VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVALÖVS BRUKSHUNDKLUBB 2017
Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Björn Stenmark
Malin Dahlgren
Veronica Andersson
Anette Sundgren Jarl

Ledamöter

Lennart Fernebro
Sofie Axelberg
Jennie Vigre

Suppleanter

Linn Joelsson
Lizette Olsson

Valberedning

Christina Andersson
Madelaine Finnberg
Vakant

Revisorer

Lars H Olsson
Per-Olof Andersson

Revisorssuppleant

Christer Laurell
Wiweka Stockhausen

Styrelsen har genomfört 10 (augusti inställt) protokollförda styrelsemöten samt 2 klubbmöten
under 2017. Man har försökt att kombinera klubbmöten med att försöka göra dem lite
festligare. Styrelsen har varit representerad på flera distriktsmöten samt ett regionsmöte.
Mycket fokus hos distriktet har varit SBK 100 år 100 000 medlemmar.
Ansvariga för kommittéer har varit:
Utbildning
Tävling
Agility
Rally
Kök
Trivsel/Mys & Pys
Mark
Stug
Information & PR

Linda Lundahl
Christel Jönsson
Carro Halvorssen
Sofie Axelberg
Eva Malmeskog
Kitty Tedemark
Ulf Löfgren
Mikael Hultman
Björn Stenmark
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EKONOMI
2017 års resultat är ett större överskott än budgeterat för föreningen. Resultatet för 2017 är en
vinst på 25545,75 kr jämfört med budgeterat 950 kr.
Vinsten består framförallt av att vissa kostnader inte utfallit under året. Bland annat har
föreningen inte utbildat instruktörer enligt planerat och inte heller genomfört föreläsningar
enligt plan. Föreningen hade också budgeterat för inköp av profilkläder vilket inte har gjorts
under 2017. Kostnader för el och gräsklippning har ökat något jämfört med året innan.
Det finns ett visst medlemsbortfall vilket gör att intäkterna för medlemsavgifter är lägre än
budgeterat.

BRUKS- OCH LYDNADSGRUPPEN
Bruks- och Lydnadsgruppen har bestått av:
Christel Jönsson, sammankallande och Christina Andersson samordnande funktionärer
Leif Prahl, domare bruks
Pia Nilsson/Veronica Andersson, tävlingssekreterare/ anmälningar
Christel Jönsson, Tävlingsledare lydnad
Anette Jarl, Tävlingsledare lydnad
Eva Malmeskog, Tävlingsledare bruks
Sofie Axelberg, Repr. Rallylydnad
Samt många övriga funktionärer
Vi har haft möte inför/efter varje tävling
Under året har det arrangerats arrangerat fem officiella tävlingar, en lydnadstävling startklass
och klass 1, en Apell sök-och spår, en spår högre, en spår lägre, samt en lydnad startklass-klass
3.
Minst fyra träningstävlingar har anordnats inom klubben där även deltagare från andra klubbar
kunnat delta. Ytterligare en tävlingsledare i lydnad har blivit färdigutbildad, vilket gör att vi nu
har två tävlingsledare i lydnad och en i bruks.
En tävlingsbarometer finns på klubben för tävlande i Agility, Lydnads- och Brukstävlingar samt
Rallylydnad.
Vid regionsmötet var klubbens alla funktioner tävling representerade av Christel Jönsson och
Eva Malmeskog
Tävlingsmässig träning inklusive skott hålls för klubbens medlemmar på lördagarna.
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HUNDÄGARUTBILDNINGSGRUPPEN
Linda Lundahl Sammankallande
Sofie Axelberg
Mats Jarl
Christina Holmqvist
Veronica Andersson
Karina Tingstedt
Ulrik Johansson representant på externa möten.
Utbildningssektorn har under året genomfört ett antal kurser. Flertalet med ideella
instruktörer.
Man har också engagerat en avtalsinstruktör.
Följande kurser har genomförts:
5 valpkurser
1 agility nybörjare
1 agility fortsättning
1 fyskurs
1 nya lydnadsregler
2 allmänlydnadspass
2 tävlingslydnad startklass
1 tävlingskurs fortsättning
1 specialsökskurs
1 prova på specialsök
1 spårkurs nybörjare
1 spårkurs fortsättning
1 freestylekurs
1 hundens språk
1 instruktörsutbildning Specialsök
Totalt har under hela året ca 140 kursdeltagare deltagit i någon av ovanstående 20 kurser.
Svalövs Brukshundklubb har framgångsrika tävlande i agility, spår, sök, lydnad och rallylydnad
mycket tack vare klubbens aktiva träningsgrupper, där även aktivt tävlande från andra klubbar
deltar:
3 spår med 20 deltagare
3 sök med 25 deltagare
3 lydnad med 25 deltagare
I maj, i samband med träningsläger i Halen, genomfördes en 2-dagars utbildning i lydnad med
inhyrd instruktör Karin Haglund. I november arrangerades ytterligare en 2-dagars utbildning i
lydnad med Karin Haglund.
Vi har haft allmän träning, handledd av en av klubbens aktiva medlemmar, på måndagskvällar.
Skotträning har genomförts under den ljusa årstiden. Under året har det också varit skotträning
på lördagar.
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Varje torsdagskväll under året har drop-in valp- och slyngelträffar med ledare genomförts.
4 instruktörsmöten har genomförts.
Övriga utbildningar/arrangemang:
Två av sökgrupperna har haft träningsläger på Halen utanför Sölvesborg.
Våra träningsgrupper har arrangerat och genomfört 4 träningstävlingar i lydnad/brukslydnad
under året.
Vid regions- och distriktsmöten har Linda Lundahl, Mats Jarl och Björn Stenmark representerat
klubben.
Instruktörer och medhjälpare har under året gjort en stor insats för klubben. Dom är värda all
beundran och tack för sitt gedigna arbete!

AGILITY
Carro Halvorssen

Sammankallande.
Malin Åkesson

Man anordnade under året en kurs för nybörjare och en för fortsättning. Det ordnades också två
inofficiella tävlingar.
Agility har under året haft representanter på SM-nivå i form av Jimmie Jongen som startat både
invidivuellt och i lag samt Heléne Lewan.
Året har för agilityn inneburit en nystart där Carro, Malin och övriga engagerade i agilityn har
gjort ett bra jobb. Stort tack till alla som ställt upp.
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UNGDOMSKOMMITTÉN
Linda Lundahl

Linn Joelsson

Sammankallande

Kommittén har under året varit vilande.
STUGKOMMITTÉN
Mikael Hultman
Bengt Persson

Sammankallande

Förutom underhåll, vilket har inkluderat reparation av toaletter och vattenförsörjning, så har
fönster bytts under året.

RALLYKOMMITTÉN
Sofie Axelberg

Sammankallande

Det har varit två större tävlingar under 2017, båda med över 200 startande. Första tävlingen
hade samtliga fyra klasser och hölls i februari. Andra tävlingen gick av stapeln i oktober och då
var det en "mästar-special" där tre tävlingar i mästareklassen hölls. Denna tävling var mycket
uppskattad bland de tävlande.

KÖK
Eva Malmeskog
Jennie Vigre
Akselina Prahl

Sammankallande

2017 har fungerat bra i köket på vår härliga klubb. Vid tävlingar har vi haft god uppslutning
av medlemmar som har ställt upp.
Vi har även fått Swish så att betalning kan ske med app och inte kontant, vilket ju är kanon
för att slippa ha kontanter liggande.
Vi hoppas på att det goda samarbetet och uppslutningen fortsätter under 2018 så vi är. Stort
tack till er alla för gångna året!
MYS OCH PYS-GRUPPEN
Kitty Tedemark
Lena Åkesson
Eva Malmeskog

Sammankallande
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Man har under året ”piffat” till klubbstugan inför tävlingar och till fest. Nya jul-ljusstakar har
inhandlats.
Det skulle behöva vara fler som ställer upp och städar i stugan. I år har senorgruppen dragit
ett stort lass. Alla som nyttjar stugan skulle behöva hjälpa till.

VÄG
Kommittén anser sig ha fullgjort sitt uppdrag. Det finns ett färdigt förslag från trafikverket där
man i största möjliga mån försöker ta hänsyn till att klubben ska kunna fortsätta sin verksamhet
så oförändrat som möjligt. Pärm finns på klubben med slutgiltigt förslag.
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Svalöv februari 2018
....................................
Björn Stenmark
Ordförande

..........................................
Malin Dahlgren
vice Ordförande

....................................
Veronica Andersson
Sekreterare

............................................
Annette Sundgren Jarl
Kassör

....................................
Lennart Fernebro
Ledamot

..............................................
Jennie Vigre
Ledamot

....................................
Sofie Axelberg
Ledamot
........................................
Linn Joelsson
Suppleant

..............................................
Lizette Olsson
Suppleant
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