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Arbetsgruppen för Rashund och Medlemsrekrytering 
Sammanfattning av gruppens första år 2016 

Arbetsgruppen för Rashund och Medlemsrekrytering lägger sitt första år bakom sig och 
kan konstatera att många initiativ och projekt har sparkats igång både vad gäller 
rashund och medlemsrekrytering. 

Medlemsrekrytering 

Vad gäller arbetsgruppens ena ben, medlemsrekrytering, tog arbetsgruppen sitt 
avstamp i att bereda en enkät till länsklubbarna om medlemsrekrytering och 
medlemsvård för att kunna göra en nulägesanalys där kvalitativ data kompletteras 
med hårda data som medlemssiffror.  

Arbetsgruppen konstaterade att länsklubbarnas syn på och arbete med 
medlemsrekrytering och medlemsvård på lokal nivå skiljer sig över landet. 
Arbetsgruppen har valt att arbeta med frågan om medlemsrekrytering från två håll, 
dels genom uppfödarna och dels genom länsklubbarna.  

Uppfödare värvar medlemmar 

Arbetsgruppen ansåg att det är av vikt att kunna premiera uppfödare som engagerar 
andra, så som valpköpare, att bli medlemmar i SKK, och drog därför igång en 
värvningskampanj som startade i början av juli 2016. Vidare plockade gruppen fram 
argument och benade ut de olika fördelar och förmåner för den som blir medlem i 
länsklubb. Gruppen är överens om att vi måste bli tydligare i att kommunicera varför 
hundägare ska bli medlem i länsklubb.  

Materialet skickas ut tillsammans med registreringsbevisen till uppfödare för att 
använda som hjälp för att värva nya medlemmar. Även om kampanjen hittills inte haft 
det genomslag arbetsgruppen hoppades på så tror gruppen att materialet kan bli ett 
startskott för uppfödare att börja prata medlemskap och få med sig nya in i den 
gemenskapen som en länsklubb erbjuder.  

Tävling för länsklubbarna 

Det andra hållet som arbetsgruppen valt att arbeta utifrån för att ”boosta” 
rekryteringen av medlemmar är via länsklubbarna. I samband med 
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länsklubbskonferensen i september bjöd därför arbetsgruppen in samtliga länsklubbar 
till en tävling för att öka sitt medlemsantal.  

Arbetsgruppen har arbetat fram riktlinjer, argument, förslag på aktiviteter och digitalt 
material för klubbarna att arbeta med under våren 2017. Tanken är att kombinationen 
av de förmåner som gäller för medlemmar över samtliga länsklubbsgränser, 
kombinerat med de lokala utbud länsklubbarna kan visa upp för potentiella 
medlemmar, kommer stärka medlemsbasen.  

Tävlingen går under slogan “Länsklubbarna håller ihop Hundsverige” och 
förhoppningen är att länsklubbarna med hjälp av de verktyg arbetsgruppen arbetat 
fram kommer kunna arbeta kontinuerligt med medlemsrekrytering bortom 
kampanjens tidsram. Arbetsgruppen vill även poängtera vikten av medlemsvård och 
kontinuerlig kontakt med befintliga medlemmar. Tips och råd samt förslag på verktyg 
för att skicka ut nyhetsbrev har kommunicerats till samtliga länsklubbar.  

Registrering av rashund 

Vad gäller arbetsgruppens andra ben, rashund, har arbetsgruppen huvudsakligen 
arbetat med mål att förenkla och tydliggöra de förmåner som kommer för en köpare 
av rashund och tydliggöra den kvalitetsstämpel det innebär att köpa hund av en SKK 
medlem.  

Arbetsgruppen önskar återigen att lyfta fram alla seriösa och kunniga uppfödare som 
bidrar till trygga köp och sunda riktlinjer i sina avelsarbeten. Arbetsgruppen anser att 
organisationen och dess medlemmar måste bli bättre på att marknadsföra sig som ett 
självklart val för de som står inför ett hundköp.  

Arbetsgruppen har haft som ambition att förbättra och arbeta vidare på relationen 
med Blocket, som idag utgör en stor marknadsplats för köp och sälj av hund, ett arbete 
som alltjämt pågår och är den externa marknadsplats där köpahund.se marknadsförs 
främst. Arbetsgruppen har dels arbetat vidare utifrån “5 goda skäl till att köpa en 
rashund” och dels arbetat fram ytterligare argument utifrån organisationens regler och 
riktlinjer, för att på ett tydligt och enkelt sätt kunna förmedla vad det innebär dels för 
köparen och dels för hunden, att köpa från en SKK medlem. 

Köpahund.se 

Hemsidan Köpahund.se har också hamnat under arbetsgruppens huvudmannaskap där 
gruppen inledningsvis har utgått från en utvecklingslista som bygger på önskemål som 
inkommit från användare.  

Gruppen ser stor potential i sidan och har sett Danska Kennelklubbens motsvarighet, 
koebhund.dk som ett föredöme vad gäller användarvänlighet och form. Här har vi 
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kommit en bit på väg, bland annat genom en ny bildpolicy som kommer frigöra mer 
kapacitet att arbeta med förbättringar vilket vi ser fram emot.  

Hundras i fokus 

Ett av projekten under arbetsområdet rashund som kommer att synas mer på 
köpahund.se är “Hundras i fokus”, där gruppen samarbetar med utvalda rasklubbar 
för att synliggöra raser som i relation till registreringar i Jordbruksverkets databas har 
lågt antal registreringar hos SKK.  

Vidare anser arbetsgruppen att det är viktigt att synas i digitala forum där hundägare 
och potentiella hundägare finns, exempelvis genom användandet av hashtags så som 
#kennelklubben, och det är med stor glädje gruppen ser fram emot nylanseringen av 
Facebooksidan Hund för alla - köpahund.se  


