
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVALÖVS BRUKSHUNDKLUBB 2021 

Styrelsen har under 2021 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Jonas Lundén 
Vice ordförande Jennie Vigre 
Sekreterare  Nadine Thore 
Kassör   Anette Jarl 
Ledamöter  Josefin Berglund 
   Eva Malmeskog 
   Erik Vigre 
Suppleanter  Martina Wollert 
   Camilla Reichenauer 

Valberedning  Mats Jarl 
   Malin Dahlgren 
   vakant 
 
Revisorer  Per-Olof Andersson 
   Lars H Olsson 
Revisorssuppleant Christel Jönsson 
   Vakant 
 
Styrelsen har genomfört 10 protokollförda styrelsemöten under 2020. Ett blev inställt i 

Augustil pga för få deltagare. 2 klubbmöten var planerade men endast en genomfördes i 

oktober. I maj blev det inställt pga Corona 

På klubbmötet i oktober kunde vi lyssna på verinär Erik Mörne. Under sommaren hade vi 

även en städdag. 

I december kunde vi hålla en julfest.  

Ansvariga för kommittéer har varit: 

Utbildning (HUG) Christina Andersson 
Tävling  Christel Jönsson 
Agility   vakant  
Kök/ Trivsel  Jennie Vigre 
Mark   Ulf Löfgren 
Stug   Erik Vigre 
Hemsida/info  Nadine Thore 
Rally   Vilande 
 
 



 

 

EKONOMI 

 

2021 års resultat är en vinst med 15 363,73 kr att jämföras med en budgeterad förlust på  

50 750 kr. 

 

I budget för 2021 uppskattade vi intäkterna till totalt 237 tkr men utfallet 2021 blev 262 tkr. 

Största anledningen till överskottet är att klubben hållit ett stort antal kurser under året.  

Kostnaderna uppskattades i budget till 287 tkr men med färre aktiviteter, inställda tävlingar 

blev de sammanlagda kostnaderna 247 tkr. 

 

HUG har haft 25 kurser av olika slag med 164 deltagare, att jämföra med 15 st under 2020.  

14 kurser har hållits av våra ideella instruktörer och 11 av avtalsinstruktör vilka då även 

medfört en kostnad. 

HUG har under året fått två nya instruktörer. 

Valpträffarna har fortsatt varit populära liksom måndagarnas allmänna träning. 

HUG hade budgeterat för olika arrangemang t.ex föreläsning, clinic för befintliga instruktörer 

och övriga medlemmar men dessa har inte kunnat genomföras pga rådande pandemi. 

   

Tävlingssektionen kunde inte genomföra våren och försommarens planerade tävlingar pga 

rekommendationer från SKK.  

Sommarens spårtävling i lägre och högre klass genomfördes som planerat och även 

novembers lydnadstävling i samtliga klasser. 

Klubben har också haft en IPO-R-tävling i den lägsta klassen. IPO-R är en ganska smal gren 

med ganska få utövare för tillfället men det sker en utveckling. Klubben har haft 3 kurser i 

IPO-R under året. 

   

Kostnaden för el blev nästan 7 tkr dyrare än budget pga skenande elpriser i slutet av året, 

31,7 tkr jämfört med budget 25 tkr. 

Kostnaden för gräsklippningen är lägre än budget, 15,2 tkr jämfört med budget 22 tkr. 

Klubben budgeterade för ny belysning och infravärme till altanen för att t.ex kunna hålla 

kurser med teori utomhus. Detta har genomförts till en kostnad på 20 tkr.  

 

Klubben har köpt in en ny dator under året enligt budget. Dessutom köptes en ny skrivare in 

eftersom befintlig upphörde att fungera. 

 

Klubben fyllde 40 år 2020 och det budgeterade och planerade firandet fick även i år ställas 

in pga pandemin.   

 

Föreningen har 278 aktiva medlemmar 2021-12-31.   

 

 



 

BRUKS- och LYDNADSGRUPPEN 

  
 
Tävlingar har inte kunnat genomföras enligt förväntat pga Corona. Under våren kom 
restriktionerna tillbaka. Efter sommaren lättade det igen. 
 
April Appell spår och sök  - INSTÄLLD 
April Högre/Lägre sök  - INSTÄLLD 
Juni Kvällstävling i Startklass & Lydnad I  - INSTÄLLD 
31 juli lägre klass spår - Genomförd 
1 augusti högre klass spår - Genomförd 
21 november Start – Lydnad 3  - Genomförd 
 
Vi hade en träningstävling 30 juni. 
 
En tävlingsbarometer finns på klubben för tävlande i Agility, Lydnads- och Brukstävlingar 
samt Rallylydnad.  
 
 
 

 

HUNDÄGARUTBILDNINGSGRUPPEN 

Följande kurser har genomförts: 
1 st allmänlydnadskurser med 8 deltagare 
1 st vardagslydnad med 9 deltagare 
1 st tävlingslydnad med 4 deltagare 
5 st valpkurser med 39 deltagare 
3 st fördjupning valp 22 deltagare 
1 st fördjupning över 12 mån 7 deltagare 
1 st sökkurser med 5 deltagare 
1 st spårkurs med 6 deltagare 
1 st specialsök med 7 deltagare 
3 st rally med 18 deltagare 
3 st IPO-R med 14 deltagare 
1 st brukslydnad med 6 deltagare 
1 st uppletandekurs med 6 deltagare 
1 st balanskurs med 8 deltagare 
 
Totalt har under hela året ca 164 kursdeltagare deltagit i någon av ovanstående 25 kurser, 
vilket är en kraftig ökning jämfört med 2020.  
 
 
Måndagsskvällarnas allmänträning har fortsatt varit välbesökta under 2021. Vi har även som 
andra halvåret 2020 varierat övningarna och fortsatt marknadsfört oss bättre via sociala 
medier. Skotträning under årets ljusa halva. 
 
Torsdagskvällarnas valpträffar har haft 79 besök under året. 
 
Under slutet av året startade några entusiaster upp hundpromenader där vem som helst i 
byn kan delta. Har varit mycket uppskattat. 



 
Ett stort tack till klubbens instruktörer & medhjälpare som har gjort ett fantastiskt arbete för 
så många hundägare och för Svalövs Brukshundklubb under 2021!  
 
 
 
AGILITY 
 

Vilande 

 

UNGDOMSKOMMITTÉN 

Vilande 

 
STUGKOMMITTEN 

Vilande 

 

 

Svalöv  30 januari 2022 

 

....................................  .......................................... 
Jonas Lundén   Jennie Vigre 
Ordförande   vice Ordförande 
 
 
....................................  ............................................ 
Nadine Thore   Anette Jarl 
Sekreterare   Kassör  
 
 
....................................  ..............................................  
Josefin Berglund  Eva Malmeskog 
Ledamot   Ledamot 
 
 
....................................   
Erik Vigre 
Ledamot 
 
 
....................................... ................................................. 
Martina Wollert  Camilla Reichenauer 
Suppleant   Suppleant 


