
Verksamhetsplan för 
SBK Stockholmsdistriktet 2008 
 
 
Övergripande verksamhetsplan för distriktet: 
– Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar,  
   rasklubbar, distriktets hundungdom, samt SBK centralt. 
– Aktivt deltaga på aktuella konferenser och andra arrangemang där distriktets  
   representation kan komma verksamheten till nytta. 
– Verka för att distriktets hemsida fungerar som god informationskanal för distriktets  
   klubbar och medlemmar. 
– I samarbete med lokalklubbarna starta upp arbetet med Målstyrning, enligt   
   kongressbeslut. 
– Genom långsiktigt strategiskt arbete höja kvalitet och omfattning på verksamheten  
   inom distriktet. 
– Arbeta för fler medlemmar samt fler aktiva medlemmar i distriktets klubbar. 
– Öka intresset för tävling samt bidra till att skapa bra förutsättningar för de tävlande. 
– Arrangera verksamhetskonferens för samtliga klubbar i distriktet. 
– Planera och verkställa en ungdomssatsning 
 
Distriktsstyrelsen kommer under 2008 att prioritera genomförandet av SBK´s 
målstyrning och funktionärsutbildningar.  
 
Dessutom kommer styrelsen att fortsätta arbetet med en förbättrad kommunikation 
mellan distrikt och lokalklubbar. 
 
I enlighet med SBKs distriktstadga kommer distriktsstyrelsen att sträva efter 
att: 
– Fortlöpande följa, stödja och samordna lokalklubbarnas verksamhet. 
– Samverka med förbundets övriga distrikt, lokalklubbar och rasklubbar, SKK,  
   specialklubbar, hundungdom, samt berörda myndigheter och organisationer inom    
   regionen. 
– Främja utbildning och kursverksamhet inom distriktet. 
– Följa, stimulera och samordna tävlings- och provverksamheten inom distriktet. 
– Fortlöpande medverka i frivilligorganisationernas verksamhet. 
– Avge yttranden och verkställa utredningar på uppdrag av förbundsstyrelsen eller  
   myndighet. 
– Informera om förbundet, dess målsättning och verksamhet. 
– Tillvarata hundägarintressen inför myndigheter och organisationer inom   
   verksamhetsområdet. 
– Genomföra verksamhet av lokalklubbskaraktär för att uppnå samordningsvinster. 
– Aktivt delta i av förbundet och samarbetsorgan arrangerade aktiviteter. 
– I övrigt fullgöra de uppgifter som av förbundsstyrelsen åläggs distriktet. 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------- Sektor: Tävling ------------------------------------ 
Konferenser: 
- Domarkonferens 
 
Kurser: 
- Tävlingsledarkurs A och B 
- Tävlingssekreterarkurs - startas om klubbarna anger att behov finnes 
- Lydnadskommenderingsworkshop 
 
Examinationer: 
- Enligt ovan samt, om möjlighet finns tillsamordning med annat distrikt, 1B-domare 
 
Provverksamhet: 
- Fördela domaruppdrag hösten 2008 och våren 2009 
- Planera och sammanställa 2009 års tävlingsprogram, samt möte med   
  lokalklubbarna om det 
- Uppdatera funktionärslistor 
- Arrangera DM i samliga grupper samt lydnadsklass 
- Dela ut vandringspriser 
 
Genomföra ett antal protokollförda möten inom sektorn. 
 
 
------------------------- Sektor: Hundägarutbildning ------------------------- 
– Svara på frågor ställda till C-HUS. 
– Vara remissinstans för C-HUS frågor. 
– Samverkan SKK & SBK Stockholms distrikt. Kursplatser till Aly-instruktörer 
kommer att reserveras. 
– Samarbetet med studiefrämjandet för utbildning av nya instruktörer kommer att 
fortsätta: 
Planeras 2 st. Aly-instruktörskurser samt1 st SBK Instruktörsutbildning. 
– Samarbete med studiefrämjandet för att utveckla SBK-anpassade ledarkurser och 
styrelseutbildningar. 
– 2 st. utvecklingskurser för Instruktörer / lärare. 
– Ett symposium för distriktets instruktörer planeras för hösten. 
– 2 st. Lärarträffar planeras. Utveckling / förändring. Skapande av lärarteam? 
– Sektorn planerar 2 st KUL-träffar. (Vår & Höst). 
– Deltaga vid D-HUS konferenser. 2 st. 
– Det finns ett stort behov för utbildning av klubbarnas förtroendevalda varför sektorn 
gärna påtarsig ansvaret för SBK-anpassad utbildning av dessa genomförs i samråd 
med Studiefrämjandet. 
- Uppdatderingskurs  för handledare/instruktörer/lärare i relationmodellen och 
analysverktyget 
- Steg 2 och 3 i Rallylydnad för aly-instruktörer/instruktörer/lärare med avslutande 
eximination 
 
 
 
 
 



 
------------------------------------- Sektor: Agility ------------------------------------ - 
Agilitysektorns ambition är att bidra till att agilityverksamheten ute på klubbarna i 
distriktet utvecklas. Sektorn ska vara lyhörd för de behov som finns hos klubbarna. 
 
Planeringen för 2008 innehåller olika träffar med agilityansvariga och agility-
engagerade personer i distriktet. 
Ytterligare förfrågan till agilityansvariga på klubbarna kommer att göras för att 
kartlägga vilka behov som finns. 
 
En service som distriktet skulle kunna ge till klubbarna är att köpa in 
tidtagarutrustning för uthyrning till klubbarna i distriktet. Om intresse finns i denna 
fråga och vi hittar rätt utrustning inkommer vi med förfrågan om detta till 
Distriktsstyrelsen under året. 
 
 
------------------------------ Sektor: Rasutveckling ------------------------------ 
Sektorn har planerat in ett första möte med lokalklubbar och rasklubbar 2008-03-04. 
Sektorn ska arbeta för att genomföra flera möten löpande under året med klubbarna.  
Vi ska även arbeta för att, gemensamt med kringliggande distrikt, samarbeta vad 
gäller utbildningsplatser M1 – M5b. Även att samarbeta när det gäller restplatser vid 
MH och MT. 
Arbeta för att långsiktigt få fler aktiva mentalfunktionärer i distriktet.  
Arbeta för att lösa de problem som föreligger den nu färdigställda, interaktiva 
funktionärslista som ska/bör kunna fungera via distriktets hemsida. 
Arbeta för att hjälpa lokalklubbar med frågor kring MH och MT, samt det materiel som 
behövs för att genomföra MH och MT 
Sektorn planerar att arrangera utbildning av A-figuranter och testledare under 2008 
 
 
-------------------------------- Sektor: Tjänstehund -------------------------------- 
Under verksamhetsåret 2008 har Stockholmsdistriktets tjänstehundsektor planerat att 
genomföra följande verksamhet. 
Distriktsmästerskap för försvarsmaktshundar. Med förhoppning om att sända minst 2 
representanter till Svenska mästerskapen 
4st möten för lokalklubbarnas tjänstehundansvariga. 
2st Informations och rekryteringsträffar. 
Kompetensutveckling för distriktets försvarsmaktshundinstruktörer 
4 st kurser / prov för Hv-hund. 
2 st funktionskontroller försvarsmaktshund 
 
Då det fortfarande finns ett stort behov på hundtjänstpersonal i Hv så skall sektorn 
verka stötta informations och rekryteringsträffar. 
Utöver detta skall sektorn representera SBK på de olika förband som vi jobbar 
tillsammans med och delta på konferenser som anordnats av SBK centralt och 
Försvarsmakten. 
 
 
 



Räddning 
Den pågående utbildningen av räddningshundekipagen fortsätter.   
Hålla informationsmöten och rekryteringsmöten. Den pågående utbildningen av 
räddningshundekipagen fortsätter. Det är nio deltagare på den kursen, som startade i 
september 2007. 
Genomföra de obligatoriska delproven för kursdeltagarna. 
Det finns ett 10-tal personer som bara på senare tid har uttalat intresse om en ny 
räddningshundutbildning och det kan vara ett 10-tal ekipage som inte kom med på 
den nyligen startade kursen och inträdesprovet, som kan vara aktuella för en ny kurs. 
Arbeta för att samverkan mellan distrikts- och lokalklubbarna utvecklas. 
Funktionskontroller – varje ekipage ska göra minst 2 st godkända funktionskontroller 
per år (1 gång/halvår). 
Vidareutbilda instruktörer och domare samt nyutbilda instruktörer och domare (det 
behövs hållas en ny kurs nästa år). 
HållaHåla föredrag och fortbilda våra hundar och förare efter förarnas önskemål. 
Delta i katastrofövningar, olika lagtävlingar samt läger för räddningshundar. 
Stockholmsekipagen tränar i grupper varje vecka på olika områden, t ex 
kommunförråd, industritomter, i skogen etc runt om i Storstockholm. Dessutom tränar 
självfallet de som är antagna på ovannämnda utbildning mellan kurstillfällena, 1-2 
gånger/vecka. 
Arrangera Rädda Påsken-läger tillsammans med Östgötadistriktet. 
Arrangera DM och delta i DM och SM för räddningshundar. 


