
 
Verksamhetsberättelse för Sölvesborgs Brukshundklubb 
verksamhetsår 2020 

Styrelse: 
Ordförande: Frida Elofsson 
Vice ordf: Alf Karlström 
Kassör:  Bengt Johnsson  
Sekreterare:  Ingrid Lundh  
Ledamot: Maria Nordstedt 
Ledamot: Anna Strandberg 
Ledamot: Nellie Hansson 
Ledamot: Fia Olofsson 
Ledamot: Johanna Hedlund 
Suppleant:  Ingrid Malmström  
Suppleant: Jill Borgstedt Lind 

 

Sektorer och ansvarsområden: 
Aktivitet Sektor: Johanna Hedlund 

Jenny Hedlund 
Elisabeth Jacobsson 

 
Anläggning Sektor: Jill Borgstedt Lind 

Sven Hemmingsson  
Maria Nordstedt 
Kristina Jönsson 
Ylva Karlström 

 
Rasutvecklingssektorn: Bertil Hemmingsson  

Rebecka Nielsen 
       

Tävlingssektor: Ingrid Malmström 
Jonny Håkansson 
Roger Nilsson 
Bengt Johnsson 
Frida Elofsson 
Emmie Broman  

 
Tjänstehundsektor: Jörgen Blixt 

Anette Rosén 
Sven Hemmingsson 

 
Utbildningssektor:  Fia Olofsson 

Anna Strandberg 
Maria Nordstedt 
Ingrid Lundh 
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Alf Karlström 
Marita Jönsson 
Lotta Enoksson  

  
Web-ITsektor: Frida Elofsson 

Marie Kinder 
Johanna Hedlund 

 
Revisorer: Bertil Hemmingsson 

      Inger Hemmingsson 
 
Revisorssuppl: Anders Brorsson 

      Kristina Jönsson  
 
Distriktsombud: Frida Elofsson 

Ingrid Malmström 
Ersättare Fia Olofsson 

 
  

Valberedning: Ylva Karlström 
Anders Brorsson 
Ingela Brandt 

 
Medlemsantal 
Medlemsantalet uppgick vid årets ingång till  232 st och vid årets slut till 258 st. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 9 protokollförda möten. Protokoll från alla 
möten finns publicerade på hemsidan. Styrelsen har planerat och inbjudit till ett årsmöte 
och två klubbmöten. Alla medlemsmöten fick ställas in pga pandemin, information från 
styrelsen publicerades på hemsidan. Årsmötet sker digitalt. 
 
Det har varit ett år som till stor del präglats av pandemin med riktlinjer och begränsningar 
från SKK som vi har förhållit oss till. Konsekvenser av detta har varit till exempel avbrutna, 
framflyttade och inställda kurser, tävlingar och andra sammankomster.  
 
Rallysektorn har avslutats, kursverksamheten ingår numera i utbildningssektorn och 
tävlingsverksamheten i tävlingssektorn.  
 
Representanter från klubben har deltagit vid distriktsmöten.  
 
Styrelsen har arbetat målstyrt utifrån målen att: 

● Öka utbudet av aktiviteter för medlemmarna i Sölvesborgs Brukshundklubb. Med 
anledning av pandemi och begränsningar vad det gäller antal personer och 
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sammankomster har aktiviteterna begränsats detta år. Nytt för året är aktivitets 
sektorns arbete med  till exempel hundpromenader och julparad. 

● Öka erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna i Sölvesborgs Brukshundklubb. Vi har 
flera aktiva träningsgrupper, om än med begränsningar i deltagarantal för att följa 
riktlinjer vad det gäller pandemi. 

● Stimulera till att antalet deltagande ekipage från Sölvesborgs Brukshundklubb ökar 
på såväl utställningar som prov och tävlingar i förhållande till föregående år. Vi har 
haft flera aktiva träningsgrupper som tränar för att tävla. 

● Öka medlemsantalet i Sölvesborgs Brukshundklubb genom att man som medlem 
erbjuds såväl ett stort antal olika aktiviteter som stöd och hjälp med sitt hundägande. 
Vi har haft ambition att verka på olika sätt för att öka medlemsantalet. 
Kursverksamheten har skett genom ideella instruktörer som genomfört valpkurser, 
nybörjar allmänlydnad nivå 1, fortsättning allmänlydnad nivå 2,  specialsök kurs samt 
rallylydnad nybörjare. På grund av pandemi har flera kurser fått flyttas fram och 
ställas in.  

● Öka kursutbudet på Sölvesborgs BK samt agera för att fler skall engagera sig som 

instruktörer/gruppledare. Instruktörsutbildningskurs pågår och flera deltagare har 

fått möjlighet att vara hjälpinstruktör på kurser. Utbildningssektorn har inbjudit till 

instruktörsträffar/pizzakvällar. Det kommer att finnas en uppdaterad version vad 

gäller kursarvode.  

● Arbeta för att få stor användning av Dressyrhallen. Inga extra ansträngningar har 

gjorts detta år.  

 
Tre medlemmar har slutfört sin domarutbildning och är nu färdiga att döma Lägre och Högre 
klass i bruksgrenarna sök, spår och rapport. En medlem är klar med sin 
tävlingsfigurantutbildning. Flera medlemmar har avslutat figurantutbildning MH. 
 
Flera fixardagar har anordnats, bland annat har lekparken monterats ner. Diverse skåp för 
komplettering till kök är inköpta och väntar på montering. Arbete med underhåll  av 
dressyrhall. 
 

 Varje sektor redovisar sin verksamhet: 
● Verksamhetsberättelse för Aktivitetssektorn 2020 

● Verksamhetsberättelse för Anläggningssektorn  2020 
● Verksamhetsberättelse för Ras och U Sektorn 2020  
● Verksamhetsberättelse för Tävlingssektorn 2020 
● Verksamhetsberättelse för Tjänstehundssektorn 2020 
● Verksamhetsberättelse för Utbildningssektorn 2020 
● Verksamhetsberättelse för Web och IT sektorn 2020 

 
Verksamhetsberättelse för Aktivitetssektorn 2020 
Vi vill fånga upp de medlemmar som älskar att jobba med sina hundar, oavsett nivå och 

ambition. Det finns plats för alla på Sölvesborgs Brukshundsklubb! 
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Aktivitetssektorn har haft löpande sektorsmöten, både fysiska och digitala, under hela året. 

Aktivitetssektorn agerar med syftet att stärka känslan för gemenskap i klubben samt väcka 

intresse för aktiviteter som är spännande och utmanande, utan att det behöver resultera i 

tävling eller avancemang. Sektorns ambition är också att synliggöra Sölvesborgs 

Brukshundsklubb ytterligare för allmänheten genom att förlägga vissa aktiviteter i centrala 

Sölvesborg och också göra inlägg på klubbens hemsida/sociala medier. Vi vill att 

medlemmarna ska välja att stanna kvar i klubben och därför erbjuder vi aktiviteter av olika 

slag. 

 

Genomförda aktiviteter: 15 Mars: Trivselpromenad, 6 April: Påskslingan, 24 Maj: Trick’n 

Treat, 29 Juni: Aktivitetskurs - Nosarbete, 2 Juli: Aktivitetskurs - Rallylydnad, 7 Juli: 

Aktivitetskurs - Skogsarbete, 11 Juli: Aktivitetskurs - Stadsvandring och Miljöbana, 26 Juli: 

Trivselpromenad, 29 November: Aktivitets-bingorunda, 13 December: Luciaparad, 27 

December: Infokväll för blivande valpköpare, ”10 snabba” - en digital aktivitet på hemsidan 

Sektorn har haft betalande deltagare på Aktivitetskursen. Samtliga evenemang som haft 

priser har varit sponsrande. Övriga tillfällen har servering till självkostnadspris varit möjligt. 
 
Sammankallande aktivitetssektorn 
Johanna Hedlund 
 
 
Verksamhetsberättelse för Anläggningssektorn 2020 
Vi har haft varierande uppslutning på fixardagarna, städning av kök och storstädning av 
sekretariatet är gjort. Vi har dragit ogräs i träningshallen och även bekämpat det ute på 
gången in. Lamporna på agilityplanen är utbytta till nya klara. Nya köksskåp är inköpta. 
Nederskåp och överskåp är monterade men inte högskåpen. Ny dörr till altanen är beställd. 
Ny dörr och nytt fönster är monterat, där inbrottet var. Lekplatsen är riven.  
 
Sammankallande anläggningssektorn 
Jill Borgstedt Lind 

 
 
Verksamhetsberättelse RUS 2020 
Under året har 6 st MH genomförts under hösten. 3 st helger under första halvåret blev 

inställda pga covidsmittan. Totalt har 43 hundar beskrivits. Hatten av för våra duktiga 

funktionärer!  

Under året har utbildning av 9 st klubbmedlemmar och 1 st extern medlem utbildats till 

figuranter. En uppdatering av figuranter har gjorts. Ingen annan utbildning har genomförts. 
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RUS-ansvariga 

Bertil Hemmingsson och Rebecka Nielsen 

Verksamhetsberättelse för tävlingssektorn 2020 
 
Sammankallande tävlingssektorn 
Ingrid Malmström 
 

 

Verksamhetsberättelse tjänstehundssektorn 2020 
Sektorn har ej haft någon verksamhet under året pga Covid-19 pandemin. All planerad 

verksamhet som funktionärsutbildningar, kurser, prov och tävlingar har fått skjutas på 

framtiden. 

Jörgen Blixt har representerat klubben vid distriktets tjänstehundsmöten under året. 

 

Sammankallande tjänstehundssektorn 

Jörgen Blixt 

 
Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn 2020 
Utbildningssektorn har under året arbetat med att se över efterfrågan av kurser och att 

tillsätta instruktörer till planerade kurser. Efterfrågan på kurser har varit stor, framför allt för 

valp- och allmänlydnadskurser vilket tros bero på det ökade antalet valpköp under året.  

Under året har flertalet kurser arrangerats även om vårens kursverksamhet begränsades till 

följd av pandemin. Vinterns kursverksamhet stängdes dessvärre ner helt på grund av 

rådande pandemi och efterfrågan på valp- och allmänlydnadskurser är fortsatt stor.  

Kommittén har även anordnat instruktörsträffar där instruktörerna träffats, ätit pizza och 

sett över kurs- och instruktörsbehovet tillsammans. 

Ett förslag till uppdaterade instruktörsarvoden har tagits fram och kommer att färdigställas i 

samarbete med styrelsen i början av kommande verksamhetsår.  

Sammankallande Utbildningssektorn 

Fia Olofsson  

 

 

 

5 
 



 
Verksamhetsberättelse för Web/ Socialt medium 2020 

 

Vi har under 2020 fortsatt arbetat med att utveckla hemsidan och göra den till den främsta 
kanalen för informationsflöde till medlemmar. 

Vi har även arbetat med att lägga upp vad som händer i det vardagliga i klubben och lite 
annat roligt mer än endast information. 

Vi försöker ha en levande hemsida och har utvecklat och vidareutvecklat många delar även 
under detta år, i anmälningsformulär, hanteringar m.m. Något vi jobbar med att kika på är 
att kunna göra en liknande ”vad händer på klubben”-sida så inte viktig information 
försvinner ner i flödet på hemsidan samtidigt som vi kan ha de mer trivsamma inläggen om 
vad som händer på klubben. 

Vi snittar närmare 350 användare i månaden och närmare 2300 sidvisningar. Mätningar är 
under hela 2020, detta är en liten ökning sedan förra årets mätningar. 

 

Sammankallande 

Frida Elofsson 

 

Sammankallande Web/ Socialt medium 

Frida Elofsson  

 

  

Frida Elofsson, ordförande Alf Karlström, vice ordförande 

 

 

 

Bengt Johnsson, kassör Ingrid Lundh, sekreterare 
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Maria Norstedt, ledamot Anna Strandberg, ledamot 

 

 

 

Nellie Hansson, ledamot Fia Olofsson, ledamot 

 

 

 

Johanna Hedlund, ledamot Ingrid Malmström, suppleant 

 

 

 

Jill Borgstedt Lind, suppleant 
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