustning  

Komplettering av isolering i trossbotten vid handfats avlopp samt golvbrunnar i duschutrymmen, för att 
förhindra stopp i avloppen p.g.a. isproppar. 

Demontering av handikapp ramp vid entré och ersätta med en trapp. (Halkrisk vintertid) 

Rampen håller inte handikapp standard, den har för stor lutning.  

Ommålning av klubbstuga och traktorgarage 

Ommålning av klubbstuga och garage är en stor kostnad och bör bestämmas genom ett styrelsebeslut den 9 
feb 

Så även skall kulörer bestämmas av styrelsen. 

Fastigheten är målad traditionellt röd med vita knutar och vindskivor  

1. Att måla lika traditionellt som det är. Röd med vita knutar och vindskivor 

2. Det finns också ett förslag att måla allt med samma röda kulör, alltså även knutar och vindskivor, helrött 

 

Bemanning i kök vid behov.  

Inköp av förbrukningsartiklar. 

 

 

 


