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Vision 2020-2022: 

 

Vännäs Brukshundklubb ska vara en familjär klubb med 

stark sammanhållning mellan alla medlemmar oavsett 

ålder, sport eller erfarenhet.  

Vännäs BHK ska vara en klubb där alla är välkomna! 

 

 

Vårt kontinuerliga arbete: 

- Arbeta för att vidareutveckla och bredda den egna verksamheten 

inom ramen för SBK. 

 

- Vara en nytänkande och dynamisk klubb i tiden. 

 

 

- Verka för hundträning med positiva inlärningsmetoder, enligt SBKs 

dressyrpolicy. 

 

- Jobba kontinuerligt med ett attraktivt kursutbud med duktiga 

instruktörer. 

 

 

- Jobba kontinuerligt med klubbstugan och våra träningsområden. 

 

- Jobba kontinuerligt med våra olika kommunikationskanaler så de 

alltid hålls uppdaterade och känns aktuella. 

 

 

Mål 2020: 

- Vi gör en särskild satsning på tävlingslydnad för att öka antalet 

intresserade och främja sportens överlevnad. 

 

- Vi ska arbeta aktivt mot en stark sammanhållning mellan 

medlemmar genom gemensamma aktiviteter. 
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Aktiviteter utifrån dom gemensamma målen:  

 

- Trivsel och stuggruppen  
 

1. Få igång en rutin kring det löpande underhållet på fastigheten. 

2. Basvaror ska alltid finnas i klubbstugan. 

3. Anordna städdagar på klubben, 1 st på våren och 1 st på hösten. 

4. Anordna minst 2 st arbetsdagar för löpande underhåll av 

klubbstugan och våra träningsområden. 

 

- TÄS (TÄvlingsSektorn) 

 

1. Utbilda 1 st funktionär för tävlingslydnad för att långsiktigt kunna 

erbjuda flera tävlingar samt fördela arbetsinsatserna som skulle 

krävas. 

2. Anordna minst 4 st träningstävlingar varav minst 2 st inom 

tävlingslydnad. 

 

- HUS (HundägarUtbildningsSektorn) 

 

1. Öka antalet aktiva inom tävlingslydnad genom minst 2 st inriktade 

kurser, minst 1 st för nybörjare och 1 st för fortsättning. 

2. Erbjuda 2 st prova-på dagar inom tävlingslydnad samt 

marknadsföra grenen vid varje kurs. 

3. Anordna minst 6 st gemensamma träningsdagar för samtliga grenar 

samt 1 träningsläger kostnadsfritt för att skapa förutsättningar för 

en stark sammanhållning mellan alla medlemmar. 

4. Anordna minst 1 st föreläsning inom ämnet tävlingslydnad. 

 

- Styrelsen  

 

1. Följa upp de gemensamma målen genom att vara ett stöd för de 

ideella krafterna och låta dessa få växa. 

2. Se över och försöka möjliggöra träning året om, främst för 

tävlingslydnad men även övriga grenar. 

3. Anordna minst 3 st trivselkvällar för att skapa förutsättningar för en 

stark sammanhållning mellan alla medlemmar, t ex föreläsningar, 

speciella ämnen eller musik. 

4. Påminna om våra värdegrunder på minst 2 st medlemsmöten. 


