
Kungälvs Brukshundklubb 

 
Kungälvs Brukshundklubb består av ca 260 
hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är 
till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla 
eller lära dig och din hund grunderna för en bra start 
på hundägandet. 
 
Verksamheten bedrivs ideellt och är helt beroende av 
medlemmarnas frivilliga insatser.  
  



Vision 2020 och framåt 

Att arbeta vidare med de verksamhetsmål som 
fastställdes av årsmötet 2019 för Kungälvs 
Brukshundklubb 
 
• Bevara vår brukshundklubb och utvecklas på ny plats 
• Medlemsvård –  Behålla befintliga medlemmar men också öka medlemsantalet 

• Utveckla kursverksamheten. 
 

 
 

 

Kungälvs Brukshundklubb –sammansättning  
 

UNGDOM 
vilande 

TÄVLING 
Bruks, lydnad, 

agility, rallylydnad 

Styrelsen 

RASUTVECKLING   
vilande  

UTBILDNING 
Bruks, lydnad, agility, 

rallylydnad, 
aktivitetskommitté 

HUS & FÄLT KÖK 
Café Glada taxen 

PR, & SPONSRING LÄGER 



INFORMATION & MEDLEMSVÅRD 
 

Vi måste bli attraktivare som klubb, erbjuda alla medlemmar aktiviteter som är tilltalande. Vara en 
öppen och välkomnande klubb. Styrelsen skall vara lyhörd för alla medlemmars önskemål.  
 
Vision  
Alla medlemmar ska ha en önskan att fortsätta vara medlem och ska känna  
tillhörighet och ett värde med att var medlem i Kungälv BK.  
 
Mål  
 Styrelsen avsätter 15 min vid varje styrelsemöte för att öka tillgängligheten för medlemmar att 

göra sin röst hörd  
 Varje år anordna KM inom alla grenar där våra medlemmar är aktiva  
 I samband med KM:et ha gårdsfest eller liknande  
 Använda medlemsenkät för att mäta medlemsnöjdhet och få in nya önskemål  
 Fortsatt anordna träningstävlingar minst 2 gånger om året  
 Fortsätta kommunikationen med medlemmarna genom medlemsutskick ca 1 gång per månad 
 
 
 

 

UTBILDNINGSSEKTORN 
 
Klubben måste jobba för att motivera våra mindre aktiva instruktörer till att hålla kurser samt locka 
medlemmar till att utbilda sig till instruktör för att säkerställa framtida kursverksamhet.  
Det ska bli attraktivt att hålla kurs på Kungälvs BK. 
Vision  
Alla som vill gå kurs ska få gå kurs hos oss!  
Mål  
 Erbjuda minst 120 kursplatser per år (ca 14 kurser, helst med ideella instruktörer annars med hjälp 

av avtalsinstruktör)  
 Erbjuda kurser med varierande längd och innehåll (inte enbart valpkurser, allmänlydnadskurser)  
 Utveckla kursutbudet för våra redan aktiva medlemmar  
 Engagera medlemmar till att bli hjälpare på kurser så det genererar nya instruktörer. 
 Utbilda minst 5 instruktörer under de kommande 2 åren  
 Instruktörer ska erbjudas minst en möjlighet till vidareutveckling/år  
 Instruktörspoängsystemet ska utvecklas – det ska bli attraktivt att hålla kurser  
 Anordna en kick-off för instruktörer och hjälpare. 

 



UNGDOMSSEKTORN  

 

Vilande 

TÄVLINGSSEKTORN   
Kungälvs Brukshundklubb har en stark tradition att vara en aktiv tävlingsklubb som 
genom åren alltid haft ett stort utbud av arrangerade tävlingar. Tävlingssektorn består av 
lydnad, bruks (spår, sök, skydd), agility samt rallylydnad. 
 
Vision 
Att fortsätta vara en attraktiv klubb att tävla på. 
 
Mål 
 Fortsätta vår verksamhet kring tävlingar med bibehållen kvalité  
 Utbilda nya tävlingsledare inom lydnad, bruks och agility.  
 Fortsätta att ha ett gott antal auktoriserade tävlingssekreterare  
 Fortsatt utbilda och engagera befintliga funktionärer samt engagera nya 
 Fortsätta finnas ansvariga grupper för varje gren. 

 
 



HUS & FÄLT  

Hus & Fält säkerställer att klubbens faciliteter är i gott skick. 
 
Vision 
Ha ändamålsenliga byggnader och marker där vi fritt ska kunna bedriva vår veksamhet 
på långsiktig basis. 
 
Mål 
 Se till att planer och omgivning skapar en attraktiv träningsmiljö 
 Underhålla byggnader och faciliteter 
 Hålla god kommunikation med kommunen inför en framtida flytt. 
 
 
 

LÄGER 
Det är viktigt för klubbens medlemmar för att  främja god sammanhållning och 
klubbanda. 
 
Vision 
Att öka gemenskapen och välkomna nya medlemmar. 
 
Mål 
 Hålla ett bortaläger per år till självkostnadspris. 

 



PR & SPONSRING 
Det är viktigt för klubben att synas och att nå ut med information till medlemmar. 
  
Vision 
Att vara en attraktiv brukshundklubb för medlemmar och sponsorer. 
 
Mål 
 Att bibehålla och utveckla en aktiv PR & Info grupp med intresserade 

medlemmar 
 Bygga långvariga relationer med våra sponsorer  
 Kungälvs BK ska på sikt kunna finansiera större delen av tävlingsverksamheten 

med hjälp av sponsring 
 Att genom sponsring även erbjuda den enskilde medlemmen fördelar.  

 

Kök-Café Glada taxen 
 

 
I dessa tider när vi har allt mindre med tid och olika mat- och fikavanor är det viktigt att vi 
kan erbjuda ett brett sortiment som tilltalar alla. 
 
Vision 
Att ha ett kök som kan erbjuda mångfald.  
 
Mål 
 Att vara en del av finansieringen av klubben. (Vinst på ca 20 000 kr)  
 Att ha en aktiv i kökskommitté 
 Att det alltid finns något att handla 
 Fortsatt hålla caféet öppet under onsdagsträningarna. 

 
 

 



Rasutvecklingssektorn 
 
 
 

Vilande  
 


