
 

SVALÖVS BRUKSHUNDKLUBBS POÄNGSYSTEM 

För att driva en klubb framåt behövs alla medlemmars hjälp! Vi försöker med detta system skapa ett 

sätt att ”tacka för hjälpen”. Till stor del sker denna hjälp ideellt men kan genom ett poängsystem ge 

en viss ”ersättning” i form av någon typ av hundrelaterad verksamhet. 

Att vara en del av en förening är kul, det skapar en gemenskap genom ett gemensamt intresse. Att 

t.ex vara funktionär på en tävling kan få dig att bli inspirerad av andra ekipage, lära dig mer om 

hundsport.  

Det spelar ingen roll om du har erfarenhet sedan tidigare eller är helt ny, alla behövs! 

Tanken är att när du hjälper till med något som gynnar vår fina klubb så tjänar du in poäng som du 

sedan kan använda som hel- eller delbetalning till kurser, föreläsningar, profilkläder och liknande. 

Antal poäng du tjänar beror på hur många timmar du lägger ner. Tiden redovisas på ett personligt 

poängkort. 

Allt arbete som är poänggrundande ska gynna föreningen på ett eller annat sätt.  

Exempel på vad som kan ge poäng: 

- Tävlingsfunktionär 

- Reparation och underhåll av stuga och träningsplaner  

- Städning av stuga och toaletter  

- Protokollförda möte inom kommittéer 

- Planering inför, under och efter ett event, tävling eller liknande (kanske med en maxpott) 

Instruktörer och medhjälpare som håller kurser ger inte poäng inom detta system. Där är det 

Studiefrämjandets poängsystem som gäller (instruktörspoäng).  

Egen träning, träningsgrupp, utbildning ger inte poäng. 

 

Poäng kan aldrig omsättas till pengar. Poäng kan inte heller användas som betalning av medlemskap. 

En förutsättning för att poäng ska räknas både vid intjänande och vid utnyttjande är att du har ett 

giltigt medlemskap i klubben. 

Poäng kan sparas för innevarande år samt två år tillbaka i tiden, därefter förfaller poängen till 

klubben.  

Poängsystemet kommer börja gälla fr.o.m. 2019-04-01 

¼-dag  upp till 2,5 tim 10 poäng 

½-dag  2,5 - 5 tim 25 poäng 

Heldag över 5 tim 50 poäng 


