
Brukssatsning 2023
Bakgrund

• På distriktsmöte i maj 2022 diskuterades frågan hur öka intresset och få fart 
på bruksverksamheten i distriktet.

• Efter det har flera klubbar skickat in skrivelser med olika förslag & idéer. 

• Vi i styrelsen känner att det finns stort engagemang inom distriktet och har 
därför för 2023 planerat för brukssatsning som ett särskilt fokusområde. 

• Detta är en information var vi står just nu, vad vi har gjort, gör och vad vi vill 
göra under 2023.



Förslag & idéer
Tack till alla er på klubbarna som bidragit med förslag!

Som sammanfattning, grovt sorterat har förslag kommit inom dessa 3 
huvudområden:

• Utbildning 

• Ekonomi

• Distriktsläger & talanggrupper

Utöver ovan så finns det finns även många bra idéer och initiativ på klubbnivå 
som inte tas upp här. Här behöver vi alla hjälpas åt att samarbeta så att bra 

idéer sprids mellan klubbarna!



Utbildning, info från D-HUS
Nyligen genomförda kurser för instruktörer:

• SBK Instruktörs bruks-tävlingslydnad 2022-2023 4 deltagare
• SBK Instruktörsutbildning Spår 2021 6 deltagare

Brukslydnadsdagar – heldag i spår/sök/rapport
De klubbar som ber om detta får det av oss lärare. Flera klubbar har anammat 

detta och vi åker ut och har endagars i bruksgrenar. I år kommer vi att ha minst 
3 allmänna dagar utspridda i länet där vi erbjuder en dag för instruktörer med 

fördjupning av spår/sök och eventuellt rapport.

Central SBK spår/sök/rapport Instruktörsutbildning
Man kan välja att gå en aktiveringshelg på två dagar och bara lära sig mer. Man 

kan därifrån arbeta vidare, bland annat på webben med fler uppgifter och 
projektekipage och bli BK Instruktör i spår/sök/rapport om man vill.



Ekonomi
Arrangera utan förlust, sänka kostnaderna och öka intäkterna vid tävling

• Stor del av både intäkter och utgifter ligger utanför både arrangörens och 
distriktets kontroll.

• Distriktsstyrelsen jobbar hela tiden med att försöka påverka genom de 
kanaler vi har mot förbund & övriga organisationen. Vi samarbetar bla med 

övriga distrikt i olika forum. Det är dock ett långsamt arbete, vi är en stor 
organisation som är trög att förändra!

Prissättning på distriktskurser, tex tävlingsledare, instruktörer
• Nuvarande grundprincip är rättvisa mellan klubbar, vilket innebär 

självkostnadspris men utjämnat så att priset blir samma för en utbildning 
oavsett när, var och för hur många den arrangeras.

• Vi behöver följa upp och utvärdera om vi ligger rätt och om det finns 
utrymme för sänkningar. 



Distriktsläger & talanggrupper
• Talanggrupper inom bruksgrenarna

• Smålandsläger för träning inom bruksgrenarna

Vi är inom styrelsen i grunden positiv till båda dessa idéerna. Den exakt utformning 
och organisation behöver vi titta vidare på.

En första förutsättning är att det inom Smålandsdistriktet finns personer utanför 
nuvarande styrelse & sektorer som är villiga att engagera sig och driva detta. 

Att hitta dessa personer är en uppgift alla har att ta med sig hem till sina klubbar!

• I första hand en läger kommitté, rätt personer skulle kunna starta direkt med 
stöttning från distriktsstyrelsen. 

• I andra hand talanggrupper, kanske som ett sätt att ta smålandslägret vidare till 
mer permanent grupp?



Till sist…

En tankeväckare, fångat från en lokalklubb:

Vi behöver väcka ett intresse för att hunden jobbar självständigt i 
bruksmomenten, till skillnad från många andra hundsporter. 

Just tjusningen med det självständiga arbetet för hunden tror vi 
måste väckas igen inom brukshundklubbarna för att öka 

bruksgrenarnas popularitet. 

Tack för er uppmärksamhet!


