
Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Borås Brukshundklubb avger följande berättelse för
verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31
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Medlemsantalet
Den 31 december 2020 uppgick antalet medlemmar i Borås BK till  272 st.

Sammanträden
På grund av Covid-19 har vi bara haft två stadgeenliga medlemsmöten på 
Brukshundklubben och styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden.

Funktionärer

Styrelse
Ordförande: Christer Gustavsson

Vice ordförande: Tobias Almart

Sekreterare: Birgitta Andersson

Kassör: Ingemar Ström 

Ledamöter: Cataria Eng 
Ulrica Bodén
Monica Fredling

Suppleanter: Conny Andersson
Madelein Sjödin

Revisorer: Maria Blom
Ingrid Tripp

 
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: -

Sektorer
Utbildningssektor: Birgitta Andersson (sk)

Martina Dahl

Tävlingssektor: Sussi Wiggström (sk)
Ulrica Bodén

                                           

Webb:                       Martina Dahl

Agilitysektor: Charlotta Antelid (sk)
Lisa Puronen Fransson 
Elin Wannberg
Simon Sjödin
Sofia Porshed
Jonas Sjöström
Ida Wannberg
Sofia Eliasson
Martina Dahl
Madeleine Sjödin 

Rasutvecklingssektorn: Lena Madstrand (sk)
Marianne Claesson

Tjänstehundssektorn:        -

Valberedningen: -

Rally kommitté       Tobias Almart (sk)
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Tävlingsresultat 
Under året har klubbens medlemmar representerat klubben på tävlingsbanorna i de 
få tävlingar som varit. Tyvärr har de flesta tävlingar blivit inställda under året. 
Vi gratulerar till alla fina prestationer i allt från nybörjarklasser till elit Ni representerar 
alla klubben på ett fantastiskt sätt!

Vandringspriser

KM-Bruks: Inställt
KM-Lydnad:  Inställt
KM-Agility:  Inställt     
KM-Rally:  Inställt

Årets lydnadshund:  -
          
Årets Brukshund:  -   

Årets rallylydnadshund : Malin Westholm  med ”Nelly” True-Style Fashion Girl

Årets agilityhund:  -   
 
Årets allroundhund:  - 
  
 Championat:  -

Utmärkelser:  -

SBK´s förtjänsttecken : 

Brons nål :     -

Silvernål :     -
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Verksamhetsberättelser från våra olika sektorer och kommittéer

Utbildningssektorn

I år har vi haft några kurser.

Gina Larsson: unghundskurs med 9 deltagare.
Birgitta Andersson och Gustav Espling: valpkurs med 6 deltagare.
Marianne Claesson och Lotta Augustsson: valpkurs med 8 deltagare.
Lena Madstrand och Eva-Lis Teodorsson valpkurs med 8 deltagare.
Birgitta Andersson och  Ulrica Bodén  valpkurs med 9 deltagare.
Conny Andersson och Ingemar Ström unghundskurs 6 deltagare.

De flesta onsdagsträningar har täckts upp av våra duktiga medlemmar och  
instruktörer. Även för denna aktivitet ställde Covid-19 till det.
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. 

Birgitta Andersson

Köket  
Vi har inte haft någon kökskommitté i år.
Men vi har ändå lyckats att ordna med fika på de tävlingar vi haft. 

Agilitysektorn  

Medlemmar i Agilitysektorn under 2020: Lisa Puronen Fransson, Elin Wannberg, 
Simon Sjödin, Sofia Porshed, Jonas Sjöström, Charlotta Antelid, Ida Wannberg, Sofia
Eliasson, Martina Dahl, Madeleine Sjödin 

Inför 2020 hade vi i Agilitysektorn stora planer på kurser, träningstillfällen, tävlingar 
och gästinstruktörer. Året blev inte som väntat men vi har ändå hunnit med en hel del
av det vi planerade. 2020 inleddes med vinterträning i ridhus en gång i veckan. 
Under våren höll vi 3 agilitykurser, 2 för nybörjare och 1 steg 2-3. 

Sedan kom sommaren och ”agilitytorsdagar” – träning på torsdagskvällar för alla som
var sugna. I slutet av sommaren startade två kurser i steg 2 och årets första 
agilitytävling kunde arrangeras. Märtahoppet, klass1 tävling med 120 starter.  

Agilitysektorns medlemmar har också utbildat och utbildat sig under året som gått. 
Jonas Sjöström höll föreläsningen ”Hur lär sig en hund” för klubbens alla medlemmar.
Lisa Puronen Fransson blev godkänd a1 agilityinstruktör, Charlotta Antelid påbörjade
sin tävlingsledarutbildning och är endast en inofficiell tävling ifrån att bli godkänd. En 
tävling vi hoppas kunna genomföra under våren. Året avslutas som det började med 
vinterträning. Denna gång hålls vinterträningen på Gårdsarenan. 
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WEB 
Martina Dahl har hjälpt till med att hålla vår hemsida uppdaterad med kurser mm.
Vi tackar för all hjälp.

Tävlingssektorn
Brukstävlingar :
Den 19:e september hade klubben tävling i Lägre / Högreklass spår.
4 ekipage deltog i Lkl spår. 
Av dessa klarade 2st uppflyttningspoäg, 1st godkändpoäng och 1 st som bryter.
5 ekipasge deltog i Hkl spår.
2 st klarade uppflyttning, 2 st godkändpoäng och  1 st som bryter.

Lydnadstävlingar :
Den 10:de oktober var det lydnadstävling
23 st ekipage deltog i lydnad startklass
12 st klarade uppfyttnings poäng av dessa var det 5 st ekipage från Borås BK.
Lotta Augustsson, Sanna Havås, Anna Hamma, Charotta Antelid och Sofie Post 
Sjöberg.
9 st klarade godkänt resultat och där hade Borås BK ett ekipage.
Malin Alfredsson Hederdal

11 st ekipage deltog i lydnadsklass 1.
6 st klarade 1:a pris. Av dom var Inger Friberg från Borås BK en.
3 st fick 2:a pris
1 st fick 3:e pris Catarina Eng från Borås BK
1 st fick 0-pris

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
Vi har haft två städdagar där ett tappert gäng hjälpts åt att göra fint runt stugan. 
Stugkommittén 

Rasutvecklingssektorn
Vi hade ett MH 13/9 
4 Riesen, 1 Malle 
Beskrivare: Marianne Claesson Testledare: Pernilla Ohlsson 
Figuranter: Gunnel Svensson och Catarina Eng 
Ansvarig: Lena Madstrand 
Inga fler MH eller utbildningar pga Covid-19

Rus sektorn tackar alla som ställt upp under året och ser fram emot 2021 med många 
intressanta MH.
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Rallykommitten   
Kommittén har varit vilande i år.

Lägerkommittén
Vilande

Tjänstehundssektorn

Vilande

Övrig verksamhet  

Året började med att vi hade årsmöte lördag den 22/2 på klubben. 

Vi har även fortsatt med våra onsdags träningar så mycket har kunnat pga 
restriktioner, även i år har vi haft olika teman på vissa onsdagar. De kurser vi kunnat 
ha har snabbt har fyllts på. 

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 vad gäller kurser, det har varit många tävlingar 
som vi har tvingats ställa in på grund av Covid-19 . 
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 .

7



Styrelsen 2020
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crister Gustavsson  Ordf. Birgitta Andersson  Sekr.

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulrica Bodén Ledamot.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conny Andersson Suppl.                        Madeleine Sjödin Suppl.
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