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Borås Brukshundklubb

VISION
Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar

mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle

VERKSAMHETSIDÉ 
Vi är Sveriges hundutbildningsorganisation som verkar för en aktiv och givande relation
mellan människa och hund där vi tar ett ansvar för våra bruksrasers utveckling och våra

samarbetspartners behov

UPPGIFT
Sprida kunskap om hund

Hundar i människans tjänst
Vara en aktiv organisation

Borås Brukshundklubb
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FOKUSOMRÅDEN
1. 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  aktivt arbeta med att marknadsföra Brukshundklubben som organisation i samhället. Vår digitala 
närvaro ska vara tydlig.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

2



Borås Brukshundklubb ska under året verka för att medlemmarnas röster kommer till tals 
genom medlemsmöten där man kan lämna förslag till aktiviteter som kan genomföras på 
klubben. Vi vill ha en öppen dialog där alla förslag är lika mycket värda.

Genom att finnas med på Facebook och ha en uppdaterad hemsida ska medlemmarna lätt 
hitta aktuell information.

Genom att genomföra MH på klubben bidrar vi till att skapa förutsättningar för avel av friska 
och sunda hundar.

Klubben kommer att genomföra tävlingar och prov.

Vi ska fortsätta att ha kurser för hundägare för att sprida kunskap om hund. 

På grund av den pågående pandemin har vi svårt att säga hur många kurser, MH och 
tävlingar vi kommer kunna genomföra. Vi kommer att försöka att hålla igång aktiviteter så 
mycket som möjligt.
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