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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 Brukshunsklubben har idag ca 58 000 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
folkbildning.
Projektet har en arbetsgrupp där personer från dessa organisationer medverkar.
I Sverige finns idag ca 650 000 enskilda hundägare. Detta är 15 % av den svenska
befolkningen. Till dessa kommer familjemedlemmar och bekanta. Målgruppen är
stor och behoven likaså. Vi har aktivt arbetat mot att nå den delen av målgruppen
hundägare som inte är aktiva 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. Dessa hundägare erbjuds 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.

Corona-pandemin är en utmaning men det har gett oväntade positiva och till och
med utvecklade effekter med fantastiska resultat. Genom att fortsätta bedriva
verksamheter på distans har deltagare kunnat välja att delta utan fysisk närvaro
genom att filma sina övningar och få dessa godkända på nätet av utbildade
instruktörer. Detta har varit framgångsrikt då det har utvecklat möjligheten för
människor med fysisk och psykisk funktionsvariation att både delta och vara
delaktiga. Löparcoachen, Löparskolan och Sund med Hund är flera delar av
projektet som har varit mycket uppskattade under 2020. Vår satsning på ungdomar
har utvecklats till att innefatta ett genuint samarbete med Naturbruksgymnasier
och bland annat resulterat i att 2020 ersätts deras Skol-SM med Löparskolan som
en utmaning mellan de olika gymnasieskolorna.

Övergripande projektmål och genomförandetankar:
• Hålla fler instruktörsledda kurser på olika nivåer och på olika platser – Navet i
projektet är den instruktörsledda kursen. Nätverket av instruktörer 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 – Instruktörerna som finns ute i landet är till 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, fysiska träffar, filmat utbildningsmaterial och workshops. Genom
att löpande hålla öppna föreläsningar, fysiska träningscirklar i naturen, filma
material som t.ex. Löparcoachen/Skidcoachen och hålla 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. Materialet kommer delvis att vara print men även digitalt
material kommer att ingå.
• 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 och öka tillgänglighet och delaktighet så har vi
som målsättning att fortsätta översätta material för att inkludera även personer som
inte talar svenska. Vi har redan påbörjat översättning till engelska i vissa valda
delar.
• Ungdomssatsning. Vi gör tillsammans med Sveriges Hundungdom en särskild
satsning på de yngre. Detta gör vi genom att erbjuda speciell verksamhet inom
ramen för Sveriges Hundungdoms egen verksamhet och även inom de
naturbruksgymnasier som idag har samarbete med Svenska Brukshundklubben och
Sveriges Hundungdom. 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.
• 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 olika
graders funktionsvariation. 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 kommer att samla in statistik från alla aktiviteter som vi är
delaktiga i för att kunna se effekterna av projektet.

Mål för resterande 2020.
Fortsätta genomföra utbildning av instruktörer i alla distrikt för verksamheten,
inspiratörer. Dessa förväntas bli 35 SBK friskvårdsinstruktörer i slutet av 2020.
Planera och ytterligare lärarutbildning inom friskvård och
friskvårdsinstruktörsutbildningar.
Vi kommer att fortsätta bibehålla kompetensen för friskvårdsinstruktörer genom att
inspirera till nya idéer genom workshops som kan användas på de lokala
Brukshundklubbarna runt om i landet.
Uppvakta politiker och media för att få ökad förståelse för projektet.
Presentera anpassade övningar till försvarets hundförare och hundar, BRAK-
hunden.
Påbörja arbetet med att utvärdera effekterna av stationsträningen genom ett av
SLU:s kommande pilotprojekt – ”You can move”. Detta kommer att ske genom att
skapa en rapport gällande effekten både psykiskt och fysiskt på deltagare från



projektets facebook-forum. Rapporten kommer att baseras på en enkätundersökning
samt djupintervjuer med ett urval av deltagare. Rapporten väntas bli färdigställd i
december och kommer att skrivas som C-uppsats av en elev på idrottshögskolan
med inriktning på idrottsvetenskap.
Fastställa och säkerställa rutiner samt fastställa verksamhetsplan för kommande år.
Ingå samarbete med ytterligare aktörer på marknaden inom området.
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 och
fler avsnitt i Löparscoachen.

Mål för 2021–2022
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.
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. Det finns 200 olika sjukdomstillstånd
inom reumatism. Vi kommer att kunna utöka vår ”övnings-bank” med anpassade
övningar för både instruktörer och lärare. För att stärka vårt samarbete hoppas vi
även kunna spela in en informationsfilm om samarbetet och de olika rollerna vi har i
projektet, denna kommer att laddas upp på Youtube för maximal spridning.
Utveckla och driftsätta en Sund med hund- klassiker för att inspirera fler hundägare
att aktivera sig tillsammans med sina hundar. Fyra fysiska aktiviteter tillsammans
med hunden som genererar i en klassiker under hela året.
Ingå i forskning via SLU:s forskningsprojekt ”You can Move”där syftet är att studera
fysisk aktivitet hos hundägare.
Genomföra en skidskola för både nybörjare med hund, de som redan åker och vill
utvecklas och för deltagare som vill komma ut i naturen med övernattning i
fjällmiljö. Detta kommer att filmas på samma sätt som löparcoachen och generera
ca 40 avsnitt. Vår målsättning är att kunna genomföra det i samverkan med någon
av våra andrafriluftsorganisationer.
Vi hoppas kunna genomföra skidlopp på distans som en avslutning på skidskolan
efter 8 veckors träning.
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 var
målsättningen att vi ska kunna göra en mer landsomfattande satsning och finnas
tillgängliga på ett tjugotal platser, men p.g.a. Covid 19 begränsades de fysiska
aktiviteterna betydligt. Under 2021 hoppas vi kunna erbjuda både fysiska träffar och
föreläsningar via nätet.

Ytterligare sex lärare inom friskvård kommer förhoppningsvis att vara
färdigutbildade under 2021 och dessa kommer att kunna utbilda fler
friskvårdsinstruktörer runt om i landet.
Delta i ”Friskvårdskonferensen 2021” tillsammans med utskottsgruppen hälsa och
friskvård (UGH).
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.

Kort sammanfattning av året 2020:
Coronans inverkan på projektet



Vi vet att allt fler blir isolerade under denna tuffa period och vi har lagt mycket
fokus på att nå ut till dessa via nätet. Vi ser en kraftig nedgång av inrapporterade
aktiviteter på våra klubbar.
I början av 2020 gick två friskvårdsinstruktörsutbildningar parallellt, Helsingborg
och Forshaga. Nio instruktörer från Forshaga examinerades 2020-02-02 och tre
instruktörer från Helsingborg kommer att bli examinerade i oktober till följd av
Covid 19.
Nio blivande friskvårdsinstruktörer går utbildning i Stockholm i dagsläget och
beräknas examineras i oktober 2020. Totalt examinerade beräknas till 19
friskvårdsinstruktörer under 2020.
Ytterligare en utbildning är planerad med start 21 november i Uppsala 2020.
Totalt finns i dagsläget 25 utbildade fiskvårdsinstruktörer i Sverige.
Den 23 april 2020 planerades SBK Lärare Friskvårdsutbildningen att genomföras,
men utbildningen tvingades läggas på distans, med kvällsföreläsningar.
Projektet finansierar utbildningen av de två lärare som ansökte och antogs till
utbildningen.
För att hålla motivationen uppe så har projektet erbjudit de färdiga
friskvårdsinstruktörerna lite träningsprodukter när de har genomfört och
rapporterat in friskvårdsverksamhet på sina klubbar.
Fotografering under Stora Stockholm i december och Upp och hoppas uppvisning
både lördag och söndag. En uppvisning med sju stationer (Sveriges Hundungdom,
Reumatikerförbundet, Tjänstehund, Svenska Draghundsportsförbundet och Upp och
hoppa. En mycket uppskattad och lyckad uppvisning. Upp och hoppa deltog inte på
Happy Dog och inte på My Dog.
Karlskoga Kuriren med reportage om ”Friskvård ihop med hunden” SBK
friskvårdsinstruktör Emma-Lill Zetterlund.
SKK har uppmärksammat Upp och hoppa med Jumping Jack- utmaning från
Generation Pep.
Brukshunden och hundsport har publicerat artiklar och nummer 4 har fokus på
friskvård med totalt nio sidor. Projektet fick mycket uppmärksamhet.
6 juni i Uppsala genomfördes tillsammans med SBK:s Tjänstehund men de tänkta
stationerna där Patrullhund skulle hålla aktiviteter fick ställas in på grund av Covid
19.
Hundmarschen genomfördes på nytt den 13 september tillsammans med
Tjänstehund, Sveriges Hundungdom och Studiefrämjandet. Ett trevligt event där
alla hundägare välkomnades att gå en sträcka på 4,5 km i den vackra naturen i
Fjällnora. Stationerna hölls på två ställen, där patrullhund anordnade så att
hundägarna fik prova på olika övningar.
Aktivitetskort med inriktning på övningar för barn och ungdomar skapades under
våren. Övningarna filmades och finns tillgängliga för alla på sbkutbildnings
youtubekanal.
Sällskapsspel för yngre deltagare
Vi har tagit fram tre olika sällskapsspel som ska motivera deltagna till mer fysisk
aktivitet tillsammans med sina hundar. Dessa finns tillgängliga på sbkutbildnings
hemsida.
Översättning av kortlekarna till engelska
Vi har låtit översätta alla kortlekarna till engelska för att öka tillgängligheten och
förhoppningen är att dessa även ska kunna användas i undervisningen på skolor.
Fysioterapeut Elin Löfberg på reumatikerförbundet har spelat in en informationsfilm
till framförallt SBK-lärarutbildningen, men den kommer att användas på SBK
friskvårdsinstruktörsutbildningen. Ett stort steg i vårt samarbete där våra
instruktörer får information om vad de ska tänka på när det gäller fysisk aktivitet på
deltagare med reumatism. Filmen är ca 45 minuter och ligger ute på SBK:s
utbildningssida.
Vi har ingått i ett samarbete med Generation PEP och har tillgång till
organisationens övningsbank för barn och ungdomar.
Vi har tagit hjälp av Simon Strate som är en ung musiker för att sätta musik till vår
verksamhet. Vi har fått en fartfylld och uppskattad jingel till projektet.
Vi har publicerat en film och nedladdningsbara påskägg som deltagarna själva kan



fylla med aktiviteter i stället för godis. Målgruppen har varit familjer och skolor med
hund.
Svenska Lantbruks Universitetet (SLU) har kontaktat projektledaren för att
inledande ett samarbete och för att använda projektet vid ansökning om medel till
forskning om fysisk aktivitet hundägare.
Projektet har skickat 26 projektarbeten från SBK:s friskvårdsutbildning till SLU
tillsammans med en rad framtagna produkter.
Vi har haft två 12-åringar från Söderviksskolan som gick ”skuggning” hos projektet.
Dessa fick prova sällskapsspelen och även hjälpa till att ta fram material till ”Årets
aktivitets-påskägg”.
Emma Englund från Skärgårdsgymnasiet har genomfört sin APL
(arbetsplatslärande)under fem veckor.

Löparskolan innehåller två löparpass och ett styrketräningspass per vecka.
Deltagarna kan själv välja vilken nivå de vill delta på och träningspassen går att
anpassa utifrån deltagarens förutsättningar. Löparkolan startade i mitten av april
med två olika målsättningar (2 km och 5 km) och efter åtta veckor sprang vi på
distans tillsammans den 23 maj.
Den 1 juni startade ytterligare en löparskola på distans med olika målsättningar (1
km, 2 km, 5 km och 7,5 km. Denna gång utmanades alla SBK:s Brukshundklubbar
och rasklubbar varandra och 40 klubbar deltog och totalt 515 deltagare. Lunds BK
vann både flest antal utförda träningspass och flest deltagare som sprang på
distans. Vi sprang tillsammans på distans den 25 juli.
Ytterligare en löparskola startades den 3 augusti och denna gång var det 1 km, 2
km, 5 km, 7,5 km och 10 km (Hundmilen). Vi springer tillsammans på distans den 27
september.
Vi skapade den lilla Löparskolan för deltagare under 12 år och den ingår numer i
den vanliga löparskolan.
Projektet anlitade en löparcoach under åtta veckor för att inspirera och på ett
pedagogiskt sätt visa hundägarna hur de ska springa tillsammans med sina hundar.
Tillsammans med Susanne Öhqvist med målsättning att springa 2 km, publicerades
över 30 avsnitt.
Då många följde löparcoachen och deltog i SBK:s Löparskolan fortsatte
inspelningarna och vi fick följa Pernilla Bergström under ytterligare 8 veckor (med
diagnostiserad lungcancer). Hon kommer att springa 5 km den 27 september.
Forskare från Karolinska svarar på frågor om cancer och fysisk aktivitet
Helen Rundqvist, forskare på Karolinska Institutet har svarat på frågor om cancer
och fysisk aktivitet. Detta har spelats in och publicerats i Löparcoachen 2.0.
Projektet ansvarade för en prova-på-dag under ett anordnat Hundungdomsläger i
Stockholm.
Hundungdom genomförde även ”Vatten-kul” där projektet såg till att alla
ungdomarna och deras hundar fick prova på kajak och SUP.
Det ordinarie Skol-SM:et ställdes in p.g.a. Covid 19 och ersattes av en utmaning
mellan olika NB-skolor genom löparskolan.
Eleverna valde målsättning efter egen förmåga och målsättning och dessa kommer
att springa på distans i början av november.
Under sommaren 2020 har projektet lyckats få igenom verksamheten som
friskvårdsbidragsgrundande hos Skatteverket. Detta innebär att våra kurser och
övriga aktiviteter kommer att kunna dras av hos arbetsgivare som ger sina anställda
friskvårdsbidrag.
Trots ovanstående aktiviteter och framgångar ser vi Coronas effekter på
verksamheten tydligt. Vi har inte nått i hamn med de avsikter vi haft gällande
utbildning av instruktörer och lärare som till syvende och sist är navet i
verksamheten. Därav ser vi ett stort behov av att få fortsatt projektbidrag och kunna
sätta verksamheten på kartan genom regional förankring.

Förväntade effekter

Förväntade effekter
- 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.
- Tydlig regional förankring med instruktörer, lärare och andra inspiratörer som ger
projektet egna vingar.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

År 4 2021 personalkostnader (en heltidsanställd) 650000
Overheadkostnader (IT-trustning, revision, IT-stöd, porto) 50000
Hyra (lokalhyra vid föreläsningar, workshops, mässor) 50000
Tryckkostnader för material samt licensavgifter 150000
Utbildning av instruktörer/lärare 100000
Resekostander 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

1700 380

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.


