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       Svensk Breton Klubb 
 Rasklubb inom Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) 

 
 
 
 

Verksamhetsplan för Svensk Bretonklubb år 2023 
 

Allmänt 
Svenska Bretonklubbens 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).  RAS omarbetas normalt var 5:e år. 

 

Utveckling inom rasen 
Under 2022 registrerades 137 Bretoner i Sverige varav 131 var svenskfödda. Detta innebär en 
fortsatt stabil utveckling och historiskt sett det högsta antalet registreringar någonsin.  De flesta 
parningarna har kommit till stånd i samråd med avelskommittén, men det är en tydlig trend att 
uppfödarna väljer att para sin hund innan vi i avelsrådet får kännedom om den.  

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 2022. 

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 höftledsröntgas. 

Bretonklubben har beslutat att införa en ny kategori 3 dit hundar som man misstänker bär på 
anlagen för sobel eller dilute kommer att klassas, om inte hunden före avel är friad av gentest.  
Hund som är dilute och drabbad av CDA räknas som sjuk och får därför inte användas i avel. 
Alla hundar, även de som hamnar i kategori 3 måste följa SKK´s regler för god avel. 

Klubben har initierat ett arbete för att i hälsoprogrammet införa röntgen för diagnos av eventuella 
avvikelser, så kallade övergångskotor (TV - Transitional Vertebrae), i ländryggen. Frekvensen och 
betydelsen av dessa avvikelser är till stora delar oklar. Vi önskar därför SKK:s stöd med att granska, 
klassificera och stambokföra ryggstatus som ett första steg på vägen mot meningsfull 
avelsrådgivning. En modell för detta tillämpas redan av den Finska Bretonklubben i samarbete med 
den Finska Kennelklubben.  
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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 
valt att producera en fortsatt utmärkt medlemstidning.  

Ev måste vi i fortsättningen begränsa antalet sidor per nummer för att hålla oss inom en rimlig 
budget p g a ökade tryck- och portokostnader. 

Från och med 2022 finns möjligheten att välja om man vill ha BretonBladet som papperstidning 
eller som e-tidning efter önskemål från våra medlemmar (flera av enkätsvaren från de som önskat 
detta alternativ har angett att klubben på detta sätt kan hålla nere kostnader för tryckning och att 
även vi ska tänka på miljö och klimat).  

Hittills har de flesta kvar sitt BretonBlad som papperstidning men bedömningen är att allt fler väljer 
e-tidning kommande år.  

För att få Bladet som e-tidning krävs att man meddelar detta till Bretonbladet@Breton.se eller 
meddelar SKK att de ska notera i medlemsförteckningen att man önskar få bladet som e-tidning. 

 

Hemsidan, Facebook och Instagram 
Vi har påbörjat arbetet med en helt ny och moderniserad hemsida. Den gamla har tjänat oss väl 
men börjar nu bli daterad. Vår avsikt är att göra en hemsida som både talar till de mer insatta som 
till dem som är nya i gamet.  
 
Projektledare är en medlem som är proffs (Anders Brohäll, Obviuse).  Projektgruppen för hemsidan 
(Nicklas Nyman, Sangita Nilsson, Kjell Lundberg och Anna Norén) arbetar på förslag som kommer 
presenteras för styrelsen, funktionärer och medlemmar febr-mars 2023. Vi räknar med att sjösätta 
vår nya hemsida under första halvåret 2023. 
 
Vi skall också se över upplägget med Facebook och Instagram, så att det blir mer överskådligt.  
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 provverksamheten är helt central för 
utvecklingen av rasen och klubben i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten 
och möjliggöra prov över hela landet och på samtliga underlag.  

En förutsättning för att vi ska kunna genomföra prov är att vi har tillgång till Domare och 
funktionärer. Därför uppmuntras Bretonägare med stor erfarenhet av praktisk jakt och jaktprov att 
utbilda sig till Jaktprovsdomare.  Vi behöver flera Domare för att kunna utveckla provverksamheten 
på det sätt vi önskar.  

Under 2022 påbörjade tre st Domarelever sin utbildning (Stefan Hörnlund, Mikael Sjölander och 
Anders Dedorsson Ylén). De välkomnas varmt!  
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Under 2023 planeras en förändring i SKFs Web-utbildning för Provledare. Web-utbildningen 
kommer utvecklas, så att man kommer få tillgång till utbildningen kontinuerligt under året. 
Bretonklubben uppmuntrar fler Medlemmar att genomföra denna web-utbildning, vi behöver fler 
Provledare.  
 
SKK Start – Ett helt nytt digitalt verktyg för Jaktprovsanmälan och all Administration runt Jaktprov 
kommer införas mars-2023. Projektledare för hela SKFs införande av SKK Start är Anna Norén. I 
Projektgruppen ingår även Adam Dschulnigg (SWeiK). Projektet är i samarbete med SKK och 
Smothcomp. När SKK Start är i drift kommer administrationen runt Jaktprov förenklas betydligt.  
 

Nedan jaktprov planeras under 2023 
 

Provställe Vår 2023 Höst 2023 Fjäll Fält Skog 
Tåssåsen/Mittådalen X  X   
Långtora X X  X  
Gräftåvallen X X X   
Lofsdalen X  X   
Klimpfjäll X ? X   
Kiruna/Abisko/Pirtti X X X   

           Dundret  X X   
Sidsjö  X   X 
Björkliden  X   X 
Falköping  X  X  
Skåne/Svedala  X  X  
 7 8 6 3 2 

 
Breton-SM Skog 2023 blir i Björkliden/Jörn 1-3 sept. 
Dessutom räknar vi med att flera särskilda prov kommer att anordnas under 2023. 
 
 
Apportering  
Apportkommittén och Bretonstyrelsen diskuterar hur Bretonklubben ska verka för att inspirera 
Medlemmar till att träna mer Apportering. Apportkommittén har gjort en mycket genomarbetat 
utredning om Apportering och presenterat ett förslag om ett eventuellt apportbevis för Bretoner, 
på styrelsemötet i januari 2023. Diskussionen med styrelsen fortsätter om det är Apportbevis eller 
andra åtgärder som ska vidtas. 

Kommittén kommer att fortsätta att publicera artiklar i ämnet i Bretonbladet och på så sätt nå 
många, inte minst nya Bretonägare, med bra information.  

Klubbens nya hemsida kommer att ha en flik “Apport”. Här kommer artiklarna från 2022 att 
publiceras, tillsammans med nya dito. Vi kommer också uppmana medlemmar att skicka in bidrag 
på temat “Så här gjorde jag...”.  

Under året kommer vi att försöka utveckla samarbetet med några Regioner med syfte att dessa ska 
erbjuda sina medlemmar en mer avancerad träning i apportmomentet. Syftet är då att aktuella 
Bretoner på sikt ska klara av ett apporttest motsvarande det som beskrivs i ovan nämnda 
utredning. 
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Domare och Jaktprovsregler 
SKF planerar en Domarkonferens 1-2 april 2023 utanför Kalmar. Syftet med konferensen, är framför 
allt att diskutera tolkningen av de nya Jaktprovsreglerna som infördes 2022-07-01. Inför 
Domarkonferensen planerar Bretonklubben att ha ett Domarmöte med de Domare som ofta dömer 
i Bretonklubben.  
 
Ett av SBnKs Fokusområden för 2023 är att utbilda de tre Domareleverna som antogs 2022 (Stefan 
Hörnlund, Mikael Sjölander och Anders Dedorsson Ylén). Det är mycket viktig för Bretonklubben att 
stötta dessa Domarelever, så att det så fort som möjligt kan fullfölja sin Domar-utbildning.  
 
 
Utställning 
Bretonklubben kommer att sträva efter att hitta några till medlemmar som är aktiva inom 
Utställning, så att vi kan bilda en Utställningskommitté.   
 
Att Bretoner i allmänhet och avelsaktuella hundar i synnerhet ställs ut är helt nödvändigt för rasens 
fortsatta utveckling i Sverige. 
 
Vi uppmuntrar och hoppas på ökat intresse och deltagande på utställningar. 
 
Bretonstyrelsen utreder om vi ska ta bort den obligatoriska mätningen av Bretoner i samband med 
utställning.  
 
Helgen 17-18 juni kommer SKF och Bretonklubben tillsammans arrangerar en Utställning i Kiruna. 
På lördagen är Marie Nylander Domare.  
 
 
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 2023 är satt på ”löpande konto” som tidigare men utifrån de signalerna vi får 
från Regionerna kommer många aktiviteter att ske under året.  
 
I de flesta Regioner planeras träffar eller träningar av olika slag där alla är välkomna att deltaga. 
Mindre träningsgrupper börjar också att dyka upp lite varstans i landet där också alla är välkomna 
att deltaga. 
 
Det högst prioriterade Fokusområdet 2023 är att satsa på att utöka Region-aktiviterna. Budgeten 
för olika aktiviteter har ökats de sista åren och de flesta Regioner utnyttjar denna peng.  
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Sponsorer och marknadsföring 
Under 2021 påbörjandes arbetet med Marknadskommittén. Rekrytering till kommittén pågår 
alltjämt och riktar sig till klubbmedlemmar som kan bidra inom olika områden. Arbetsområdena för 
kommittén ska vara marknadsföring, sociala medier, profilprodukter och sponsring. 
  
Samarbeten med våra sponsorer ska möjliggöra kontantsponsring men också   
aktiviteter och utbildningar som bidrar till utveckling av våra hundar. Konkurrensen om sponsorer 
till hundklubbarnas verksamhet hårdnar, varför publicering av bilder på sociala medier 
föreställande hundar och förare tillsammans med våra sponsorers och samarbetspartners 
logotyper blir allt viktigare. 
 
Sponsorer och samarbetspartners: 

 Obvious (ny hemsida) 
 Intersport 
 Haglöfs 
 Bozita Robur (under förhandling) 
 ML Hyrmaskiner  
 QAT  
 Kopparfors skog 
 Billerud Skog 
 My Hansson 
 Artic Glas 

 
Samtal pågår med:  

 Arrak 
 MM Hunt and Foresty 
 Tree of Pets  
 Hund.se 
 Agria 

 
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 och Instagram ska användas som plattformar för samarbeten och information 
om våra hundar.  
 
Den försiktiga utvecklingen av klubben logotyp ska färdigställas under verksamhetsåret. Arbetet 
kommer presenteras för styrelse och funktionärer till en början. Målet är att utveckla logotypen så 
att allt tidigare tryckt material eller kläder mm inte blir oanvändbart. 
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Ekonomi 
Ekonomin i Bretonklubben är god med en stark kassa och en rejäl reservfond. Under 2022 minskade 
kassan något mera än vi hade budgeterat, men helt inom ramen för vad klubbens ekonomi klarar 
av. Även för 2023 räknar vi med att utgifterna kommer att överstiga intäkterna. 
Kostnadsökningarna de senaste åren motiverar försiktighet framöver. En något höjd medlemsavgift 
från 2024 och en höjning av avgifterna för vissa prov redan under 2023 kan behövas så att fortsatta 
resurser finns för att driva proven samt bekosta utbildning av instruktörer, funktionärer och 
Domare. 
 
Bretonstyrelsen har beslutat att fr o m 2022, ska varje Region tilldelas ett fast belopp som de fritt 
får disponera inom ramen för Bretonklubbens verksamhet. Detta belopp föreslås minskas till 4000 
kr under 2023. Regionombuden behöver inte ansöka om att få pengar längre. Om Regionerna 
önskar ytterligare bidrag än det fasta beloppet, kan de ansöka om ett större bidrag.  
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Fokusområden 2023  

Mål för Bretonklubben 

• Vara en attraktiv Klubb 

• Behålla Medlemmar 

 

Prioriterade Fokusområden 2023 
1. Fler Jaktprov 

 Rekrytera fler Provledare 
2. Rationalisera Jaktprovsadministrationen 

 SKK Start – Digitalt verktyg för Jaktprovsadministration 
3. Stärka Regionerna – verka genom dem 

 Rekrytera fler Regionaktiva 
4. Stärka Uppfödarna – verka genom dem 
5. Förstärka Marknadsföringskommitté (Sponsring, Hemsidan, Sociala Media, Forum) 

 Rekrytera fler medlemmar till kommittén 
 Ny hemsida 
 Ny Logotyp 
 Fler sponsorer 

6. Förstärka Apporteringskommitté 
 Rekrytera fler medlemmar till kommittén 

7. Rekrytera även 
 Sekreterare 
 Bilda Utställningskommitté 
 Förstärka Web-grupp 

 

Övrigt som bör utvecklas i framtiden 
• Knyta ihop Sverige 

 Norr – Söder 
 Fält – Fjäll 

• Öka samarbete med andra Fågelhundsklubbar i Sverige 
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Slutord 
Svensk Bretonklubb står och faller med medlemmarnas aktiva ideella arbete. Utan detta engagemang 
sker ingen utveckling. Vi ser fram emot ett nytt år med härligt engagemang.  
 
 
 
Februari 2023 
 
 
För Styrelsen  

Anna Norén 
Ordförande 
 

Isabelle Bergqvist 
Vice ordförande 

Per-Ivar Norell 
Ledamot 

Jonas Holmgren 
Ledamot 
 

Nicklas Nyman 
Ledamot 

Peter Engelbrektsson  
Ledamot 

Erling Vikman 
Ledamot 

Sangita Jonsson 
Suppleant 

Emilia Gustafsson 
Suppleant 

 
 
Funktionärer utom styrelsen under 2022/2023 
 
Redaktör BretonBladet:      Birgitta Rådman  
Kassör:     Lennart Berglund och Anders Dedorsson Ylén 
Regionombudsansvarig:    Peter Nilsson 
Webb-ansvarig:    Kjell Lundberg 
Avelskommitté:    Johanna Olofsson, Lennart Berglund, Paul Lundblad 
Jaktprovsadministratör:   Malin Isaksson 
 


