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Väx som klubb

Fler och fler brukshundklubbar hittar nyttan med avtals-
instruktörer, det leder till bättre ekonomi, fler medlemmar 
och nöjda hundägare.

Genom att anlita en avtalsinstruktör avlastas de ideella 
instruktörerna och ändå tillgodoses behovet av valp- och 
grundkurser eller andra typer av kurser som klubben har.

En avtalsinstruktör kan hålla alla typer av kurser, 
utifrån kompetens och klubbens önskemål. Det blir allt van-
ligare att medlemmar vill ha personliga tränare och här har 
avtalsinstruktören en given roll. Ge medlemmarna möjlighet 
att ha sin personliga tränare i klubben istället för att söka sig 
utanför klubben.

Instruktörer som brinner för Brukshundklubbens kurs-
verksamhet, med dokumenterad erfarenhet och vill hjälpa 
hundägare är lämpliga som avtalsinstruktörer. Avtalsinstruk-
tören ska ha F-skattesedel och fakturerar sitt arvode. 

Genom att klubben själv värvar avtalsinstruktörer, som man 
finner lämpliga, är ett ypperligt sätt att bidra till både Bruks-
hundklubbens och instruktörens utveckling.

Hur klubben går tillväga
Börja med att diskutera beslutet att anlita en avtalsinstruk-
tör i styrelsen. Förankra beslutet hos medlemmarna och 
instruktörerna. Det är viktigt att medlemmarna upplever det 
som en möjlighet för klubbens utveckling.

Därefter tecknar lokalklubb uppdragsavtal med avtalsin-
struktör. I avtalet kommer man överens om vilka uppgifter 
och kurser instruktören ska ha, omfattning och arvode.

Anlita avtalsinstruktörer
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Röster - från avtals-
instruktörerna själva

Jag känner att det är väldigt positivt att kunna gynna brukshund-
klubben som är en vad jag tycker väldigt viktig organisation som 
känns som en bra grundbult för hundägare i Sverige. Alternativet 
hade varit att jag håller mer kurser privat och det skulle ju då 
generera i en minskad aktivitet och medlemstillströmning. – Sara

Att hjälpa sin klubb att erbjuda kurser och att denne får nya 
medlemmar och funktionärer samt att klubben tjänar pengar 
också. Klubbar som jag har avtal med tycker det bara är fördel. 
– Annelie

Fördelarna är att det blir tryck i kursverksamheten då det är 
svårt att hålla så pass mycket kurser enbart på ideellt arbete. 

Då hundaktiviteter blir allt större i Sverige är detta en chans för 
SBK att fortsätta utbilda hundägarna. Risken finns att det en-
bart är privata aktörer på marknaden. Flera instruktörer håller 
redan kurser i privat regi och jag är av den åsikten att det är 
bättre att samarbete. 

Själv brinner jag för utbildning av hundägare och det har givit 
mig själv större möjligheter att utveckla mig själv och på så sätt 
föra detta vidare på mina kurser. En win win situation för alla!

De instruktörer som håller kurser ideellt får även större möjlighet 
att välja inriktning på den kurs man vill ha då jag själv kanske 
håller mer allmänlydnad eller valp samt fyller på där behovet är 
stort. – Lotta
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