
Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Borås Brukshundklubb avger följande berättelse för
verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31
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Medlemsantalet
Den 31 december 2019 uppgick antalet medlemmar i Borås BK till  257 st.

Sammanträden
Vi har haft åtta stadgeenliga medlemsmöten på Brukshundklubben och styrelsen har 
haft tio protokollförda sammanträden.

Funktionärer

Styrelse
Ordförande: Marianne Nordlander

Vice ordförande: Tobias Almart

Sekreterare: Birgitta Andersson

Kassör: Ingemar Ström 

Ledamöter: Cataria Eng 
Sussie Wiggström
Monica Fredling

Suppleanter: Dennis Molldén
Lisa Puronen Fransson

Revisorer: Maria Blom
Daniel Grönbeck

 
R-Suppleanter: Annelie Standar
                                Birgitta Jansson
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Ombud
Västra distriktet Utsågs av styrelsen inför varje möte

Förvaltare
Stugkommitté: Ingemar Ström (sk)

Tobias Almart

 
Kökskommitté: Ann-Kristin Flodin ( sk)
                          Jill Nordh

Sektorer
Utbildningssektor: Malin Sandberg(sk)
                      Dennis Molldén
               Birgitta Andersson

Tävlingssektor: Annsofi Petersson (sk)
                                           Sussie Wiggström

Ulrica Bodén

Webb:                       Daniel Grönbäck

Agilitysektor: Sofia Eliasson (sk)
Charlotta Antelid
Martina Dahl
Lisa P Fransson
Pernilla Pettersson
Madelein Sjödin
Jonas Sjöström
Elin Wannberg
Ida Wannberg
Marie Westh

Rasutvecklingssektorn: Lena Madstrand (sk)
Marianne Claesson

Tjänstehundssektorn:        -

Valberedningen: Marianne Claesson (sk)
Gunnel Almart
Ulla Gustavsson
Ingrid Tripp (suppl.)

Rally kommitté       Tobias Almart (sk)
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Tävlingsresultat 
Under året har klubbens medlemmar representerat klubben på tävlingsbanorna i 
många olika grenar bl.a. agility, lydnad, bruks, utställning, viltspår, rally. Resultaten i 
agility, lydnad och bruks finns på klubbens hemsida. www.borasbk.se  Vi gratulerar 
till alla fina prestationer i allt från nybörjarklasser till elit Ni representerar alla klubben 
på ett fantastiskt sätt!

Vandringspriser

KM-Bruks: Sture Johansson
KM-Lydnad:  Marita Fagerberg
KM-Agility:  Lisa Puronen Fransson      
KM-Rally:  Lisa Puronen Fransson

Årets lydnadshund:  -
          
Årets Brukshund:  -   

Årets rallylydnadshund : ”Mio”   Arcadian's Simply Exclusive Askre 
förare Malin Westholm 

Årets agilityhund:  -   
 
Årets allroundhund:  - 
  
 Championat:  -

Utmärkelser:  -

SBK´s förtjänsttecken : Ann-Sofie Petersson

Brons nål :     -

Silvernål :     -
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Verksamhetsberättelser från våra olika sektorer och kommittéer

Utbildningssektorn
I år har Birgitta Andersson och Sture Johansson haft 2 spårkurser med 6 deltagare i 
varje.
Ann-Sofie Petersson har haft en sökkurs med 8 deltagare.
Malin Sandberg och Sarah Laatikainen har haft en valpkurs med 7 deltagare.
Under våren höll Sofia och Lotta en grundkurs i agility med 5 deltagande ekipage 
som sedan gick en fortsättningskurs för Martina under hösten. 
Sofia och Jonas hade ytterligare en grundkurs med 5 stycken nya ekipage.
Dennis Molldén och Marianne Claesson har vid några tillfällen hjälpt enskilda 
ekipage.
De flesta onsdagsträningar har täckts upp av våra duktiga medlemmar och  
instruktörer.

Vi är så tacksamma för er allas medverkan och engagemang för klubben, det är ni 
alla som gör det möjligt för klubben att utföra  aktiviteter. Ingen nämnd, ingen glömd. 

Malin Sandberg, Dennis Molldén och Birgitta Andersson

Köket  
Köket har haft försäljning alla tävlingar och Mhn. Det har också varit öppet alla 
onsdagsträningar.

Ann-Christine Flodin

Agilitysektorn  

Kurser:
Under våren höll Sofia och Lotta en grundkurs i agility med fem deltagande ekipage 
som sedan gick en fortsättningskurs för Martina under hösten. Medan Sofia och 
Jonas hade ytterligare en grundkurs med fem stycken nya ekipage. Vi arrangerade 
två stycken tematräningar för de som redan var igång med agility, en med inriktning 
slalom och en med inriktning kontaktfält. Dessa var gratis för alla medlemmar. Sen 
hade vi ett par prova på agility på den öppna onsdagsträningen utspritt under 
säsongen.

Tävlingar:
13-14 juni höll vi en tävling, ”triss i agility”. Första dagen hade vi tre stycken hopplopp
och andra dagen tre stycken agilitylopp. Vi hade många starter och det blev långa 
dagar, men väldigt lyckat och alla kämpade på jätte bra, både funktionärer och 
tävlande. Vi lärde oss mycket inför framtida tävlingar då vi fortfarande, sett 
klubbmässigt, är gröna på att arrangera tävlingar. Bland annat att det är viktigt att 
förbereda och kolla så all elektronik fungerar dagen innan, bättre att köra på en bana 
i taget om vi har lite ont om funktionärer.
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Sektorn:
Vi har haft flertalet möten med agilitysektorn under året. Vi har bland annat planerat 
och arbetat med tävlingen. Sen har vi även arbetat för att få ordning på den nedre 
halvan av träningsplanen, vi känner att vi har landat i en bra plan för framtiden som vi
fortsätter att kämpa för. Vi planerar även upp vilka kurser mm som vi har och ska 
erbjuda i agilityväg. Vi försöker även att komma på en bra struktur för att få våra 
öppna träningar att fungera på bästa möjliga vis.

Träning:
Vi har haft lite svårt med att få igång den öppna träningen ordentligt. Men det är 
någonting som vi fortsätter att jobba med. För att kunna fortsätta träna även under 
vinterhalvåret så har vi, med hjälp av Jonas kontakter, lyckats hitta ett ridhus som vi 
hyr till självkostnadspris 4h varje söndag under vintern. Vi hjälptes åt att flytta hinder 
från klubben till ridhuset och det blir samma till våren när hindren ska tillbaka.

WEB 
Under året som gått har Daniel slutat att vara ansvarig för webben. Vi tackar honom 
för all hjälp under många år.
Martina Dahl har tagit över och håller som bäst på att uppdatera vår hemsida. Hon 
får även hjälp att Lisa Puronen Fransson som har hjälpt till att hålla koll på vår 
kalender. 

Tävlingssektorn
Brukstävlingar :
Den 13:e april tävling appellklass spår
10 ekipage deltog: Uppflytt 5 Godkänd 3 ej godkänd 1 bryter 1

Den 1:e maj tävling elitklass spår
13 ekipage deltog: Cert 2 , Certpoäng 2 Godkänd 4 Bryter 5

Den 22:e september tävling Lägre / Högreklass spår
14 ekipage deltog: Lkl spår Uppflytt 2 Godkänd 6

Hkl spår Uppflytt 3 Godkänd 3 Bryter 1
Lydnadstävlingar :
Den 9:e juni var det lydnadstävling
18 ekipage deltog: Startklass Uppflytt 5 Godkänd 7 ej godkänd 1

Lydnadsklass 1 Godkänd 1 ej godkänd 2
Lydnadsklass 2 Godkänd 2

Den 18:ejuni var det lydnadstävling
33 ekipage deltog: Startklass Uppflytt 4 Godkänd 2 ej godkänd 4

Lydnadsklass 1 Godkänd 3 ej godkänd 4
Lydnadsklass 2 Godkänd 2 ej godkänd 1
Lydnadsklass 3 1:a pris 8, 2:a pris 3  3:e pris 1

Helgen 7:e - 8:e september var det KM på klubben .
Det var Bruks och Lydnadstävling på lördagen och Agility och Rallylydnad på 
söndagen.
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Klubbmästare Bruks : Sture Johansson och Ragga
Klubbmästare Lydnad : Marita Fagerberg och Sheila
Klubbmästare Agility : Lisa Puronen och Panter
Klubbmästare Rally: Lisa Puronen och Panter 
  
Ett stort Tack från tävlingssektorn till alla funktionärer som hjälpt till under året och 
därmed gjort det möjligt att genomföra tävlingarna ett JÄTTETACK till er ALLA !!! 

Stugkommittén
Året började tråkigt med 2 st inbrott. Uppbrutna dörrlås,stulen ljudanläggning div 
verktyg mm. Polisanmälan gjordes. Dörrlåsen blev lagade och samtliga ytterdörrar 
förseddes med brytlås En lista på stulet material och kostnader för detsamma 
skickades till länsförsäkrigar. Tobias förhandlade med försäkringsbolaget och 
klubben har Fått 92 000:- i ersättning
Gräsklippare har blivit servade Vi har haft arbetsdag med städning av klubbstuga, 
samt röjning av sly utvändigt. Jord är inköpt för att fylla ut håligheter runt hinder på 
plan och MH banan ”lilla jakten” Parkeringen har försetts med 1 lass grus. 

Stugkommittén 

Rasutvecklingssektorn
Vi har under 2019 genomfört 8 mentalbeskrivningar med totalt 57 hundar.
Under året har följande raser beskrivits: 19 Riesenschnauzer,
9 Schäfer, 9 Australian Shepherd, 4 Rottweiler,
4 Golden Retriver, 2 Malinois, 2 Shetland Sheepdog, 1 Boxer,
1 Hovawart, 1 Flatcoated Retriver, 1 Ungersk Vizsla,
1 American Staffordshire Terrier, 1 Welsh Corgi Pembroke,
1 Collie korthårig, 1 Nova Scotia Duck Tolling Retriver,

Vi som arbetat på våra MH under året har varit:
Beskrivare: Marianne Claesson
Testledare: Lena Madstrand, Pernilla Ohlsson, Vicki Johansson, Anders Larsson
Figuranter: Ingela Magnusson, Linda Rogberg, Gunnel Svensson, Tobias Almart, 
Catarina Eng, Sören Ohlsson, Ulf Almart, Birgitta Andersson

Rus sektorn tackar alla som ställt upp under året och ser fram emot 2020 med 
många intressanta MH.

Rallykommitten   
Den 11 maj anordnades det en officiell tävling i mästarklass, dubbla klasser.
I Mästare A var det 20 deltagare varav 6 st som fick kvalificerande resultat.
I Mästare B var det 19 deltagare varav 9 st som fick kvalificerande resultat.
I övrigt har kommittén varit vilande.

Rallykommittén 
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Lägerkommittén
Vilande

Tjänstehundssektorn

Vilande

Övrig verksamhet  

Året började med att vi hade årsmöte lördag den 16/2 på klubben. 

Ett 20-tal personer deltog på årsfesten.

Den 17 maj samlades vi en kväll för lite roligheter ”Afterdog”. 
Marianne Claesson blev vinnare av den kluriga tävling. Kvällen avslutades med 
grillning och trevlig gemenskap.

Vi har även fortsatt med våra onsdags träningar som är väldigt uppskattade , i år har 
vi haft olika teman  på vissa onsdagar . Vi har även fortsätt med våra kurser som 
snabbt har fyllts på. 

På sista medlemsmöte hade vi en väldigt trevligt  glöggkväll.

Tyvärr blev det inget läger i år heller.

 
Borås brukshundklubben har samarbetat med Studiefrämjandet under året som gått .

Slutord

Återigen noterar Borås BK ett gott år. Klubben har många lovande ekipage som är på
stark frammarsch. Under året har det tävlats framgångsrikt i lydnad, bruks, agility, 
utställning, freestyle, rallylydnad, viltspår och HTM mm. Styrelsen vill tacka samtliga 
tävlingsekipage för fina insatser under året.

Verksamheten i övrigt har flutit på friktionsfritt vad gäller kurser och tävlingar. Som
vanligt har våra instruktörer och funktionärer  lagt ner ett otroligt  stort jobb.  

Vi vill även rikta ett varmt tack till alla som hjälpt till vid våra arrangemang, från 
minsta handtag till den som håller ihop allt. Ingen nämnd, ingen glömd .

Slutligen hoppas vi i styrelsen att såväl gamla som nya medlemmar, kommer att få
många trevliga timmar på klubben  tillsammans med sina hundar och kompisar. 
Vi hoppas att den positiva klubbandan lever vidare även nästa år .
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Styrelsen 2019
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marianne Nordlander  Ordf. Birgitta Andersson  Sekr.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tobias Almart   Vice Ordf . Ingemar Ström  Kassör.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catarina Eng    Ledamot. Monica Fredling  Ledamot.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanne Wiggström Ledamot.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dennis Molldén    Suppl.                        Lisa Puronen Fransson  Suppl.
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