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Svensk Breton Klubb 
Rasklubb inom Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för Svensk Bretonklubb år 2021 

 
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 och arbetet med att uppdatera RAS igen har påbörjats. 

 

Utveckling inom rasen 

Under 2020 registrerades 116 bretoner i Sverige varav 109 var svenskfödda. Detta innebär en 

fortsatt stabil och historiskt hög nivå även om antalet registreringar var något färre än 

föregående år.  De allra flesta parningarna har kommit till stånd i samråd med 

avelskommittén. Efterfrågan på valpar är fortsatt mycket god och vi uppmuntrar till avel då 

vi anser att det finns en bra pol av värdefulla avelsdjur som inte används och många som 

önskade sig en breton blev utan också under 2020. 

Alla etablerade uppfödare berättar om långa listor med intresserade valpköpare och 

ledsna röster när det inte blivit någon tilldelning. 

 
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 är och skall framgent vara fortsatt låg och klubbens ska verka aktivt för att öka 

antalet hundar som höftröntgas. 

 

Medlemstidningen 

Bretonbladet ska även fortsättningsvis komma ut med 4 nummer per år. 

Vår redaktör/layoutare Birgitta Rådman vill ha in så mycket material som det bara är möjligt. 

Vi har ekonomi och vilja att producera en fortsatt utmärkt medlemstidning. 

Vi bedömer att det fortsatt är mycket viktigt med ett tryckt medlemsblad då vi tror att detta är 

bästa och säkraste sättet att nå alla våra medlemmar. 
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Hemsidan 
Målet är att vi skall vara snabba med sakliga objektiva fakta på hemsidan. 

 

Vi kommer att fortsätta utvecklingen av hemsidan (breton.se) som är vårt främsta 

kommunikationsmedel med våra aktiva medlemmar. Vi kommunicerar även med Facebook 

och Bretonbladet. 

 

Efter önskemål från Regionombuden kommer vi utveckla Facebooksidan med tydligare 

undersidor till Regionerna. Så nya medlemmar snabbt hittar till sin regions Facebooksida. 

 

Meddelanden och kommentarer från styrelsen kommer fortsatt att läggas ut på både hemsidan 

och Facebook för att få snabbare och bättre genomslag. 

 
Jaktprov 
Jaktproven är vår viktigaste klubbverksamhet och de är helt centrala för utvecklingen av rasen 

och klubben i Sverige. 

Vi ska fortsätta uppmuntra bretonägare med stor erfarenhet av praktisk jakt och jaktprov att 

utbilda sig till jaktprovsdomare. Kraven för att påbörja utbildning är höga och tyvärr tvekar 

flera som vi bedömer som lämpliga. Vi behöver flera domare för att kunna utveckla 

provverksamheten på det sätt vi önskar. En ny Domaraspirant är redan antagen 2020 – Ulf 

Graipe. Under början av 2021 blev Ulf godkänd som Domare. Vi försöker få in fler. Vi 

fortsätter också att uppmuntra domare från vorstehklubben och den engelska klubben att 

lära sig döma bretoner och de andra raserna inom SKF. 

 

Web-utbildningen av Provledare som genomfördes i slutet av 2019 och en ny omgång 2020 

i SKF:s regi bidrar till att utveckla Provledarverksamheten. Web-utbildningen kommer 

utvecklas, så att fler enklare kommer få tillgång till utbildningen kontinuerligt under året. 

Bretonklubben uppmuntrar fler Medlemmar att genomföra denna web-utbildning.  

 

Organisationen för jaktproven både lokalt och centralt ska utvecklas vidare med det fortsatta 

målet att överföra ett större ansvar på regionerna. 

 

I takt med att Medlemsantalet i Bretonklubben ökar, ökar mycket glädjande även intresset för 

att starta Jaktprov. Därför planeras flera Jaktprov under 2021 jämfört med tidigare år. 

 

För att minska administrationen med ökat antal starter har Bretonklubben tillsammans med 

SKF påbörjat arbete med att automatisera hela administrationen runt Jaktprov. Den nya 

digitala Jaktprovs-anmälan och -uppföljningen beräknas vara klar hösten-2021. 
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Följande jaktprov planeras under 2021 

 

 Långtora vårvinter (fält) och höst (fält) 

 Tossåsen vårvinter (fjäll) 

 Lofsdalen vårvinter (fjäll) 

 Mittådalen vårvinter (fjäll) 

 Abisko, Kiruna vårvinter (fjäll) och höst (fjäll) 

 Klimpfjäll vårvinter (fjäll) och höst (fjäll) 

 Sidsjö, Sundsvall höst (skog) 

 Dundret höst (fjäll) 

 Gräftåvallen höst (fjäll) 

 Mittådalen höst (fjäll) med Breton-SM 

 Björkliden höst (skog) 

 Pirtti höst (fjäll) 

 Falköping höst (fält) 

 Svedala, Skåne höst (fält) 

 

Flera särskilda prov räknar vi med kommer bli genomförda under 2021. 

 

Utställning 

 
Klubben lyckades tyvärr inte hitta någon ny utställningsansvarig under 2020. Målsättningen för 

2021 är självklart att tillsätta denna funktion. 

 

Vi hoppas att en genomförd jubileumsutställning ska väcka nytt intresse och att vi ska hitta 

någon eller några intresserade. 

 

Att bretoner i allmänhet och avelsaktuella hundar i synnerhet ställs ut är helt nödvändigt för 

rasens fortsatta utveckling i Sverige. 

 

Vi uppmuntrar hoppas på ökat intresse och deltagande på utställningar så snart liggande 

restriktioner avvecklas. Länsutställningarna kan förväntas komma igång under sensommaren 

och hösten och vi jobbar med vår egen stora jubileumsutställning 1 augusti.  

 
2021-08-01 Älvkarleby SBnK Anne Eissing 

 

Regionombud och regionernas verksamhet 

Regionombuden är Bretonstyrelsens 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. 

 

All planering inför 2021 är satt på ”löpande konto” men utifrån signalerna vi får från 

regionerna kommer mycket att hända så snart restriktionerna hävs.  

I de flesta regioner planeras träffar av olika slag. 
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Sponsorer och marknadsföring 

Samarbeten med våra sponsorer ska möjliggöra kontantsponsring men också 

aktiviteter och utbildningar som bidrar till utveckling av våra hundar. 

Klubben ska upprätthålla en webbshop med profilprodukter för att stärka 

klubbkänslan, skapa mervärde för medlemmarna och möjliggöra marknadsföring för 

våra samarbetspartners. Innehållet ska hela tiden utvecklas i dialog med 

medlemmarna.  

Hemsida, Facebook, podradioaktörer och andra kanaler ska användas som plattform 

för samarbeten och information om våra hundar. 

Under verksamhetsåren framåt bör också enkla instruktionsfilmer länkas/skapas för 

att stödja utvecklingen av vår växande ras. 

 

Ekonomi 
Under 2020 var målsättningen att få en ekonomi i balans efter en period av stort överskott 

och ett 2019 då vi med mycket generösa bidrag till regionerna minskade kassan rejält. Detta 

mål uppnåddes. Med en god medlemstillströmning räknar vi med en fortsatt god ekonomi i 

balans och att möjligheten att ge betydande bidrag till regionerna kvarstår. Kanske måste vi 

ändå höja medlemsavgiften något eftersom utgifterna för jaktproven, Bretonbladet och 

SKK:s medlemsservice stadig ökar. Medlemsavgiften har varit konstant under väldigt många 

år. 

Satsningsområden 2021 

 Medlemsantalet – bibehålla alla nuvarande medlemmar och rekrytera nya 

bretonägare 

 Fortsätta satsningen på jaktprov i allmänhet samt högstatusproven för bretonrasen, 

2021 hoppas vi kunna genomföra  klubbens andra Fjäll-SM på Mittådalen. 

 Utbildning av domare och provledare. Minst en domare till ska färdigutbildads under 

2021. SKF har lovat underlätta deltagande i den Webbaserade provledarutbildningen 

genom att hålla flera utbildningar årligen. En domare kommer att färdigutbildas om 

planerna håller. Ytterligare domarkandidater efterforskas. 

 Utbilda ytterligare 1–2 instruktörer, erbjudande har gått ut till medlemmarna. 

 Utveckla hemsidan ytterligare för ännu bättre kommunikation med medlemmarna, 

betalningsfunktion önskas. 

 Rekrytera regionombud. 

 Satsning på regionala aktiviteter – föreningens ekonomi är fortsatt god och 

möjligheten att ge ekonomiska bidrag finns. 

 Färdig utveckla ett sortiment av profilprodukter när det gäller kläder och annan 

utrustning. 

 Genomföra Svensk Bretonklubbs 45+ jubileum 2021 i Älvkarleby. 
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Slutord 
Vi vill avsluta år 2021 med att gratulera alla medlemmar som fått pris på jaktprov och 

utställningar och även rikta ett stort tack till domare, funktionärer och alla som ställt upp 

vid mässor, prov och andra sammankomster. Även klubbens mera passiva medlemmar är 

värdefulla för rasens tillväxt och utveckling. Här finns en stor resurs att arbeta vidare 

med. Utan Ert engagemang kan inte SBnK utvecklas som klubb och våra 

fantastiska hundar inte nå den spridning och uppskattning de förtjänar. 

 
Juli 2021 

 
För Styrelsen   

Lennart Berglund 

Ordförande, Kassör 

 

Barbro Ågren 

Sekreterare 

Anna Norén 

 Vice ordförande 

Isabelle Bergqvist 

Ledamot 

Per-Ivar Norell  

Ledamot 

 

Hans Bergström 

Ledamot 

Nicklas Nyman 

Suppleant 

 

Peter Engelbrektsson 

Ledamot 

 

Funktionärer utom styrelsen 

Regionombudsansvarig 

Cristher Sandström 

 

Redaktör Bretonbladet 

Birgitta Rådman 

Jaktprovskommitté 

Peter Nilsson 

 

Webbmaster Kjell 

Lundberg 

Avelskommitté 

Johanna Olofsson, 

 Paul Lundblad 
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