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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Det övergripande syftet är att öka kunskapen om och färdigheten i att använda
naturen som verktyg för fysisk aktivitet för att därmed öka det fysiska och psykiska
välbefinnandet hos människa och hund i samhället. Syftet med projektet ”Upp och
hoppa – friskvård för människa och hund i samverkan” är att bidra till att vända den
trend som visar på att den fysiska aktiviteten minskar och den psykiska ohälsan
ökar hos människor idag (Folkhälsomyndigheten) samt den som visar på att skador
hos hund ökar pga. bristande kunskaper om friskvård – (SKK NatDopK nr 1/2017
§12).
Genom projektet inspirerar vi till möten mellan människor, fysisk aktivitet,
upplevelser, rekreation och avkopplande samvaro i naturen i ett sammanhang där
hunden är den gemensamma nämnaren. Kort sagt; vi använder ”hundtricket” för att
öppna dörren för föreningslivet och skapa nya forum för möten, nätverk och



vänskap. Med folkbildningen som grund vill vi ge nya tankar och attityder som leder
till förändrade vanor och ett mer aktivt liv.
Projektet kan sammanfattas i tre etapper:
- Ta fram koncept/plan, ta fram utbildningsmaterial, utbilda en första grupp ledare
(inspiratörer), informationsinsats i landets distrikt vid års- och medlemsmöten,
marknadsföring av utbildningar,
- Igångsättande av verksamhet genom att arrangera pilotutbildningar, utveckla
digital plattform, utbilda övergripande ledare (lärare) som i sin tur kan utbilda
inspiratörer för att projektet ska bli självgående
- Bredda verksamheten genom att vända sig till fler målgrupper, sätta rutiner för att
få verksamheten självgående.
- Löpande utvärdering och insyn i den lokala verksamheten för att följa upp
måluppfyllelsen gällande förväntade effekter.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund och målgrupp:
Svenska Brukshundklubben har idag ca 55 000 medlemmar, 18 distrikt och ca 282
lokalklubbar, med egna stugor och klubbområden, spridda över hela Sverige vilket
betyder att det finns en stark geografisk förankring från norr till söder att bedriva
verksamheten i. I detta projekt samarbetar vi med Sveriges
Hundungdom och Studiefrämjandet för att främja hälsan även hos ungdomar genom
folkbildningens metoder. Projektet har en arbetsgrupp där personer från dessa
organisationer medverkar.
I Sverige finns idag ca 650 000 hundägare. Detta är 15 % av den svenska
befolkningen. Till dessa kommer familjemedlemmar och bekanta. Målgruppen är
stor och behoven likaså. Vår primära målgrupp är de personer vi upplever är svåra
att nå i våra ordinarie verksamheter. Detta är personer som har haft hund ett tag
men som inte är intresserade av vårt ordinarie kursutbud, av att tävla eller vara
aktiva i föreningslivet genom att bidra som funktionärer etc. Dessa hundägare
kommer genom projektet få en möjlighet att under nya former träffa likasinnade
utan krav på prestation och tävling med hund, då fokus ligger på människans
utveckling och fysiska/psykiska välbefinnande. En annan tydlig målgrupp är
ungdomar vilka vi riktar oss till i samarbete med Sveriges Hundungdom. Projektet
har även skapat ett samarbete med en helt ny målgrupp, nämligen
Reumatikerförbundet.

Övergripande projektmål och genomförandetankar:
• Hålla fler inspiratörsledda kurser på olika nivåer och på olika platser – Navet i
projektet är den inspiratörsledda kursen. Nätverket av inspiratörer skapar möjlighet
till att kunna erbjuda kurser för människor och hundar i alla åldrar och för allt från
tärningsovana stugsittare och nybörjare till erfarna träningsentusiaster.
• Utbilda fler Instruktörer – Inspiratörer är de personer som finns ute i landet för att
kunna bedriva den lokala verksamheten. Vi har idag många aktiva och engagerade
ledare inom Svenska Brukshundklubben som har intresse av att vara en del av
denna satsning. För att ge dem en så bra start som möjligt kommer vi kunna
erbjuda en utbildning för att kunna bedriva Upp och Hoppaverksamheten på ett
tryggt och säkert sätt.
• Föreläsningar, podcasting och workshops. Genom att löpande hålla öppna
föreläsningar, podcasting och workshops runt om i landet kommer vi att skapa ett
intresse och en väg in i kursverksamheten.
Genom det gemensamma intresset hund kommer vi inspirera till att ta hand om den
egna hälsan och nyttja naturen som en del av detta.
• Material för motivation – För att öka motivationen och uppföljningen hos
deltagarna håller vi på att skapa ett utbildningsmaterial som ska finnas tillgänglig
för alla hundägare. Syftet är att få en tydlig och enkel utförandemanual där
deltagaren tar stöd av materialet och följa upp sina insatser i sin strävan mot ett
hälsosammare liv.
•För att nå ut till de deltagare som inte kan eller vill komma ut till en
brukshundklubb har vi tagit fram en möjlighet att kunna diplomera sig på distans.



Deltagaren skickar in sitt material till en instruktör som på distans kan hjälpa
deltagaren med sin träning och fysiska målsättningar.
• För att nå ut till nya målgrupper genom tillgänglighet och delaktighet så kommer
vi att översätta utbildningsmaterialet till fler språk, norska, engelska och finska i
första hand.
• Utveckla/vidareutveckla en digital plattform/app – Genom att utveckla en digital
plattform/app ökar vi sannolikheten till en regelbunden aktivitet med möjlighet till
inspiration, mätbara målsättningar, feedback och interaktion med andra. Vår tanke
med en app är att man också då kan utnyttja friskvårdsbidrag genom sin arbetsplats
då appen kan ha registrerad rörelsemätning. Detta kan reducera kostnaden för
deltagaren att vara med på kurs och bli medlem då friskvårdsbidraget kan nyttjas.
• Ungdomssatsning. Vi håller tillsammans med Sveriges Hundungdom på att göra
en särskild satsning på unga. Detta gör vi genom att erbjuda speciell verksamhet
inom ramen för Sveriges Hundungdoms egen verksamhet och förhoppningsvis även
inom de naturbruksgymnasier som idag har samarbete med Svenska
Brukshundklubben. En bieffekt av detta är att steget mellan att gå från att vara
hundungdom till att bli brukshundklubbare när man fyller 26 ökar. Verksamhet med
igenkänningsfaktor och där åldern saknar betydelse gynnar samhörighet och
stärker banden. Detta kan också gynna Upp och Hoppa-verksamheter för familjer
och åldersintegrering mellan klubbarna. Projektet kommer att arbeta vidare med att
hitta fler aktiviteter för att inspirera barn och ungdomar till mer fysisk aktivitet. En
helt ny serie med övningar i cirkelträningsform har redan presenterats under
Djurens helg på Solvalla (2019).
• Folkbildande verksamhet – Projektet syftar till att påverka människors attityder
och vanemönster genom ett aktivt lärande. I samarbete med Studiefrämjandet
bedrivs all verksamhet med lärandeinslag enligt folkbildningens metoder, där
individers deltagande och där det egna sökandet efter kunskap sätts i förgrunden.
Vi kommer också att ha temaperioder där vi sätter olika aktuella ämnen inom natur
samt folk- och hundhälsa i fokus.
• Bredda projektet från endast friska människor till även människor med reumatism.
Idag finns 1 miljon människor som lever med en reumatisk sjukdom. Vi strävar efter
att få större spridning på projektet genom att nå ut till fler hundägare och motivera
redan befintliga medlemmar med mer anpassade övningar utformade av
Reumatikerförbundets egen personal (Elin Löfberg). Med hjälp av
Reumatikerförbundet kommer vi att få expertis av sjukgymnast/fysioterapeut inom
området reumatism för att hitta nya målgrupper. Reumatikerförbundet har 47 000
medlemmar däribland många hundägare.
• Sociala medier och event. Vi arbetar vidare med att informera alla intresserade
om vad som händer inom projektet via sociala medier och genom att delta på en rad
event runt om i hela Sverige.
• Mätbara resultat. Vi samlar in statistik från alla aktiviteter som vi är delaktiga i för
att kunna se effekterna av projektet.

Mål för resterande 2019
Fortsätta att utveckla konceptet till fler målgrupper, barn och reumatiker.
Erbjuda föreläsningar, utbildningar, utbildningsmaterial, podcasting och workshops.
Genomföra minst två kurser/aktiviteter per inspiratör vilket innebär ca. 1000–1500
integrerade människor.
påbörja utbildningen av sex lärare som kan fortsätta att utbilda inspiratörer när
projektet står på egna ben i framtiden.
Utveckla appen Duktig hund för inspiratörer och deltagare.
Följa upp deltagarforumet som ett led i att utvärdera verksamheten kontinuerligt.
Genomföra och utvärdera ”Hundens vecka” med hjälp av Studiefrämjandet.
Sprida det nya konceptet ”Sund med hund” och hjälpa alla SBK Instruktörer att
diplomera deltagare runt om i landet med hjälp av den digitala
utbildningsplattformen sbkutbildning.se. Målsättningen för 2019 är att diplomera
150 ekipage till nivå grön och 30 ekipage till nivå blå.
Lansera med hjälp av Sveriges Hundungdom ”Sund med hund” för barn och
ungdomar med anpassade övningar och aktiviteter. Även Sveriges Hundungdom



kommer att använda sig av diplomering av deltagare under kurser och event.
Hjälpa till att få igång Podcastingen ”Hundlivspodden”.
Vi kommer att presentera ett samarbete för både Reumatikerförbundet och Svenska
Brukshundklubben genom artiklar och information via forum. Upp och hoppa
kommer att kontakta tidningen Brukshunden (SBK:s medlemstidning) och
Reumatikerförbundet kontaktar Reumatikervärlden. Syftet är att informera
medlemmarna om samarbetet och vad som förväntas av detta samarbete.
Ett samarbete i samband med Hundmässan i Stockholm, där vi kommer att visa upp
cirkelträningen med Reumatikerförbundet som representanter på en av de sju
stationerna.

Mål för 2020.
Genomföra utbildning av ledare i alla distrikt för verksamheten, inspiratörer. Dessa
förväntas bli ca 40–50.
Hålla utvecklingsdagar för friskvårdsinstruktörer för att bibehålla kompetensen och
inspirera till nya idéer.
Utbildningsmaterial för barn och ungdomar genom filmer och anpassade
aktivitetskort.
Uppvakta politiker för att få förståelse för projektet.
Genomföra minst två kurser per inspiratör vilket genererar ca 2000–3000 deltagare.
I skrivande stund, september 2019 har vi nått ut till 1000 deltagare genom
projektet.
Presentera anpassade övningar till försvarets hundförare och hundar, BRAK-
hunden.
Utvärdera effekterna av stationsträningen genom SLU i ett kommande projekt.
Skapa en rapport gällande effekt genom att följa upp deltagarforumet samt
genomföra en enkätundersökning samt djupintervjuer med ett urval av deltagare.
Fastställa och säkerställa rutiner samt fastställa verksamhetsplan för kommande år.
Ingå samarbete med ytterligare aktörer på marknaden inom området.
Hundens vecka- Studiefrämjandet, en landsomfattande satsning med hunden i fokus
där vi 2019 höll aktiviteter på ett tiotal platser runt om i landet. Under 2020 är
målsättningen att vi ska kunna göra en mer landsomfattande satsning och finnas
tillgängliga på ett tjugotal platser.
Utveckla och driftsätta en Sund med hund- klassiker för att inspirera fler hundägare
att aktivera sig tillsammans med sina hundar. Tre fysiska aktiviteter tillsammans
med hunden som genererar i en klassiker.
Lansera en träningsdagbok som är anpassad för alla målgrupper, där
rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet per dag kan bli en utmaning
mellan hundägare och distrikt.
Fortsätta utveckla löparskolan som kommer att kunna innefatta fler målgrupper.
I den andra fasen i samarbetet med Reumatikerförbundet är att till de lokala
klubbarna kompletterande övningar som finns idag till att även omfatta övningar för
hundägare med olika former av ledproblem. Reumatikerförbundet kommer att
kunna bidra med inspelat material till SBK:s lärarutbildning. Syftet är att bredda
utbildningen med specifik information om vad reumatism är och hur det påverkar
olika individer. Det finns 200 olika sjukdomstillstånd. Vi kommer att kunna utöka
vår ”övnings-bank” med anpassade övningar.
Fyra lärare kommer att vara färdigutbildade och kommer att kunna utbilda fler
instruktörer runt om i landet. Tillsammans kommer vi att kunna nå ut till fler
deltagare genom utbildningar och andra aktiviteter.
Kunna avlöna ytterligare en medarbetare på deltid 25 % för att kunna nå våra
målsättningar.
Delta på event.
Mål för 2021-20122
I den tredje fasen i samarbetet med Reumatikerförbundet är att få med
Reumatikerförbundet på fler event. Projektet Upp och hoppa har idag ett 20-tal
event som skulle kunna inkludera Reumatikerförbundets medverkan. Här ingår även
ett samarbete på lokalnivå där vi tillsammans med andra organisationer kan
anordna gemensamma aktiviteter runt om i landet. ”En sund dag för alla” där



Svenska Draghundsportsförbundet, Studiefrämjandet och Sveriges Hundungdom är
några som tillsammans med Reumatikerförbundet kan hjälpas åt att få människor
med olika förutsättningar att fysiskt aktivera sig tillsammans med sin hund en dag.
Vi kommer att arbeta vidare med tillgänglighet och delaktighet och förhoppningsvis
så kommer vi att kunna erbjuda ”Sund med hund” på export till våra grannländer.
Åtta till tolv lärare kommer att vara färdigutbildade och kommer att kunna utbilda
fler instruktörer runt om i landet.
Delta i ”Friskvårdskonferensen 2021” tillsammans med utskottsgruppen hälsa och
friskvård (UGH).
Kunna avlöna ytterligare en medarbetare på deltid 50–75 % för att kunna nå våra
målsättningar.
Delta på event runt om hela Sverige för att få spridning på projektet.
För att nå ut till nya målgrupper genom tillgänglighet och delaktighet så kommer vi
att översätta utbildningsmaterialet till fler språk, norska, engelska och finska i
första hand.

Kort sammanfattning av genomförd verksamhet 2018:
År 2018 fyllde Svenska Brukshundklubben 100 år. Upp och hoppa - friskvård för
människa och
hund i samverkan introducerades under SBK:s kongress 26–27 maj 2018 8 (där
deltar distrikt och rasklubbar som representanter för alla våra medlemmar).
I april tillträdde Britta Agardh som projektledare av Upp och hoppa- Sund med
hund. En pilotutbildning, SBK Friskvårdsinstruktörsutbildning, planerades och har
startat i Karlstad. Det var åtta deltagare som genomförde pilotutbildningen, dels
genom fysiska träffar och dels genom en digitaliserad utbildningsplattform,
sbkutbildning. Dessa instruktörer är idag aktiva och håller kurser i verksamheten
runt om i landet.
Deltagarna i pilotutbildningen genomförde tillsammans med projektledaren Britta
föreläsningar på ett tiotal brukshundklubbar i landet och intervjuades i tre olika
lokala tidningar. Pilotutbildningen beskrevs även i podcasting-programmet 72
grader Hundsnack.
Ett helt nytt utbildningsmaterial togs fram genom ett samarbete med
Studiefrämjandet. Det är ett cirkelträningshäfte för människa och hund där de
blivande instruktörerna kan använda sig av tydliga, enkla och varierande övningar.
Häftet finns tillgängligt för alla att beställa via sbkshopen.
Projektet startade ett forum, Facebook-gruppen ”Upp och Hoppa- Sund med hund”,
där det idag finns runt
1100 medlemmar. Forumet har använts till att bland annat att sprida information
om aktiviteter som berör fysiks aktivitet tillsammans med hunden. Det är ett öppet
forum där medlemmarna kan dela information och utbyta erfarenheter med
varandra.
Vi har även visat upp projektet på Solvalla under Djurens helg 11+12 augusti, Bruks
SM i Ronneby den 22-26 augusti och hundens vecka via Studiefrämjandet på
Stockholmsavdelningen. Det delades ut flyers och vi hade uppvisningar i
cirkelträning tillsammans med hundar.
Med stöd av Stadium har vi även format egna profilkläder som ska inspirera till
fysisk aktivitet och skapa en gemenskap.
Kort sammanfattning av genomförd verksamhet 2019:
Projektledare Britta och ytterligare en friskvårdsinstruktör visade upp ”Upp och
hoppa- Sund med hund” på My Dog i Göteborg genom workshops och uppvisningar.
Sundsvalls Nyheter och Sundsvalls tidningen gjorde tidigt under 2019 reportage
med de nya friskvårdsinstruktörerna. Även SVT spelade in ett avsnitt till ”Fråga
veterinären”, som kommer sändas i oktober 2019.
Projektet inledde ett samarbete med Reumatikerförbundet i mars och i april deltog
projektet i konferensen Djur, Natur och Hälsa i Stockholm.
I slutet av april påbörjades fotografering och filmning till en ny del av projektet,
Sund med hund. Aktivitetskort, löparskola, övningar publicerade på youtube och
möjlighet till diplomering i fyra olika nivåer lanserades i somras.



Utbildningen av instruktörer har fortsatt runt om i landet. En utbildning startades i
Umeå i februari 2019 och sex friskvårdsinstruktörer som utbildats i Matfors
examinerades i maj. I september startades ytterligare en utbildning i Karlstad och i
oktober påbörjar blivande friskvårdsinstruktörer sin utbildning i Helsingborg.
Under augusti fotograferades och filmades barn och ungdomar under fysisk aktivitet
tillsammans med hundarna.
Sommaren 2019 har projektet deltagit i en rad olika aktiviteter: Bruks SM i
Katrineholm, Djurens helg på Solvalla, ungdomsläger i Ånnaboda, Ungdoms SM i
Österåker och Hundens vecka med olika aktiviteter i hela landet.

Förväntade effekter

Projektet har på kort tid gått över förväntan. Det får medial uppmärksamhet, väckt
stort intresse och nya samarbetspartners vill ingå i projektet och knackar
kontinuerligt på dörren. Flera privata aktörer "kopierar" konceptet vilket är ett
erkännande och något vi ser som positivt då syftet inte är att äga utan att förbättra
folkhälsa och bidra till rörelseglädje. Vi har stora förhoppningar att projektet
kommer ha stora effekter och stor genomslagskraft de kommande åren. Bl.a. ser vi
följande:

- Att kunna bidra både kvalitativt och kvantitativt att förbättra folkhälsan
- Ökad kunskap om fysisk aktivitet som ett sätt att få en förbättrad psykisk och
fysisk hälsa
- Ökad kunskap om hundars behov av fysisk aktivitet för välbefinnande
- En konkret förbättring av människors fysiska och psykiska hälsa.
- Minska isolering/ensamhet genom att skapa rum för sociala kontakter med
människor under enkla och roliga former där glädje är ledordet.
- Ökad kunskap om och praktisk erfarenhet av att på ett säkert sätt använda naturen
som redskap till fysisk aktivitet
- Insikter i föreningslivets betydelse för samhället och individen.
Detta görs mätbart genom det forum för deltagare som kommer att finnas. Enkäter
och djupintervjuer kommer också att genomföras.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

År 3 - 2020 - Personalkostnader 600000
Overheadkostnader (IT-utrustning, IT-stöd, revision, porto för materialutskick) 50000
Hyra (lokalhyra vid föreläsningar och workshops, mässmonter) 50000
Framtagande av digital plattform/app 200000
Fortbildning ledare/inspiratörer 100000
Resekostnader 100000
Externa konsulter/specialister, fortbildning 50000

Summa, kr: 1 150 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

1800 335

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


