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Medlemsantal
Medlemsantalet uppgick vid årets ingång till  258 st och vid årets slut till 278 st.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 7 protokollförda möten. Protokoll från alla
möten finns publicerade på hemsidan. Styrelsen har planerat och inbjudit till ett årsmöte och
två klubbmöten. Medlemsmöten har genomförts digitalt.

Det har varit ännu ett år som präglats av pandemin med riktlinjer och begränsningar från SKK
som vi har förhållit oss till. Trots detta har kursverksamheten och tävlingsverksamheten
kunnat hålla igång även att det har varit begränsningar.

Representanter från klubben har deltagit vid distriktsmöten. Vi har haft deltagande ekipage
på SM 2021.

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
sammankomster har aktiviteterna begränsats detta år.

● 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. Vi har ordnat temadagar i olika grenar.

● 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.
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Kursverksamheten har skett genom ideella instruktörer som genomfört valpkurser,
allmänlydnad nivå 1,  allmänlydnad nivå 2,  spårkurs, specialsök kurs samt rallylydnad
nybörjare och fortsättning.

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

instruktörer/gruppledare. Två medlemmar på klubben har genomfört

instruktörsutbildningskurs. Utbildningssektorn har inbjudit till instruktörsträffar.

● Arbeta för att få stor användning av Dressyrhallen. Underlaget i hallen har förbättrats

avsevärt. Diskussioner har tagits upp på medlemsmöte angående att förbättra

underlaget i hallen.

Varje sektor redovisar sin verksamhet:
● Verksamhetsberättelse för Aktivitetssektorn 2021

● Verksamhetsberättelse för Anläggningssektorn 2021
● Verksamhetsberättelse för Ras och U Sektorn 2021
● Verksamhetsberättelse för Tävlingssektorn 2021
● Verksamhetsberättelse för Tjänstehundssektorn 2021
● Verksamhetsberättelse för Utbildningssektorn 2021
● Verksamhetsberättelse för Web och IT sektorn 2021

Verksamhetsberättelse för Aktivitetssektorn 2021
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!

Sammanträden: Aktivitetssektorn har haft löpande sektorsmöten, både fysiska och digitala, under

året.

Sektorns syfte: Aktivitetssektorn agerar med syftet att stärka känslan för gemenskap i klubben. Vi vill

också synliggöra Sölvesborgs Brukshundsklubb ytterligare för allmänheten genom att förlägga vissa

aktiviteter i centrala Sölvesborg.

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

slag.

Genomförda aktiviteter:

Under januari månad ordnade vi klubbkläder, allt från att ta upp beställningar till att köra och hämta

och leverera de färdiga plaggen.

10/1 Köpa-hund-info

22/3 Temakväll ”Specialsök”

4/4 Köpa-hund-info

28/4 Aktivitetsbana: Miljöträning

18/7 Bad & Promenad: samt grupplydnad

18/12 Julparad

Ekonomi: Samtliga evenemang som haft priser har varit sponsrande av ”Hedlund mark och spräng”.

Övriga tillfällen har servering till självkostnadspris varit möjligt.

Sammankallande aktivitetssektorn
Johanna Hedlund
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Verksamhetsberättelse för Anläggningssektorn 2021
Under året har 2 st fixardagar anordnats. Det nya köket har monterats upp.

Offert på renovering av stora toaletten har tagits in och godkänts. Vidare har hantverkare

ombetts återkomma med datum på när renovering kan starta.

Komplettering av kök inhandlades under fixardag 4/12 och levereras 21/12. Slutet

2021/början 2022 fortsätter vi med renovering av köket: målning av gamla köksluckor och

byte av handtag bland annat.

En digital fixarlista har publicerats på vår hemsida för att inspirera medlemmarna till att fixa

då man har möjlighet.

Uppdaterat poängsystem för hallen har tagits fram inför 2022.

Sammankallande anläggningssektorn
Fia Olofsson

Verksamhetsberättelse RUS 2021
Under året har 11 st MH genomförts under hösten.  Totalt har 82 hundar beskrivits. Hatten

av för våra duktiga funktionärer!

En uppdatering av MH-s genomförandedel av figuranterna gjordes i november. Ingen annan

utbildning har genomförts

RUS-ansvariga

Bertil Hemmingsson och Rebecka Nielsen

Verksamhetsberättelse för tävlingssektorn 2021
Tävlingssektorn har haft flera träffar för att planera den gångna höstens tävlingar samt
ansöka om kommande prov.

Verksamhetsåret 2021 blev inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Samtliga ansökta tävlingar
under våren ställdes in på grund av pandemin.

I augusti representerades klubben av två ekipage vid SM för brukshundar som gick av stapeln
i Jönköping och närliggande klubbar. Ingrid Malmström och Krokasmedens Frippe (sök) och
Alf Karlström och Ullhedens Ös (skydd), genomförde tävlingen med gott resultat.

Under hösten genomfördes två bruksprov, ett i appellklass (spår) och ett i sök, samtliga
klasser. Båda proven flöt på bra och vi fick mycket positiv feedback från de tävlande.

Under vintern har fem medlemmar från klubben påbörjat en tävlingssekretarutbildning. De
kommer att examineras senare i vår.

Sammankallande tävlingssektorn
Ingrid Malmström
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Verksamhetsberättelse tjänstehundssektorn 2021
Sektorn har ej haft någon kursverksamhet under 2021.

Patrullhundskurs har startats i oktober under Blekingedistriktets regi med Göte Karlsson som
kurschef.

Jörgen Blixt har representerat klubben vid distriktets tjänstehundsmöten under året.

Kontrollantutbildningen V32 omvandlades till en KU. Grundutbildningen framskjuten till
2022, V32.

Sammankallande tjänstehundssektorn

Jörgen Blixt

Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn 2021
Utbildningssektorn har under året arbetat med att se över efterfrågan av kurser och att
tillsätta instruktörer till planerade kurser. Efterfrågan på kurser har varit fortsatt stor, framför
allt för valp- och allmänlydnadskurser. Under året har flertalet kurser arrangerats, detta trots
att kursverksamhet till stora delar har varit nedstängd på grund av pandemin. Kurserna har
arrangerats i samarbete med Studiefrämjandet.
2 st instruktörsträffar har anordnats där instruktörerna träffats, ätit pizza och sett över kurs-
och instruktörsbehovet tillsammans. Intresset för dessa träffar har dessvärre varit svalare än
vad vi hoppats på. Hemsidan har justerats, man kan inte längre göra kursanmälan
/intresseanmälan till kurser som inte finns vilket betyder att man inte kan ställa sig i kö för att
gå kurs hos oss, befintliga köer behåller vi för att försöka beta av snarast möjligt. Hemsidan
har även kompletterats med annan information kring vår kursverksamhet. Temadagar i fritt
följ/kontakt har anordnats i samarbete med Sabina Persson. Vi har även anordnat temadag i
banträning Rallylydnad och, i samarbete med Aktivitetssektorn, Specialsök prova-på dag

Sammankallande Utbildningssektorn

Fia Olofsson

Verksamhetsberättelse för Web/ Socialt medium 2021
Sammanträden: IT-sektorn har haft löpande sektorsmöten under året.

Sektorns syfte: IT-sektorn agerar i klubbens digitala värld med syftet att tillhandahålla aktuell

information på ett lättillgängligt sätt. Vi lyfter också fram våra sponsorer med tex logga på

klubbens hemsida.

Ekonomi: Inga ekonomiska rörelser finns, inga utgifter/inkomster.

Sammankallande Web/ Socialt medium

Johanna Hedlund
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