
   
 

   
 

Motion till Kongressen 2023  
Från Distriktsforum inom Svenska Brukshundklubben 

Följande distrikt står bakom motionen:  

Västmanland, Sörmland, Uppland, Mellannorrland, Stockholm, Gotland, Småland, Halland, Dalarna, 

Skåne, Östergötland, Blekinge, Skaraborg, Västra, ÖND, Närke 

Skapandet av projektgrupp bruks 2025 
 

Bakgrund 

Då bruksproven under en längre tid stadigt gått neråt (se bilaga) och nuvarande strategi från 

Förbundsstyrelsen inte ger de resultat vi önskar ser vi ett behov av att göra en grundlig 

genomlysning av bruksproven. Frågeställningar som dykt upp under diskussionerna som ligger till 

grund för motionen är bland annat. 

• Hur ska bruksprovet utformas för att bli ett bättre avelsverktyg? 

• Hur ska bruksprovet utformas för att bli en mer attraktiv tävlingsform? 

• Hur ska bruksprovet utformas för att bli mer publikvänligt? 

• Hur ska bruksproven bli mer lönsamma för arrangörerna? 

• Hur ska vi locka nya och fler utövare till bruksprovet? 

• Ska bruksprovet delas upp i två, en provform och en tävlingsform? 

Det behövs fler utövare och på så vis komma till rätta med den brist på funktionärer som många 

lokalklubbar har. Vi behöver även se över dom ekonomiska möjligheterna för lokalklubbarna att 

arrangera bruksprov med hänsyn till omvärldsanalysen. Utöver detta så behöver vi se över i vilken 

utsträckning våra bruksprov är en tillförlitlig källa för avelsutvärdering i det avelsansvaret vi har.   

Med detta som bakgrund så föreslår vi att det ska tillsättas en projektgrupp. 

Gruppens arbete ska bestå av att genomlysa bruksproven som är en viktig del av vår kärnverksamhet 

och finna svar på ovan frågor. Gruppen bör alltså arbeta med långsiktiga förslag till 

förbättringsåtgärder som bör lyftas till distrikt och rasklubbar löpande för beredande av förslag.  

 

Vi yrkar på 
- Att kongressen ger i uppdrag till Distrikt och Rasklubbar att tillsätta en projektgrupp på 6–7 

personer fristående från förbundsstyrelsen och dess utskott 

- Att till detta avsätter kongressen ekonomiska medel på 175 000kr fördelat på två år 

- Att projektgruppen under två års tid genomlysa bruksproven och löpande komma med 

förslag till distriktsforum och RASK samt presentera det på brukshundklubbens hemsida 

- Att projektgruppen arbetar för att bruksprovet skall bli en tillförlitlig källa för 

avelsutvärdering 

- Att projektgruppen undersöker möjligheterna till en ny attraktiv tävlingsform 

- Att slutrapporten presenteras av projektgruppen vid organisationskonferensen 2025 

 

Distriktsforum genom Närkedistriktet 

Monika Sasse



   
 

   
 

 

Statistik (fram till maj 2022, hämtat från SKK) 
 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 


		2023-01-02T02:43:01-0800
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




