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Styrelsens i Hundåsens Brukshundklubb
berättelse för verksamhetsåret 20XX:
Klubben blev SBK lokalklubb 1975-01-01.
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Antal medlemmar
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1

1

2

2
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14
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D (delbetalande)
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H (hedersledamot i förbundet)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

172
22
43
30
1

158

184
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198

226

277

274

268

A (helbetalande)

TOTAL

Medlemsmöten
Vi har haft 8 medlemsmöten varav ett var årsmöte.

Styrelse
Styrelsen har bestått av:
Lisa Larsson, ordförande
Kalle Karlsson, vice ordförande
Maria Larsson, sekreterare
Nisse Nilsson, kassör
Pelle Persson, ledamot

Svea Svenzohn, ledamot
Anna Andersson, ledamot
Janne Jansson, suppleant
Olle Olsson, suppleant
Lotta Kraghe, suppleant

Styrelsen har hållit 14 möten. Av dessa har 8 varit ”kort”-möten före medlemsmötena.

Representation
Vi har varit representerade på samtliga Västra distriktets möten. Lisa Larsson är ledamot i
Västra Distriktets styrelse och Nisse Nilsson är revisor i Svenska Brukshundklubben. Anna
Andersson är suppleant i Studiefrämjandets distriktsstyrelse. Maria Larsson är sekreterare i
Västra Kennelklubben.

Ekonomi
Klubben har i år inte haft några speciella ekonomiska transaktioner utöver normalt underhåll
på anläggning och maskiner.
I övrigt hänvisas till Resultat- och Balansräkning.

Styrelsen föreslår årsmötet att:
 Fastställa 20XX års Resultat- och balansräkning
 Besluta att 20XXårs resultat balanseras i ny räkning
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Verksamhet
1. Utbildningsverksamhet
Utbildningssektorn 20XX
Sektorn har bestått av Johanna Johansson, Lillan Sonesson, Ingela Svensson och Kalle
Karlsson (sammankallande) Sektorn har haft 2 protokollförda möten samt ett stort antal
informella kontakter under året. Två utbildningsmöten för utbildningsintresserade har
arrangerats.
Hundägarutbildning
År 20XX har varit som året innan i hundägarutbildningen. Det är fortfarande svårt att inspirera
alla våra instruktörer att ta på sig arbetet med att hålla kurs år efter år. Vi har haft drygt 90
deltagare i årets kurser, ungefär som förra året. Vi har fortsatt med vårt prioriteringssystem:
Hundägare med unga hundar och från Hundåsen med omnejd har företräde.
Övrig utbildning
Vi har arrangerat en studiecirkel ”Med sikte på 10:an” med15 deltagare. Cirkeln avslutades
med en helg där Niina Svartberg var inbjuden av en träningsgrupp. Detta bekostades helt av
deltagarna själva.
Aktiva instruktörer inom hundägarutbildningen under 20XX
Aktiva under året har varit: Jan Jansson, Lisa Larsson, Lena Johnsson, Maria Larsson, Kalle
Karlsson, Linda Ohlson och Nisse Nilsson.
Medhjälpare
Medhjälpare på kurser har varit: Cecilia Claesson, Eivor Jansson, Anna Andersson, Marie
Månsson och Michael Svalefäldt.
Föreläsningar och utbildningar
Veterinär Claes Carlsson var hos oss i april och föreläste om hundsjukvård. Kvällen hade
många deltagare och var mycket uppskattad.
Anna Andersson och Michael Svalefäldt har varit på ”Specialkurs valp” i Uddevalla, som Ingela
Dahlstedt var lärare i.
Övrigt
Vi har nu låtit trycka upp kurshäftet för våra allmänlydnadskurser. Det är billigare och mycket
mindre i formatet vilket gör det enklare att hantera.
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2. Tävlingsverksamhet
Tävlingssektorn 20XX
Sektorn har bestått av Nisse Nilsson, sammankallande, Svea Svensson, Lisa Larsson och
Pelle Persson.
Möten
Sektorn har under året haft 6 möten.
Auktoriserade funktionärer
Vi har f n två domare Anne Ahlin (1B) och Elis Swanson (LD), sju tävlingsledare (B) och sex
tävlingssekreterare.
Tävlingar under året
XX0330
Appellkl.spår Inställd p g a väderproblem
XX0413
Sök Lkl.-elit
9 startande
XX0523
Lydnad Kl. I-elit
23 startande
XX0809
Lydnad Kl. I-elit
23 startande
XX0907
Spår Elit
16 startande
XX0907
Spår Lkl.
6 startande
XX1011
KM bruks
13 startande
XX1019
Lydnad kl. I-elit
32 startande
Vi hade totalt 121 startande på årets tävlingar
20XX års klubbmästare.
Lydnad:
Ida Vinkellund med Yes
Bruks:
Anna Swenson med Porry
20XY års vandringspris – delades ut på årsmötet 20XX
Lydnad:
Sten Svenberg med Doris
Bruks:
Anne Ahlin med Morris
Lasses vandringspris 20XY – delades ut på årsmötet 20XX
Priset, som avser bästa bruksspecial, tillföll Anne Ahlin med Morris
Hundåsens Djurpensionats pris
Priset avser bästa Hundåsenekipage vid våra tävlingar.
Under året har priset tilldelats Susanna Adel med Whitetowers My Minds Eye, Anne Ahlin med
Morris och Ida Vinkellund med Yes.
Övrigt
 XX0701 Diskussionskväll angående KM-regler. 15 medlemmar deltog denna
kväll.
 XX1027 Funktionärsmöte. För att ta vara på erfarenheter och synpunkter, var alla
som på något sätt var inblandade i årets spårtävling kallade till en diskussionskväll.
12 st medlemmar var närvarande denna kväll.
 SM-Bruks. Anna Swenson med Porry i sökhundgruppen
 Sektorn har traditionsenligt överlämnat en julblomma till de jakträttsinnehavare och
markägare vars ägor vi använt vid våra tävlingar.
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3. Tjänstehundverksamhet
Tjänstehundverksamheten är beklagligtvis vilande tv.

4. Agilityverksamhet
Agilityverksamheten har, glädjande nog, blomstrat ordentligt efter nystarten 20YY.
Sektorn har bestått av Anna Andersson, sammankallande, Ingela Josefsson, Sören Olofson,
Jessica Andreasson, Linda Larsson, Marie Bergman.
Sektorn har under året haft tre möten och ett par arbetsdagar har arrangerats.
Torsdagar har blivit allmän träningskväll för Agility under den torra perioden och dessa kvällar
har varit välbesökta. Ca 15 ekipage tränar regelbundet. Många kommer för att prova på Agility
och flera av dessa återkommer. Kvällarna bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet som annan gruppverksamhet.
Utbildning
Under hösten arrangerades en nybörjarkurs med Mona Månsson som instruktör och Linda
Larsson som medhjälpare

5. Mental- / Rasutvecklingsverksamhet
År 20XX har mentalsektorn bestått av Michael Svalefäldt, Gunilla Muller och Carina
Blomstrand, sammankallande.
Auktoriserade funktionärer
Vi har f n en mentaldomare, Ove Karlefält, en mentalbeskrivare, Ingela Svensson och fem
testledare MH: Anette Berg, Carina Blomstrand, Malin Gustavsen, Michael Svalefäldt och
Stefan Nyqvist. Vi har också 15 MH-figuranter, varav tre är A-figuranter.
Genomförda mentalbeskrivningar
Under året har vi haft fem egna mentalbeskrivningar. Därutöver arrangerade vi en beskrivning
för Björkhöjdens kennel. Sammanlagt har 38 hundar beskrivits hos oss.
Funktionärsutbildning
Vi har haft flera utbildningar under året: en M1 - Allmän Mentalkunskap med 9 deltagare, en
M5 - testledarutbildning med 4 deltagare samt en M2 - B-figurantutbildning med 7 deltagare.
På dessa utbildningar har Owe Andersson varit lärare.

6. Utställningsverksamhet
Utställningskommittén har under året bestått av Bengt Blomstrand, Gunilla och Bo Muller samt
Elsa Tholin som också varit sammankallande. Kommittén har haft 5 möten och dessutom täta
telefonkontakter,
På utställningarna, officiell och inofficiell, deltog 208 hundar fördelade på 67 raser.

V-berättelse 20XX

Sida 5 av 7

Hundåsens Brukshundklubb

Verksamhetsberättelse

Styrelsen

för verksamhetsår 20XX

7. Ungdomsverksamhet
Ungdomsledare har även under 20XX varit Anne Ahlin. Jessica Andreasson, Camilla Carlsén,
Ida Vinkellund och Linda Svesson har också varit engagerade i verksamheten
Ungdomsgruppen har haft 16 deltagare och de har träffats 22 gånger med start den 1 april och
avslutning den 7 dec.
Ålder på förarna har varierat mellan 10 och 20 år och storleken på hundarna har varierat allt
mellan papillon till schäfer. Alla har tränat helt otroligt hemma (på sina hemläxor) och har
kommit en bra bit på väg, när det gäller att förstå sig på sin hund. Några har kommit så långt
att de kan börja tävla. Freestyle och agility blir allt mer populärt. Ida Vinkellunds gruppseger i
agility-SM är bra bevis på detta.
Alla ekipagen på pallen i Klubbmästerskap Lydnad 20XX kommer ur Ungdomsgruppen! De
lovar att ge de vuxna en match i spårhundsgruppen 20XY!
Årets ungdomsmästare blev Amanda Mark med sin Schapendoes Camilla.

8. Lägerverksamhet
Under Kristi Himmelfärdshelgen arrangerades vårt årliga läger på Tånga Hed utanför Vårgårda. Familjerna Boqvist och Blomstrand var ansvariga.
I år hade vi åter engagerat Judith Bengtsdotter, som hjälpte oss med lydnad och gav oss
mycket att fundera över och arbeta vidare med.
På kvällarna tändes grillen och det var mycket prat och skratt.

9. Stug- och Anläggningsverksamhet
Stug- och anläggningskommittén, S&A, har under året bestått av Bengt Blomstrand, sammankallande, Jan Karlsson, Anders Andersson och Klas-Göran Boström.
Vi har inköpt en container vilken har placerats på Hundåsen. Den kommer att vara en
efterlängtad verkstadslokal och dessutom förvaring för gräsklippare och annan utrustning.

10. Kommunikation – information
Vår klubbtidning, Svasen, har utkommit med två nummer i år, dvs cirka 600 exemplar.
Tassen-redaktionen har, också i år, bestått av Lajla Sarander och Carina Blomström.
Annonspriser har under året varit 200 kronor för hel- och 100 för halvsida. För medlemmar har
lämnats 50% rabatt.
Vår hemsida har under året haft drygt 31 600 besökare, dvs drygt 86 per dag i snitt.
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Till sist
Våra Tisdagsträningar har varit välbesökta och det har vid några tillfällen varit skotträning för
dem som behöver detta.
Agilityträningen på torsdagskvällar är också välbesökta.
Styrelsen skulle dock önska bättre närvaro på våra medlemsmöten! Detta är det forum där
diskussioner om verksamheten och förslag till denna skall behandlas. Det är alltså medlemmarnas chans att påverka utvecklingen i klubben och samtidigt styrelsens möjlighet att
stämma av att vi är på rätt väg.

Tack till ALLA (inom / utom klubben)
I slutet av november arrangerade vi en Tack-för-i-år-kväll för alla medlemmar, som har bidragit
i klubb-arbetet. Värdar för årets Tack-för-i-år-kväll var Styrelsen.
Klubben består av olika sektorer och verksamheter. Alla dessa är viktiga för att det även i
fortsättningen skall vara möjligt för oss att uppnå våra mål.
Det går inte att framhålla någon eller några utan att glömma någon eller några. Så därför, till er
alla inom och utanför klubben: ett stort TACK!
Vi vill också utbringa ett stort GRATTIS till alla, som under året har haft framgångar på tävlingsbanorna, såväl på ”hemmaplan” som på andra klubbar! Inte minst gäller det de, som har
representerat klubben på DM, SM och liknande evenemang!

Hundåsen i januari 20XX.

Lisa Larsson

Svea Svenzohn

Lisa Larsson, ordförande

Svea Svenzohn, ledamot

Kalle Karlsson

Anna Andersson

Maria Larsson

Janne Jansson

Maria Larsson, sekreterare

Janne Jansson, suppleant

Nisse Nilsson

Olle Olsson

Nisse Nilsson, kassör

Olle Olsson, suppleant

Pelle Persson

Lotta Kraghe

Kalle Karlsson, vice ordförande

Pelle Persson, ledamot
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Anna Andersson, ledamot

Lotta Kraghe, suppleant
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