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Värdegrund och kärnvärden 

Här presenteras Svenska Brukshundklubbens värdegrund och kärnvärden. 

Värdegrund 
Svenska Brukshundklubben är en idéburen och demokratisk organisation där vi tillsammans bidrar för att driva och 
utveckla vår verksamhet. 

Samhörighet Behov och Kompetens ska genomsyra all vår verksamhet. 

Svenska Brukshundklubbens värdegrund 
Svenska Brukshundklubben är en mötesplats för samvaro och kunskapsspridning. 

Glädje, engagemang och omtanke är självklara drivkrafter. Var och en av oss tar ansvar för hur vi uppträder och 
talar med och om varandra. 

Vi följer de värderingar som präglar en sund organisation som ser till alla människors lika värde. Oavsett bakgrund, 
hund eller hundsportgren har alla medlemmar rättighet att känna sig välkomna och respekterade. 

Tillsammans arbetar vi för en positiv stämning, kultur och samtalston på alla våra mötesplatser såväl de fysiska 
som de digitala. 

Vi delar värderingar 
Vi känner oss trygga och blir väl mottagna samt inkluderade i det sociala sammanhang som är Svenska 
Brukshundklubben. Vi delar värderingen i att medvetet bemöta varandra på ett sätt som vi själva vill bli bemötta på 
- med omtanke och förståelse. 

Våra mötesplatser präglas av medmänsklighet och respekt för varandras intressen och åsikter. 

Samarbete, engagemang och delaktighet 
Vi är beroende av vårt gemensamma engagemang och vilja till samarbete för att anta de utmaningar som 
framtiden utvisar. De olika kompetenser och erfarenheter som vi tillsammans har bidrar till och är en förutsättning 
för utveckling av vår organisation. 

Genom att vara delaktiga i det aktiva arbetet bidrar vi till personlig utveckling. 

Tillit och förtroende 
Förtroende är en färskvara och förtjänas genom att vi kan härbärgera förtroenden och integritet i det vardagliga 
samtalet. Detta går fort att rasera och tar tid att bygga upp. Tillit och förtroende är inget vi skapar genom regler, det 
är beroende av att vi tar hand om och respekterar varandra. Genom att stärka och lyfta varandra, så växer och 
frodas vi och vår organisation. Det är grundförutsättningen för en långsiktig hållbarhet och framtidssäkring för 
Svenska Brukshundklubben. 
 

Kärnvärden 

Samhörighet - Behov - Kompetens 
 
Våra kärnvärden Samhörighet, Behov, Kompetens är tre minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska 
prägla SBK, nu och i framtiden. Kärnvärdena säger inte allt, och är ingen lagtext. De vägleder till samtal och tankar 
om hur vi agerar och bemöter varandra. Det är alltid i vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som våra 
värderingar prövas i praktiken. 



 

Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs både av vad vi erbjuder och hur vi gör det. Som 
aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och framgång. Vi vill att SBK även i framtiden ska 
bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap. 

Samhörighet 
I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation. 

Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, där okränkbarhet, värdighet och respekt är nyckelord. 

Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler vill komma till oss. 

Behov 
I SBK är vi lyhörda för människors behov. 

Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats och utrymme för olika människor, med skiftande 
behov. 

Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse. Gemensamt tar vi ansvar för 
SBK:s utveckling. Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de behov och förväntningar som 
ställs på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar samhällsansvar. 

Kompetens 
Kompetens vägleder SBK in i framtiden. 

Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld. 

Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden – kynologi, hundägarskap, föreningsutveckling, 
demokrati – utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya hundägare och i samhället i stort. 

Den reviderad värdegrunden som presenteras här fastställdes av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse 
2021-12-03--05. Kärnvärdena är fastställda av förbundsstyrelsen 2018-12-07. 
 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/samhorighet-behov-
kompetens/?utm_campaign=cmp_2859783&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Svenska Brukshundklubben har tagit fram en verksamhetsplan inklusive mål och 

fokusområden för 2022 – 2024 för hela organisationen, fastställt av kongressen 2021.  

FOKUSOMRÅDEN 

1. HÅLLBARHET 

Inriktning: Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet 

ur ett socialt-, ekologiskt och ekonomiskt 

perspektiv. Dessa tre områden ska verka 

tillsammans och skapa hållbarhet i ett större 

sammanhang. 

Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och 

jämlik organisation där människors lika värde står 

i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och 

förtroende. Vi ska verka för inkludering, 

utvecklande ledarskap och en öppen attityd. 

Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår 

påverkan på miljö genom aktiva val i alla delar av 

vår verksamhet. 

Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra 

resurser och verkar för god resurshållning. 

2. FRISK OCH SUND ORGANISATION 

Inriktning: Vi ska vara en aktiv organisation som 

arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och 

spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska 

identifieras och tillgodoses. Genom målstyrning, 

uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se 

till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Vi ska 

ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och 

offentliga aktörer samt aktivt arbeta med att 

marknadsföra Brukshundklubben som organisation i 

samhället. Vår digitala närvaro ska vara tydlig. 

3. AVELSANSVAR 

Inriktning: Vi ska skapa förutsättningar för friska 

och sunda 

hundar med de mentala och fysiska egenskaper 

som gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta 

görs möjligt genom ett systematiskt och 

väldokumenterat avelsarbete med goda 

möjligheter till utvärdering och uppföljning. 

4. FRIVILLIG FÖRSVARS-ORGANISATION OCH 

SAMHÄLLS-NYTTIGA HUNDAR 

Inriktning: Vi ska bidra till att hundens förmåga 

kommer till nytta i samhället. Vi ska säkerställa att vi 

genomför vårt uppdrag som frivillig 

försvarsorganisation. Vi ska informera, utbilda och 

rekrytera utifrån uppdragsgivares krav. Genom 

information och samverkan med andra aktörer i frågor 

som rör hundens användning i människans tjänst, tar 

vi samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och 

kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga 

hundar. 

5. PROV OCH TÄVLING 

Inriktning: Vi ska tillvarata och utveckla 

möjligheten att prova hundarnas brukbarhet. Vi 

ska öka attraktionskraften för prov och tävling. 

Vi ska verka för att utveckla nuvarande och 

införa nya tävlingsformer. Vi ska se över 

möjlighet till åretrunttävlande. Genom att föra en 

dialog med arrangörer, funktionärer och utövare, 

ska vi säkerställa och utveckla hög kompetens. 

6. UTBILDNING 

Inriktning: Vi ska, genom att sprida kunskap om 

hund, förbättra förutsättningarna för hunden och 

värna om rätten att ha hund i samhället. Genom 

information och utbildning till hundägare och 

allmänhet tar vi samhällsansvar. För att stärka 

hundhållningen och vår relation till hunden ska vi 

utveckla tränings- och utbildningsmetoder. Genom att 

erbjuda aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och sunt 

liv för hundar och hundägare. 



 

Nedan följer styrelsens verksamhetsmål i Waxholms 
Brukshundklubb för 2023 - 2024 
 

1. Hållbarhet 
Vår övergripande vision: Waxholms Brukshundklubb står för goda relationer, såväl till hund, 
klubbkamrater som till besökande på vår fina klubb.  
 
Motto: Det ska vara roligt att ha hund, och att va’ hund! 
 
Styrelsen och våra grupper 
- ska arbeta för att alla ska bli sedda på vår klubb och att alla är betydelsefulla och viktiga för klubben oavsett 
kunskap. 
- ska engagera fler medlemmar i klubbens olika verksamheter. Detta ska ske genom olika 
träningsgrupper, projektgrupper och spontana sammankomster såsom gemensamma 
hundpromenader och öppna träningar.  
- ska vara öppna och flexibla i vår verksamhet. 
Vi ska ha roligt på vår klubb! 

 
Styrelsen 
Styrelsen ska ha minst fyra styrelsemöten samt anordna tre medlemsmöten inklusive årsmöte. Den ska utse 
representanter som deltar i möten anordnade av Svenska Brukshundklubbens Stockholmsdistrikt och 
representanter för rasklubbar. 
Styrelsen ska ta ansvar för vår påverkan på miljön genom aktiva val i vår verksamhet och även ta ansvar för våra 
ekonomiska resurser.  
 

2.Frisk och sund organisation 
 
Mål: Vi ska vara en aktiv klubb som arrangerar roliga aktiviteter, sprider och ökar kunskap om hund och 
bibehåller antalet medlemmar genom att  
 

• Fortsätta med ”öppet hus-träningar på 
tisdagar så att alla medlemmar känner 
sig välkomna och finner en mening  
med att komma.  
Vi undviker att lägga kurser på 
tisdagskvällar för att klubbområdet ska 
vara öppet och tillgängligt för alla 
medlemmar som vill komma dit och träna. 
Vissa tisdagskvällar har vi tema-träffar, 
men det är frivilligt om man vill delta i 
dem eller inte. Alla är dock välkomna, 
nivån anpassar varje hundägare efter sin egen hund. Vill du ha hjälp med nå’t så säg 
till!  

• Arbeta för att göra medlemsmötena mer attraktiva genom att på varje medlemsmöte ha en aktivitet eller 
en viktig medlemsfråga att behandla. Styrelsen planerar att göra en medlemsenkät under året för att 
undersöka önskemål och behov.  

• Genomföra inspirerande aktiviteter för alla medlemmar i våra olika gruppers regi.  

• Delta i hundens vecka även 2023, med prova-på-grenar för alla intresserade. 

• Vara den bästa klubben att starta sin tävlingskarriär på. Varje tävling vi arrangerar ska planeras utifrån 
målsättningen att ett ekipage som gör sin första start ska känna sig så lugna, trygga och väl mottagna som 
det är möjligt.  

• Hjälpas åt med alla större arrangemang och arbetsuppgifter och lära varandra det som behövs, om 
kunskaper saknas.  

• Sprida kunskap och information om vår verksamhet genom att arrangera ”Lär känna din klubb-kvällar” 
för våra nya medlemmar, ge ut minst fyra nummer av WBK:s medlemsbrev, kommunicera i vår FB-grupp 
samt hålla hemsidan uppdaterad och aktuell. Under 2023 ser vi fram emot att bli en del av SBKs projekt 
”klubbwebb” och producera en ny hemsida.   



 

Agility/rallylydnad/Freestyle/Hoopers-gruppen 
Gruppens mål för 2023- 2024 

- Tillsammans med utbildningsgruppen fortsätta arrangera kurser i dessa 
grenar.  

 - Försöka fånga upp klubbmedlemmar som vill utbilda sig till instruktörer 
inom ovan nämnda sporter.  

- Alla medlemmar som vill delta i gruppen är också hjärtligt välkomna. 

- Arrangera prova-på kvällar och öppna träningar för alla intresserade.  

- Arrangera träningstävlingar och/eller klubbmästerskap, ev. någon officiell 
tävling alternativt blåbärstävling.  

- Arbeta med underhåll utav hinderparken. Arbeta vidare med att hålla 
god ordning vid agilityplanen, att hindren hålls tävlingsmässigt godkända och köpa in några nya hinder under året.  

- Samarbeta med närliggande klubbar vid arrangemang av tävlingar, cuper mm.  

- I sommar åka till SM-tävlingarna i Märsta för att heja på våra egna SM-ekipage; Maria och Ronja samt Ida och 
Bibbi 

Maria T (sammankallande) Helena, Elida, Annika, Heidi, Pia, Catharina, Lena, Monika 

 
Trivsel- & Medlemsvårdsgruppen  
Verksamhetsplan 2023 – 2024 
                                                                                    
-Befintliga medlemmar ska trivas; gruppens uppgift är att fånga upp 
medlemmarnas önskemål och synpunkter – och förmedla dem till styrelsen, 
klubbmöten mm. Det är viktigt att förslagsställaren får återkoppling / 
respons. 
   
-Värva nya medlemmar. Informera på stan om öppet hus-kvällar, prova på 
kvällar för ickemedlemmar (och medlemmar) samt övriga arrangemang 
öppna för alla. Våra aktiva promenader sista lördagen varje månad är ett 
bra exempel på en trevlig aktivitet utan medlemskrav. Alla deltagande 
hundar är då kopplade och vi håller det avstånd till varandra som behövs. 
Promenaden genomförs på olika platser med start kl. 10.00 i ca 1,5 – 2 timmar inkl. fikastopp. Välkommen att 
delta!  
Vårt eget KM, dvs ett klubbmästerskap/kulmästerskap där vi på lättsamt sätt provar på fyra olika grenar inom 

hundsport under ett antal tisdagskvällar. Man provar en gren ena tisdagen och tisdagen därpå  en deltävling i den 

grenen. Följande tisdag är det dags för nästa gren osv. Ett kul sätt att lära känna sina klubbkompisar och samtidigt 

prova på kanske nya saker tillsammans med din hund. I god tid innan start bestäms vilka grenar som kommer ingå 

och utgångspunkten är att alla ska kunna deltaga förutsatt att du är medlem samt att hunden måste vara ett år för 

att få hoppa i agilityn (och frisk förstås)   

Information och info om anmälan kommer på hemsidan i slutet av sommaren. Den/ de som fått bästa 

sammanlagda resultat i de olika grenarna blir klubbmästare och koras vid medlemsmötet under hösten. 

Förutom sammankallande (Ewa T) har det nu även bildats en arbetsgrupp efter ett möte i början på december 

2022. För närvarande består gruppen av Monika S, Madeleine Y, Siw C, Heidi Ö, Angelica W samt Pia S. Gruppen 

kommer att så snart som möjligt träffas och planera inför 2023 förutom redan bestämd plan. 

Detta planeras inför 2023-2024 

Aktiva hundpromenader sista lördagen i Jan-maj och sept-nov 

Julgransplundring  

Äggjakt till påsk 

KM under hösten 

Hundens dag under hösten  

Klappjakt efter jul 

 Ewa Troëng (sammankallande)Monika S, Madeleine, Siw C, Heidi, Angelica, Pia S 



 

Köksgruppen 
 
Köket är en mycket viktig trivselfaktor i klubbens verksamheter. Att vara med och servera funktionärer och/eller 
tävlande vid våra aktiviteter är ofta ett roligt sätt att lära känna klubbens verksamheter och klubbkompisarna och 
ett mycket uppskattat frivilligarbete!  
 
Gruppens mål för 2023 - 2024 

- Planen är att köket ska fungera till allas belåtenhet. Vi hoppas att kurser och tävlingar kommer att anordnas 

under året och då behövs frivilliga till hjälp med diverse arbete såsom t.ex. vattenhämtning och att hjälpas 

åt med bemanning i köket vid våra aktiviteter.  

Margaretha Holtman (sammankallande) Ingela, Siw, Tuppie, Heidi, Madeleine 

 

Mark- & stuggruppen 
 
Gruppens mål för 2023- 2024: 

- Anordna två städdagar per år. 

- Rensa sly. Fortsätta att hålla de nu öppna områdena fria från sly och ogräs tex 

naturhinderbanan. 

- Fortsätta att reparera staketet vart eftersom behov uppstår. Underhålla grindar 

och rensa bort tex vass som drar ned staketet. 

- Ersätta gula tältet som börjar gå sönder. 

- Med gemensamma krafter försöka hålla god ordning på vårt fina klubbområde 

under hela året. 

- Ommålning av klubbstugan 

En arbetsgrupp för mark- och stuga bildades i början av december 2022 och som kommer att planera arbetet för 

2023. 

Helena Lagerroos (sammankallande) Lena M, Eva C, Monika, Kerstin 

 

Nose Work och specialsöks-gruppen  
 
Mål för 2023 – 2024 
 
Gruppen har som mål att fortsätta samla de medlemmar som är intresserade av att hitta träningskompisar för att 

träna vidare med sina hundar efter att ha gått kurs, utmana varandra med roliga sökövningar och hjälpa varandra 

med tips och idéer.  

Att använda nosen är det som hundar alltid tycker är kul. Vi är många på klubben som håller med om det. Tävling 

är inte det viktigaste, men det är kul om vi kan ha en cup i vår/höst, vi jobbar på det. Utmaningen i att hitta knepiga 

doftgömmor ute och inne kommer att stimulera oss att fortsättningsvis. Vi fortsätter med träffar i vår träningsgrupp 

och att arrangera träningstillfällen.  

Vi hoppas att 2023 blir ett bra träningsår. Vi ska ge möjlighet att träna i olika miljöer, dagtid, kvällstid och helger. 

Tid och plats meddelas i facebook-gruppen WBK nosework. Alla som gått kurs och vill vara med är välkomna att 

ansluta. I år ingår även specialsök, där vi söker kong. Det är många hundar i gruppen som redan kan söka kong, 

och vi brukar även ha områden med kong-sök på våra träningar. Hundar som kan söka nosework-dofter kan lätt 

lära sig söka kong. 

Vi hoppas på ett bra 2023 med många medlemmar som vill vara med på aktiviteterna som erbjuds. 

Bitte Hårdsten (sammankallande) Ingela, Eva C                                                                   



 

 Draghundsgruppen 

 
Mål för 2023– 2024 
Planer för kommande år är att förhoppningsvis få fler intresserade av att 

springa med sin hund och ha en prova på tisdag med övningar och 

löpning. 

Vårt mål är att få fler hundägare intresserade utav att springa med sin 

hund, en perfekt kombo av egen konditionsträning tillsammans med 

hundens träning. Vi kommer att lägga ut kommande aktiviteter på 

klubbens FB-grupp och hemsida, exempelvis när det kommer snö igen 

så kan vi prova drag med vår nya pulka.  

 Ann Lodén (sammankallande)  Margaretha 

 

 
PR/Info 

Mål och plan: 

Målet med gruppen är att nå ut till våra medlemmar och nå ut till alla hundintresserade som vill träna och ha kul 

med sin hund.  

Arbetet med att förbättra och förnya klubbens hemsida pågår. Den nya hemsidan följer SBKs riktlinjer och 

utseende som är anpassad för mobil samt dator och ska underlätta för våra medlemmar. Vi fortsätter att 

kontinuerligt uppdatera våra plattformar för sociala medier med bilder och information om de aktiviteter och 

evenemang som pågår på klubben.   

Julia Westberg (sammankallande)  Annika, Bengt 

 

 

3.Avelsansvar  

Sedan ett antal år har vi ingen aktiv grupp för rasutveckling och mentalitet och vi har inte arrangerat några MH eller 

korningar. Om några aktiva medlemmar vill ta tag i denna verksamhet så välkomnas ni med öppna armar. 

Kontakta någon i styrelsen i så fall.  

 

 

4. Frivillig försvarsorganisation 

Tjänstehundsverksamheten under 2023 - 2024 
 
Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation som utbildar patrullhundar med förare till 
Försvarsmakten, räddningshundar och deras förare på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket.   
Vår målsättning är att klubbens medlemmar vet vad tjänstehunds-verksamheten innebär och att intresserade får 
tips och hänvisas rätt för sin egen fortsatta utveckling.  
 
Sammankallande; vakant      
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                                    

5. Prov och tävling 
Lydnads- och bruksgruppens mål för 2023-2024:  

- Vi ska vara den bästa klubben att göra sin 

tävlingspremiär på och vi ska vara noga med att 

bemöta alla med omtanke och respekt.  

- Vi planerar för att kunna genomföra två 

startklasstävlingar i lydnad under 2023, den 20/4 och 

den 6/9.  

- Vi vill ha många nya funktionärer som utbildar sig 

och kommer och hjälper till med olika uppgifter så vi 

successivt kan bli fler och fler som hjälps åt att 

arrangera tävlingarna.  

- Målet för 2023 – 2024 är att fler intresserade ansluter 

så vi kan arrangera även andra tävlingar på vår egen 

klubb.   

Annika Hamilton (sammankallande), Tarja, Annika B, Ewa T 

 

6.Utbildning 

Vi ska fortsätta arrangera kurser utifrån våra möjligheter och den efterfrågan som finns, så vi fortsätter ta emot 

intresseanmälningar via hemsidan och erbjuder kursplatserna i turordning till dem som står på kö-listan. Om det 

finns fler platser på kursen läggs de ut på hemsidan och FB-sidan som vanligt.  

Våra mål för 2022 – 2024 

Valpkurser 

Allmänlydnad grund 

Allmänlydnad fortsättning 

Agility grundkurs 

Agility fortsättning 

Hoopers fortsättningskurs 

Nose work grundkurs och fortsättningskurs 

Kom igång med spår 

Svampsök med hund 

Utöver detta ska vi försöka möta upp de önskemål som våra medlemmar framför.  

Distansträffar: Lär känna din klubb 

 

Studiecirkel på distans – flera idéer finns.  

Vi kan även erbjuda enskild träning och träning i små grupper för erfarna instruktörer. 

Under våren 2023 genomförs en instruktörsutbildning på klubben med Åsa Klint som lärare och vi har en medlem 

som deltar i den. Klubben behöver dock ännu fler instruktörer och om intresse finns så utbildar vi gärna fler 

instruktörer under året.  

 

Annika Hamilton (sammankallande) Kerstin, Bitte 


