
 

 

Handledning aktivitetsombud – utkast 

 

Inledning 

Den här handledningen är till för dig som är aktivitetsombud i Rasklubben för dansk-svensk 

gårdshund (RDSG). Oavsett om du är ensam inom ditt område eller tillhör en grupp av 

aktivitetsombud, hoppas vi att du får nytta av de här råden och tipsen.  

Vi som tagit fram handledningen har varit ansvariga för aktivitetsgrupperna inom styrelsen för RDSG.  

Vi har i olika grad erfarenheter från arbetet lokalt. Vi har under resans gång bjudit in nuvarande och 

tidigare aktivitetsombud för att få input till denna handledning. 

Vår förhoppning är att dessa tips och råd, ska ge dig hjälp på vägen oavsett om du är ensam eller 

arbetar i grupp. Det allra viktigaste rådet, som vi vill ska genomsyra hela handledningen är att du som 

aktivitetsombud ska:  

• Ha roligt medan du håller på!  

• Lägga upp arbetet så enkelt som möjligt!  

• Börja i det ”lilla”, och inte med den stora utställningen/eventet/tävlingen, då bränner du 

bara ut dig! 

Bjud in till en enkel promenad till att börja med. Och se till att så fort som möjligt bli fler som 

jobbar tillsammans och planerar. Det är alltid roligare att vara flera och hjälpas åt. 

Lycka till med arbetet lokalt och tveka inte att höra av er till oss. 

 

Agneta Wändell och Catrin H Karlsson 

 

Kommunikation 

➢ Var inte rädd för att upprepa och påminna om möten – folk glömmer lätt 

➢ Gör en FB-sida för ert område – och glöm inte att kontinuerligt göra ”reklam” för den, t ex i 

andra FB-grupper. Det är på så sätt ni ständigt bygger upp gruppen med nya medlemmar 

➢ Skicka in information om kommande möten till RDSG:s webbredaktör, som sedan ser till att 

kommande program kommer in i tidningen. Skicka gärna in foton efteråt. 

➢ Skriv om de möten ni haft och skicka ett par foton till tidningen: dsgtidningen@gmail.com. 



➢ Skriv om de möten ni haft, med foton, i FB-gruppen dansk-svensk gårdshund. Passa på att 

berätta om att ni finns och var nya gårdisägare i ert område kan hitta er! 

➢ Be folk i er grupp om hjälp med tips på vad de vill göra på träffarna, och be dem gärna hjälpa 

till om de föreslagit en plats du själv inte känner till.  

➢ Jobba inte ensam! Fråga om fler vill vara aktivitetsombud så ni kan hjälpas åt. Dra dig inte för 

att fråga personer direkt. Vår erfarenhet är att de flesta blir glada över att bli tillfrågade och 

ställer upp, speciellt om ni håller jobbet på en rimlig och enkel nivå. 

➢ Uppmuntra till egna initiativ i Facebookgruppen. T ex att folk träffas mellan organiserade 

möten, att de kan använda FB-gruppen till att kontakta varandra för att träffas där de bor för 

att promenera, träna eller leka med hundarna. 

 

 

Tips på aktiviteter 

➢ Promenader av alla de slag. Gärna med fika i naturen eller på hundcafé. 

➢ Prova på olika hundsporter. Behöver inte göras så märkvärdigt. Låt någon som precis gått 

kurs visa vad de lärt sig. 

➢ Miniföreläsning av veterinär, hundfysioterapeut, hundpsykolog eller instruktör 

➢ Samlas och gå med på andra hundpromenader, a la Hundens dag. 

➢ Samlas vid hundutställningar och stötta varandra 

➢ Ordna tipspromenad 

➢ Träffas hemma på någons gård 

➢ Träffas hos uppfödare, som berättar om avel; varför man ska ha en reggad hund, t ex. 

➢ Enkel hundutställning – men först när ni är riktigt varma i kläderna och är flera som jobbar 

tillsammans och har en ”upparbetad” FB-grupp.  

➢ Enkel tävling av något slag. 

➢ Kanske en kurs av något slag? Rasklubben har precis utlyst ett utbildningsstipendium där 

mottagarna får delar av instruktörsutbildningar betalda mot att de ”ger tillbaka” form av 

utbildning i någon aktivitetsgrupp. Eller ni kan söka ett bidrag för hjälp att kunna ha en 

utbildning lokalt.. Fråga styrelsen! Det går att söka medel för extra ordinära aktiviteter, se 

bara till att göra det i god tid så att styrelsen fårr tid på sig att behandla frågan. 

➢ Ordna BPH om det finns möjligheter lokalt. Även här kan ni fråga styrelsen om det finns 

möjligheter till ekonomiskt stöd av något slag. Göteborg har ordnat BPH vid ett par tillfällen. 

➢ Ni kanske kan ordna någon aktivitet tillsammans med en ”grannaktivitetsgrupp”. Använd FB-

gruppen ”Aktiva i Rasklubben för dansk-svensk gårdshund” för kontakt. Det kan handla om 

utbildning, träffar i ”gränsområdena” eller bjuda intill varandras träffar. 

➢ Träna tillsammans. Har ni en hundhall i närheten? I Örebro/Värmland har ett gäng 

gårdisägare tränat tillsammans i ett par års tid. De träffas i en hundhall cirka två gånger per 

månad och delar på hyran av hallen. 

 

 

Några råd på vägen 

➢ Börja i det ”lilla”, ta inte i så du spricker i början. Då tappar du bara sugen. 

➢ Fråga ständigt efter fler som vill vara med och planera, så ni blir fler aktivitetsombud som kan 

dela på arbetet. 



➢ Informera ständigt om gruppen i olika kanaler: tidning för RDSG, Hemsida RDSG, samt andra 

FB-grupper, främst Dansk-svensk gårdshund. 

➢ Försök att ha en planering halvårsvis/helårsvis, så du kan berätta om kommande möten i 

tidning, på FB och på Rasklubbens hemsida (så folk har en chans att planera in det i 

almanackan). 

➢ Dela upp jobbet sinsemellan om ni är flera, så att ni inte bränner ut eldsjälarna, som ofta är 

motorerna i gruppen. 

➢ Ta hjälp av styrelsen och styrelsens kontaktansvariga.  

➢ Gör inte saker för komplicerade, utan använd FB och epost. 

 

Kontaktpersoner 

På rasklubbens hemsida – www.gardshund.com – hittar du alla aktuella kontaktuppgifter du kan 

tänkas behöva för att genomföra ditt uppdrag. Kontaktuppgifterna hittar du som regel under resp 

rubrik  i rullisten som öppnas när du går in under Rubriken ”KLUBBEN” högst upp på startsidan. 

Kontaktuppgifter till andra aktivitetsombud hittar du under rubriken bredvid: ”AKTIVITETER”. Där kan 

det vara bra att du kikar in då och då och kollar om era egna texter behöver uppdateras, om era egna 

kontaktuppgifter är korrekta (lätt att glömma om man får en ny epostadress t ex). 

 

 

Lycka till! Glöm inte att ha roligt! 

 

Bilaga: Regler för aktivitetsombud  

http://www.gardshund.com/


                           

 

 

Regler för lokala aktivitetsgrupper verksamma inom RDSG  

Antagna av styrelsen för rasklubben dansk-svensk gårdshund 2018-10-28 

 

 

Aktivitetsgrupperna skall ha en medlemsvårdande verksamhet och bedriva aktiviteter för 

gårdshundar och gårdshundsägare som t ex ringträning, studiecirklar, kurser, föreläsningar, 

prova-på-aktiviteter av skilda slag som agility, spår, lydnad och nosework. All hundträning 

ska bedrivas med positiva träningsmetoder och all verksamhet enligt klubbens stadgar och 

värdegrund. Självklart ska också SKK:s grundregler följas. 

 

• Förslag till aktivitetsgrupp skall ställas till styrelsen och utgöras av minst två personer, 
som är medlemmar i RDSG, för att kunna kallas aktivitetsgrupp. Aktivitetsgrupp skall 
godkännas av styrelsen innan verksamhet får bedrivas under rasklubbens namn. 
Förslag till aktivitetsombud kan även tas fram av och beslutas av styrelsen. 
 

• En grupp kan täcka ett eller flera län. I vissa fall kan aktivitetsombud utses för 
orter/mindre områden.  
 

• En lokal aktivitetsgrupp måste hålla minst två aktivitetsträffar per år. Aktiviteter skall 
genomföras på platser som är lämpliga med tanke på medlemmarnas bostadsort 
inom aktivitetsgruppens område, och varieras, så att alla har en rimlig resväg. 
 

• Aktivitetsombud har ej mandat att på eget initiativ göra uttalanden i  
     rasklubbens för dansk-svensk gårdshunds namn.  

 

• Så fort ett nytt aktivitetsombud föreslås skall detta meddelas styrelsens 
kontaktansvariga, som förbereder frågan inför styrelsebeslut. Skulle 
aktivitetsgruppens verksamhet upphöra övergår eventuella tillgångar till rasklubben. 
 

• Aktivitetsgrupperna har ingen egen ekonomi, men kan skicka in förslag till styrelsen 
om man behöver ekonomisk hjälp att genomföra en viss aktivitet, typ kurs, hyra av 
lokal etc. Därutöver står givetvis klubben för kostnader i samband med de större 
utställningarna som arrangeras årligen Stockholm respektive Göteborg. 
 

• Aktivitetsgrupperna behöver inte lämna in formella verksamhetsberättelser och planer 
till styrelsen inför årsmötet men förväntas, på begäran, att informera styrelsens 
kontaktansvariga som ansvarar för avsnitten i VB samt VPL för den lokala 
verksamheten. 

 


