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Svensk Breton Klubb 
Rasklubb inom Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar  

  
 

 
  
  
Verksamhetsplan för Svensk Bretonklubb år 2017  
  

Allmänt  
Svensk Bretonklubbs övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt 
och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda bretoner.  

Svensk Bretonklubb ansvarar, i samarbete med Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
och Svenska Kennelklubben, för bretonens utveckling i Sverige.  

Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska 
Kennelklubbens grundregler. För en fortsatt positiv utveckling av rasen arbetar Svensk 
Bretonklubb enligt riktlinjerna i vår gällande RAS, Rasspecifika Avelsstrategi. Den nu 
gällande avelsplanen i RAS fastställdes 2014 av Svenska Kennelklubben. RAS omarbetas 
normalt var 5:e år.  

  

Utveckling inom rasen  
Under 2016 registrerades 113 bretoner i Sverige, varav 94 är svenskfödda valpar. Dett innebär 
att det registrerats 28% fler bretoner 2016 jämfört med 2015. Historiskt har det aldrig 
registrerats så många bretoner i Sverige! Trots att registreringarna ökart så kraftigt i Sverige 
så föds det fortfarande för få hundar då efterfrågan är stor! Uppfödare berättar om fortsatt 
stort intresse från valpköpare. Vi uppmuntrar till avel då vi anser at det finns en bra pol av 
värdefulla avelsdjur som inte används.  

Aveln inom rasen styrs av mestadels mycket kunniga, seriöst jaktintresserade uppfödare. 
Kunskapsnivån inom denna grupp är mycket hög. Avelskommitténs funktion är 
huvudsakligen av stödjande karaktär till dem som mera sporadiskt vill ta en kull.    

Inavelsgraden skall framgent vara fortsatt låg och klubbens ska verka aktivt för att öka antalet 
hundar som höftröntgas. Trenden när det gäller röntgen har tyvärr varit vikande under de 
senaste åren. Tillgänglig statistik från Sverige och Norge antyder att det skett en ökning av 
hundar med HD C. SBnK skärpte under 2016 kraven för annonsering av valpkullar i kategori 
1. Nu kravs det att båda föräldradjuren har HD A eller B för att parningen ska hänföras till 
kategori 1. 

  

Medlemstidningen   
Bretonbladet ska komma ut med 4 nummer per år. Fortfarande saknas en utsedd redaktör och 
avvaktan på sådan fortsätter styrelsen och fram för allt sekreterare Rita Sjöman Prytz 
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samarbeta kring publiceringen. Nyligen har Birgitta Rådman erbjudit sin hjälp vilket vi 
tacksamt tar emot.  Styrelsen bedömer att det är mycket viktigt att vi fortsätter med 
pappersutskick till medlemmarna. När hemsidans nya funktioner är klara räknar vi med att 
även kunna sända ut bretonbladet i digital form.  

  

Hemsidan  
Vi kommer att fortsätta utvecklingen av hemsidan som är vårt främsta kommunikationsmedel. 
Vi syns ju också på Facebook och har också vårt medlemsblad, men målet är att vi skall vara 
snabba med sakliga objektiva fakta på hemsidan. Vårt debattforum lockar mycket få deltagare 
som istället för livlig debatt på Facebook. Under 2017 kommer forum på hemsidan, som det 
ser ut nu, att avvecklas.  Meddelanden och kommentarer från styrelsen kommer framöver att 
läggas ut på både hemsidan och Facebook, detta för att få snabbare och bättre genomslag 

 

 

Mässor   
2017 planerar SBnK vara representerad vid följande större mässor:  

2017-05-25–27  Utemässan, Lycksele  www.utemassan.se/  
2017-07-28–30   Jämtland Game Fair http://www.jamtlandgamefair.se/ 
2017-08-04–06 Bruksvallarna Game Fair http://www.bruksvallarnagamefair.se/
2017-08-26–27  Skånska Jakt- och fiskemässan http://www.sjfm.se 

  

Jaktprov  
Under 2017 förväntas ytterligare minst en jaktprovsdomare färdigutbildas. När detta är klart 
kommer möjligheterna att öka klubbens utbud av jaktprov att förbättras. Under 
domarkonferensen april 2017 knöts värdefulla kontkater med domare auktoriserade från 
SVK(Svenska Vorsterklubben) och detta hoppas vi också ska bidra till ökade möjligheter att 
utveckla jaktproven. SBnK ser det som värdefullt att domare från SVK, FA och även 
utländska domare av och till dömer bretoner. Detta säkerställer nivån i förhållande till de 
övriga större fåglehundsraserna. 

Organisationen för jaktproven både lokalt och centralt ska utvecklas vidare med det fortsatta 
målet att överföra ett större ansvar på regionerna. Centralt och mycket viktigt är hör 
utbildning av jaktprovsledare. SKF har länge lovat ta fram underlag för sådan utbildning och 
vi hoppas att det ska komma under 2017. 

 Följande jaktprov planeras under 2017 
• Tossåsen vår (fjäll)  
• Lofsdalen vår (fjäll)  
• Kiruna vår (fjäll) och höst (fjäll)  
• Gräftåvallen höst (fjäll) 
• Björkliden höst (skog)    
• Klimpfjäll vår (fjäll) och höst (fjäll, CACIT och Breton-SM))  
• Gällivare höst (fjäll)  
• Falköping höst 
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Ett särskilt prov (fjäll, vår) kommer att hållas i Röärvattnet  

  

Utställning  
Eva Olausson och Rita Sjöman Prytz är utställningsansvariga. Enligt regelverket får Svensk 
Bretonklubb arrangera en egen officiell utställning endast vart femte år i samband med 
jubileum och nästa gång blir under 2020 i samband med klubbens 45-årsjubileum. Tills dess 
är medlemmarna hänvisade till länsutställningar och till SKF:s utställningar.  

SKF, Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar, arrangerar utställning:  

 2017-05-21  Hässleholm  SKF/NSKK   
 2017-06-10  Leksand SKF/DKK 
 2017-06-17  Kiruna SKF/SVK Malmfälten/ÖNFK) 
         2017-08-12       Askersund   

  
Regionombud och regionernas verksamhet  
Regionombuden är styrelsens förlängda arm för att kunna nå och ta hand om alla  medlemmar 
i vårt avlånga land. Målet är att medlemmarna erbjuds minst en årlig aktivitet av träffkaraktär 
inom varje region. Arrangemang som blivit tradition kommer att genomföras enligt nedan. 
Under 2016 planeras:  

• Träningshelg i Boden med instruktör   
• Dressyr/träningsdagar i Västerbotten med utbildad instruktör  
• Fågelhundsmatchen i Mälardalen  

• Vårträff i Malmötrakten � Träningshelg i Jämtland  
• Vår och höstträning på Gotland  
• Träningsvecka i Tossåsen   
• Bretonträffar i Västsverige (Väne-Ryr)  

  
Två medlemmar i bretonklubben har under 2015 genomgått instruktörsutbildning i regi av 
Hundskolan Vision. Utbildningen gick i två steg med en utbildningshelg på våren och en på 
hösten. I och med detta räknar vi med att kunna erbjuda bra utbildning för stående 
fågelhundar flera gånger per år.  De utbildningar som då kommer att ges i SBnK:s regi ska 
också vända sig till andra raser av stående fågelhundar och kan på sikt ge en inkomst till 
klubben.   

  
Ekonomi  
2016 gav ett rejält ekonomiskt överskott. Målsättningen är inte att samla pengar i ladorna utan 
överskott ska gå tillbaka till medlemmarna i forma av bidrag till klubbaktiviteter som 
träningar och utbildning. Regionombud och medlemmar uppmanas planera och ansöka om 
bidrag. 

Satsningsområden 2017 
• Medlemsantalet – bibehålla alla nuvarande medlemmar och rekrytera nya bretonägare  
• Fortsätta satsningen på högstatusprov för bretonrasen – i första hand SM på höstfjäll. 
• Utbildning av domare  
• Utbilda ytterligare 1-2 instruktörer   
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• Utveckla hemsidan ytterligare för ännu bättre kommunikation med medlemmarna  
• Rekrytera regionombud  
• Satsning på regionala aktiviteter - föreningens ekonomi är bra och möjligheten att ge 

ekonomiska bidrag bättre. 
  

  

Slutord   
Svensk Bretonklubb står och faller med medlemmarnas aktiva ideella arbete. Utan 
detta engagemang sker ingen utveckling. 
  
  
April  2017   

 

Styrelse   

Lennart Berglund 

Ordförande 

 

Rita Sjöman Prytz 

Sekreterare 

Anna Noren 

Vice ordförande  

Webbmaster 

Christina Persson 

Kassör 

 

Erling Wikman 

Ledamot 

Magnus Löfgren 

Ledamot 

Johan Lindal 

Suppleant 

 

Rainer Freimuth 

Suppleant 

 

Funktionärer utom 
styrelsen 

 

  

Cristher Sandtröm 

Regionombudsansvarig 

Jaktprovskommittén 

Johanna Olofsson, Peter 
Nilsson, Eva Olausson 

 

Avelskommitté 

Johanna Olofsson, Lennart 
Berglund 

Utställningsansvarig 

Eva Olausson 

Webbmaster utom styrelsen 

Kjell Lundberg 

Anncarin Wikman 

Medlems- och 
Jaktprovsansvarig 

 

 


