
 

   

 

 

Verksamhetsbeskrivning av Umeå Brukshundsklubb, på begäran av MEX, 
Umeå kommun. 

 

Svenska Brukshundsklubben (SBK) är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, 
specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. De huvudsakliga 
verksamhetsområdena är utbildning, tävling, samhällsnyttiga hundar samt utveckling av mentalt och 
fysiskt sunda hundraser. 

Umeå Brukshundsklubb (UBHK) är en lokal klubb som sorterar under Svenska 
Brukshundsklubben.  

UBHK är en stor förening med ca 850 medlemmar i alla åldrar och med en bred verksamhet. Det är en 
decentraliserad organisation med självstyrande verksamhetsgrupper som formulerar mål och utvecklar 
sin verksamhet, allt arbete sker helt ideellt. 

Våra verksamhetsgrupper: Agility, Bruks - och lydnad, Draghund, Freestyle, Hundägarutbildning, IGP, 
Mentalbeskrivning och test, Nose Work, Rallylydnad, Specialsök, Tjänstehund, Utställning. I flertalet 
av verksamhetsgrenarna anordnas regelbundet tävlingar. 

UBHK strävar efter att vara en inkluderande förening för alla som har ett hundintresse. Nära samarbete 
är etablerat med Umeå Hundungdom (UHU), föreningen utvecklar även verksamhet som kan passa för 
personer med funktionsvariation. 

Föreningen skapar samhällsnytta genom att till hundägare erbjuda utbildning, träning och meningsfull 
och rolig fritidsaktivitet i gemenskap, bidra till folkhälsa genom fysisk aktivitet och utevistelse, det är 
också väl belagt att umgänget med djur bidrar till psykisk hälsa. Vidare är UBHK en del i det civila 
försvaret och har samverkan med Försvarsmakten och en viktig uppgift att utbilda tjänstehundar. 

När det gäller våra hundar så tränas de enligt SBK:s policy som innebär att positiva och 
belöningsbaserade metoder används. 

  

Lite historik 

UBHK är en av landets äldsta brukshundsklubbar, 1935 bildades Umeå Draghundsklubb, verksamheten 
utvecklades och 1939 hölls den första dressyrkursen. För kursverksamheten användes K4:as ridhus och 
på sommaren Hedlundadungen och senare 120:s skjutbana. Sedan 1975 finns verksamheten på Ön där 
det finns agilityplan och tre appellplaner och en klubbstuga (som dessvärre är obrukbar pga mögel). 

År 1998 fick UBHK besked om att verksamheten måste flytta på grund av planerad byggnation på Ön. 
Men planerna överklagades och processen har stått stilla. För UBHK har det inneburit många år av 
ovisshet om framtiden, något som påverkat föreningen negativt.  

År 2012-2013 föreslogs en placering vid Forslunda Naturbruksgymnasium, något som UBHK ställde 
sig positiv till, och till och med anskaffade baracker som tillfälliga klubblokaler (kostnad för UBHK 
200 tkr). Av för oss något oklar anledning skrinlades planerna, våra baracker möglade och blev 
obrukbara. 

Kort därefter (2013) fördes en placering i Anumark upp på bordet, först till ett område nära E4, senare 
till den nu anvisade placeringen (Anumark 6:2). Under de här åren har vi ”på nåder” fått vara kvar på 
Ön eftersom det fortsatt varit oklarheter runt eventuell byggstart. 

 

Nuläge 

I januari 2022 kom ett förhandsbesked från MEX om att etablering i Anumark kunde påbörjas. Mycket 
glädjande, men UBHK:s styrelse upplevde att det fanns en del problem runt den etableringen som inte 
var helt hanterade, och i dialog med MEX gjordes därför försök att hitta ännu bättre placering. Vi kan 



 

   

 

nu konstatera att det förmodligen blir mycket svårt då kraven både på långsiktighet och tillgänglighet är 
högt prioriterade av UBHK. 

De frågor som vi anser inte är helt hanterade är: 

• In- och utfart via E4. Boende i byn upplever redan nu att trafikflödet är så stort att särskilt 
utfart med vänstersväng är både svårt och riskabelt.  

• Den grusväg som skulle leda trafiken från E4 till UBHK bekostas av en vägförening som inte 
ser positivt på ett betydligt större nyttjande och har krävt garantier från Umeå kommun att i så 
fall ta ett större ansvar för vägen. 

• UBHK:s förslag om en ny grusväg från Ersboda industriområde har inte besvarats. 
• Anumarks by har ställt som krav att hela området inhägnas. Kan vara rimligt men en stor 

fördyring för föreningen. 
• Den fastighet som ligger närmast området har bytt ägare, enligt uppgift ställer man sig inte 

positiv till UBHK:s etablering. Enligt det besked vi fick från MEX kan de inte överklaga 
Umeå kommuns beslut om anvisning av området till UBHK, men däremot klaga till miljö och 
hälsoskydd om de anser etableringen störande. 

 

UBHK är mycket angelägen om att få till en lösning och vi är på alla sätt beredda att bidra till att lösa 
de ovan beskrivna problemen. Vi behöver få de risker vi ser hanterade innan vi med full kraft kan gå 
vidare. 

 

Risk      Konsekvens 

Att Trafikverket, när de får korrekt information 
om belastningen i en riskfylld utfart, lägger in 
veto. 

Vi har inte åtkomst till området 

Att den vägförening som ansvarar för nuvarande 
grusväg inte tillåter den trafikvolym som 
tillkommer. 

Vi har inte åtkomst till området 

Att tillresande till tävlingar väljer bort UBHK på 
grund av kaotisk trafiksituation. 

Vår tävlingsverksamhet stagnerar 

Att närboende klagar och relationen till 
Anumarks by blir ansträngd. 

Vi känner oss som inkräktare och har svårt att 
etablera god relation till närboende 

 

Lite siffror 

Vi har i dag verksamhet som under sommarhalvåret främst bedrivs på Ön, och under vintern i 
huvudsak i förhyrda lokaler på Teg och i Brännland. När det gäller antal tränande/tävlande kan vi bara 
göra uppskattningar då vi inte gjort varken registrering av deltagare då det är öppen träning, eller 
mätning av biltrafik. 

 

När  Antal 

Maj-oktober, 3-4 helger agilitytävling 15-20 husvagnar/husbilar, övriga besökare ca 3-
400 bilar per helg. 

Maj-oktober, 2-3 helger bruks- och 
lydnadstävling 

Ca 100 bilar per helg. 

Maj-oktober 1 helg (två dagar) utställning Ca 200 besökare/dag 

Maj-oktober, alla dagar, kurs och gruppträning, 
enskild träning 

20-30 besökare/dag 



 

   

 

Maj-oktober, skotträning en kväll/vecka (1 tim) 
samt vissa söndagar (2 tim) 

 

November-april, i huvudsak aktivitet i förhyrda 
hallar tills vidare 

 

 

Vår vision 

Vi ser att intresset för hundar och hundsport fortsätter att öka, vi ser framför oss att medlemsantalet 
fortsätter att öka i alla åldersgrupper, inte minst bland unga och äldre. Umeå är en växande stad. Vi ser 
en ständig utveckling av verksamhetsgrenar och ett ökat intresse för träning/tävling. 

UBHK vill vara det självklara valet för hundägare som söker stöd, utbildning, träning, gemenskap och 
möjlighet att delta i och vara med om att arrangera tävling. 

Vi ser framför oss att vi har tillgång till de utomhusplaner vi behöver för träning/tävling, vi ser att vi 
har en egen inomhushall som även inrymmer klubblokal så att vi kan avveckla våra externa 
förhyrningar. Vi ser framför oss en förening som är stolt över sin verksamhet och som attraherar både 
unga och äldre att delta i ett aktivt föreningsliv. 

 

Hur tar vi oss dit? 

• Vi behöver få de risker vi ser hanterade så att vi kan fatta ett tydligt beslut om framtida 
lokalisering. 

• Vi behöver få en akut lösning när det gäller klubblokal på Ön under den tid vi arbetar med 
flytten. 

• UBHK behöver upprätta en projektplan för ny lokalisering i flera etapper. 

Etapp 1, markberedning för planer, röja skog för parkering, förbereda för trekammarbrunn mm 

Etapp 2, flytta dit klubbstuga, påbörja stängsel och eventuell ljudvall 

Etapp 3, påbörja brytning av väg från Östra Ersboda industriområde 

Etapp 4, påbörja planering, inklusive finansiering, av inomhushall  

UBHK måste ta ansvar för att det finns ett stort engagemang bland medlemmarna att bidra då det 
kommer att behövas många ideella arbetstimmar. 

 

Kan vi finansiera? 

UBHK har under åren försökt samla i ladorna för att vara rustad för en flytt, vi har i dag ett eget kapital 
på 2 miljoner SEK, vi har ett löfte från Umeå fritid om investeringsbidrag på 1 miljon SEK. Vår 
bedömning är att vi med det kan klara etapp 1 och 2.  

För etapp 3 räknar vi med att Umeå kommun kan bidra på ett eller annat sätt. 

För etapp 4 är vår plan att förutom eget arbete med insamling av pengar, använda alla möjligheter att 
söka olika bidrag. Som exempel kunde Skellefteå Brukshundsklubb finansiera bygget av en egen hall 
med bidrag från Allmänna Arvsfonden, vi borde ha lika stor möjlighet att kunna få medel. 

Vår förhoppning är att vi med denna beskrivning tydliggjort våra farhågor, men också vår vilja att bidra 
till lösningar och att det här är det underlag ni efterfrågat. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

Umeå Brukshundsklubb 



 

   

 

 

 

 
 

 


