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Verksamhetsplan för 
SBK Stockholmsdistriktet 2009 
 
 
 
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. 
– Följa upp och utveckla viktiga punkter från konferensen 2008 
– Det finns ett mycket stort behov för utbildning av klubbarnas förtroendevalda varför  
   styrelsen gärna påtar sig ansvaret för SBK-anpassad utbildning av dessa i 
   samråd med Studiefrämjandet. 
– Distriktet kommer under hösten i samarbete med Studiefrämjandet anordna en  
   kurs för klubbarna i målstyrning (pilotkurs åt SBK FS) enligt Simon-modellen. 
 
Distriktsstyrelsen kommer under 2009 att prioritera, frågor kring genomförandet av 
SBK´s målstyrning, föreningsutveckling och funktionärsutbildningar.  
 
Dessutom kommer styrelsen att fortsätta arbetet med en förbättrad kommunikation 
mellan distrikt och lokalklubbar med bland annat en väl fungerande hemsida. 
 
Distriktsmötet i höst har att hantera första läsningen de nya distriktsstadgar som 
ligger ute på remiss sedan februari 
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I enlighet med SBKs distriktstadgar skall distriktsstyrelsen 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, bruks 
- Tävlingsledarkonferens, bruks 
 
Kurser: 
- Domarutbildning A och B 
- Tävlingssekreterarkurs - startas om klubbarna anger att behov finnes 
- Tävlingsledarkurs, lydnad 
- Stimulansåtgärd för tävlingsekipage 
 
Examinationer: 
- Domare: klass ll A samt klass l B 
- Tävlingssekreterare 
- Tävlingsledare, lydnad 
 
Provverksamhet: 
- Fördela domaruppdrag hösten 2009 och våren 2010 
- Planera och sammanställa 2010 års tävlingsprogram 
- Möte med distriktets lokalklubbar om tävlingsprogrammet 2010 
- Uppdatera funktionärslistor 
- Arrangera DM i samliga grupper samt lydnadsklass 
- Dela ut vandringspriser erövrade föregående verksamhetsår. 
- Utse vinnare av vandringspriser för innevarande verksamhetsår 
- Föreslå domare till SM och NM i bruks och lydnad 
 
Möten: 
Genomföra ett antal protokollförda möten inom sektorn. 
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------------------------- Sektor: Hundägarutbildning ------------------------- 
- Svara på frågor ställda till C-HUS. 
- Vara remissinstans för C-HUS frågor. 
- Samarbetet med studiefrämjandet för utbildning av nya instruktörer kommer att   
  fortsätta: Planeras 1 st. Aly-instruktörskurser samt 1 st SBK Instruktörsutbildning. 
- Samarbete med studiefrämjandet för att utveckla SBK-anpassade ledarkurser. 
- 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 centrala konferenser. 
- Det finns stort behov för klubbarnas utveckling av ledare varför sektorn gärna påtar  
  sig ansvaret för SBK-anpassad utbildning av dessa. 
 
 
 
------------------------------------- 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. 
 
Under 2009 kommer en agilityinstruktörsfortbildning att genomföras i samarbete med 
SHU och Studiefrämjandet. Sektorn kommer att arbeta med de frågor som klubbarna 
anser vara angelägna. Dessutom kommer ett Distriktsmästerskap att genomföras i 
samarbete med någon av klubbarna inom distriktet. 
 
 
------------------------------ Sektor: Rasutveckling ------------------------------ 
- Sektorn har planerat in ett första möte med lokalklubbar och rasklubbar 2009-03-01. 
- 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. 
- Sektorn kommer att under mötet i mars-09 ta upp vikten av att mentalprov och  
  utbildningar anmäls och avrapporteras till distriktet, vilket inte sker i dagsläget. 
- Gemensamt arbeta för att långsiktigt få fler aktiva mentalfunktionärer i distriktet.  
- 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 M1 – M4 under våren, samt M5a och  
   M5b under hösten. 
 
Finns en vilja och ett önskemål från klubbarna i distriktet är vi villiga, att ordna någon 
form av sammankomst för samtliga mentalfunktionärer, inom vårt distrikt i syfte att 
skapa en gemenskap i det vi alla brinner mer eller mindre för. 
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-------------------------------- Sektor: Tjänstehund -------------------------------- 
Under verksamhetsåret 2009 har Stockholmsdistriktets tjänstehundsektor planerat att 
genomföra följande verksamhet. 
 
Försvarsmaktshundar: 
- Preliminärt kommer det att startas två nya kurser under året. 
- Hålla informationsmöten och rekryteringsmöten. Det inkommer intresseförfrågningar  
  fortlöpande från personer som är intresserade att utbilda sig och hunden till  
  FM-ekipage.  
- Arbeta för att samverkan mellan distrikt- och lokalklubbarna utvecklas. 
- Funktionskontroll – varje ekipage ska göra minst 1 st godkänd funktionskontroll  
  vartannat år. 
- Anordna DM för FM-hundar. 
- Preliminärt kommer även en Ku för aktiva bevaknings- och hundtjänstinstruktörer att  
  anordnas. 
- Anordna en konferens för Tjh-ansvariga i klubbarna. 
- Hålla kontinuerliga möten för ansvariga i klubbarna. 
 
Räddningshundar: 
- Preliminärt kommer det att starta en ny räddningshundkurs, dock inte bestämt om    
  det blir Stockholm eller Uppland som anordnar kursen.    
- Hålla informationsmöten och rekryteringsmöten (Prova På-dagar). Det inkommer  
  intresseförfrågningar fortlöpande från personer som är intresserade att utbilda sig  
  och hunden till räddningshundekipage.  
- Arbeta för att samverkan mellan distrikts- och lokalklubbarna utvecklas. 
- Funktionskontroll – varje ekipage ska göra minst 1 st godkänd funktionskontroll per  
  år.  
- Hålla 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 räddningshundläger (Rädda Påsken) tillsammans med Östgötadistriktet. 
- DM/IPO-R och SM för räddningshundar. 
 
 
-------------------------------- Sektor: PR/Info -------------------------------- 
 
Arbetet med webbsidan fortsätter med ständiga uppdateringar. Det kommer troligen 
att finnas behov av vissa kompletteringar av webbsidans funktioner. I synnerhet om 
vi får den respons från lokalklubbarna som vi eftersträvar, nämligen att distriktets 
webbsida även ska kunna användas som en sambandscentral. 
 
Det finns även behov av andra åtgärder som berör PR/Info sektorn. En idé är att 
framställa en trycksak som informerar om distriktets och lokalklubbarnas verksamhet. 
Denna trycksak bör kunna användas av såväl Stockholmsdistriktet som distriktets 
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lokalklubbar i kontakter med myndigheter, politiker, kommuner m.m. samt för 
nya/presumtiva lokalklubbsmedlemmar. 
 
Beroende på vad SBKs PR/Info-kommitté åstadkommer, kan det eventuellt behövas 
en ”Stockholmsanpassning” av informationsmaterial.  
 
Träff för PR/Infoansvariga, webbansvariga och klubbtidningsredaktörer borde 
genomföras under hösten. 
 
 
-------------------------------- Ag Rallylydnad -------------------------------- 
 
Nätverksträffar 
2 st träffar för klubbarnas kontaktpersoner, en på våren och en på hösten. 
Under nätverksträffarna kommer klubbarnas behov att fångas upp varför ytterligare 
aktiviteter kan tillkomma under året. 
 
 
Marknadsföring 
1-dags ”Prova På Rallylydnad” för medlemmar tillhörande distriktets klubbar norra 
Stockholm 
1-dags ”Prova På Rallylydnad” för medlemmar tillhörande distriktets klubbar södra 
Stockholm 
 
1-dags ”Prova På Rallylydnad för Allmänlydnadsinstruktörer” tillhörande klubbar 
norra Stockholm 
Del 1 i instruktörsutveckling i rallylydnad. 
 
1-dags ”Prova På Rallylydnad för Allmänlydnadsinstruktörer” tillhörande klubbar 
södra Stockholm 
Del 1 i instruktörsutveckling i rallylydnad. 
 
Arbetsgruppen kommer att informera både intern och externt om rallylydnad om 
efterfrågan finns. 
 
 
Instruktörsutveckling i rallylydnad 
1 utbildning för Allmänlydnadsinstruktörer i rallylydnad som ger kunskap för att hålla 
rallylydnadskurser. 2 tillfällen á 2 heldagar. 
Del 1 ”Prova På Rallylydnad – för Allmänlydnadsinstruktörer” krävs som förkunskap 
om ingen tidigare kunskap om rallylydnad finns. 
 


