Hallsbergs Brukshundklubbs verksamhetsberättelse 2018
Allmänt
Styrelsen för Hallsbergs brukshundklubb avger härmed
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Vi kan se tillbaka på ännu ett mycket aktivt år där medlemsantalet har
fortsatt att öka. Vi har haft ett mycket framgångsrikt år med ett brett
utbud av kurser och aktiviteter. Under hösten har staket satts upp runt
vår appellplan, vilket våra stugfogdar ansvarade för med hjälp av flera
andra medlemmar. Det blev verkligen super bra, stort tack till er som
fixade detta!
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten, fem medlemsmöten
samt ett årsmöte. Vi arrangerade under våren en möteskväll för klubbens
sektorer.
Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att klubben under året haft
en väl fungerade verksamhet!
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:

Emelie Hörman

Vice ordförande:

Susann Spåre

Kassör

Anita Petersson

Sekreterare

Carry Jiewertz

Ledamot

Elisabeth Holm

Suppleant

Christina Amzoll

Suppleant

Ingrid Fahlander
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Revisorer
Jan Fahlander och Lars Billqvist

Revisorssuppleanter:
Carin Thaning och Ylva Malm

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har under året varit 600 kronor för helbetalande
medlem och 200 kronor för ”delbetalande”. Antalet medlemmar är vid
årets slut 297 personer.
Kökssektorn
Kökssektorn har under året försett medlemmar, tävlande och publik med
fika och tilltugg under tävlingar, möten och andra sammankomster.
Kökssektorn har även sett till att det funnits fika till kursdeltagare.
Vid tävlingarna har det även serverats lättare lunch till funktionärer.
Sektorn har under året bestått av:
Anne-Lee Gahnström (del av år), Elisabeth Holm, Irene Neuzeil och Lina
Karvonen
Utbildningssektorn
Under året har följande kurser genomförts:
7 Valpkurser
5 Vardagslydnadskurser
2 Nybörjarkurser i Nosework
1 Fortsättningskurs Nosework
2 Agilitykurser
1 Brukslydnadskurs
1 Prova på appellklass/startklass kurs
2 Nybörjarkurser Rallylydnad
1 Fortsättningskurs Rallylydnad
1 Högerhandlingskurs Rallylydnad
1 Prova på spår kurs
1 Slyngelkurs
4 Temakvällar Fritt följ
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1 Temakväll stå, sitt, ligg
1 Temadag kontakt & följsamhet
1 Temadag Trix
1 Tävlingslydnadssatsning
1 Freestylekurs Nybörjare

Sektorn har under året genomfört hundpromenader i Hallsberg med start
i våras och slut i höstas.
I oktober arrangerades en hundpromenad till stöd för Rosa Bandet med
ca 80 deltagare.
Hundcafé har arrangerats vår och höst.
Sektorn har under året haft 4 instruktörsmöten som alla varit välbesökta.
6 deltagare från Hallsbergs Brukshundklubb genomförde utbildning i
Grundmodul som avslutades i början av 2018.
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som under året gjort
klubbens kursverksamhet, promenader och andra arrangemang möjliga.
Sektorn har under året bestått av: Emelie Hörman (sammankl), Åsa
Tiderman och Jenny Roos (del av år.)
Verksamhetsberättelse Tävling 2017
Följande tävlingar har genomförts under 2017:
5 officiella lydnadstävlingar
2 Officiella lydnadstävlingar Internationell klass 3. (rankingtävlingar)
1 brukstävling appellklass
Farsgrisen (inoff)
KM i lydnadsklass (inoff)
Tävlingssektorn har haft 7 möten under året.
Sektorn har under året bestått av: Majsan Jonsson (sammankl.) Anita
Petersson, Marianne Sandberg, Seija Sangi och Jennifer Toftling (del av
år)
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FARN-sektorn
FARN-sektorn vill avlägga följande verksamhetsberättelse för 2018:
Vi har under året arrangerat följande aktiviteter/tävlingar:
1 off doftprov i eukalyptus och lagerblad.
Klubbmästerskap i Rallylydnad
Klubbmästerskap i Agility
Tävlingsträning i Freestyle
1 Nosework clear round (inoff) eukalyptus.
Sektorn har bestått av Susann Spåre (sammankl), Mia Reenbom, Anna
Karlsson, Gun-Britt Johansson, Mia Danielsson och Kerstin Malm.
Sektorn har under året haft 5 möten, där sektorn har organiserat sig och
planerat aktiviteter.

PR och Informationssektorn
Hemsidan, Facebook och Instagram uppdateras fortlöpande med kurser
och annan information.
Ansvarig hemsidan: Rose-Marie Olsson
Ansvarig Facebook och Instagram: Emelie Hörman
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Stugfogdar:
Under året har stugfogdarna utökats från 2 till 4 personer. Vi har under
försommaren planerat för att bygga ett trädäck i anslutning till containern.
Material är beställt och hemtaget till detta. Vi har även planerat och köpt
in material för att stängsla in apellplanen.
Under 3 arbetsdagar i augusti/september sattes stängslet upp med hjälp
av medlemmar.
Johan har som vanligt tagit hand om robotgräsklipparna.
Stugfogdarna har också köpt hem 5 lagerhyllor, vilka monterades av
några duktiga medlemmar. 4 stycken har placerats i containern och 1 i
träningshallen. I övrigt har stugfogdarna hjälp till med diverse små
reparationer och underhåll.
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Verksamhetsplan för Hallsbergs Brukshundklubb 2019:

Vår förhoppning är att klubben ska fortsätta att vara en klubb i framkant.
Vårt mål att vara en klubb för alla hundägare och hundar. Vi kommer att
fortsätta med att erbjuda olika aktiviteter och kurser som passar alla.
Vi värnar om vår goda klubbgemenskap. Vi vill att alla ska trivas och
hålla en positiv och trevlig ton i klubben.
Vi kommer att fortsätta med att skicka ut ett medlemsblad via e-post till
alla medlemmar några gånger under året med information om kurser,
tävlingar, föreläsningar och annat som händer i klubben.
Vi planerar att genomföra 5 medlemsmöten under 2019.
Vårt mål i klubben är att vara utåtriktad och visa att vi finns.
Styrelsen och alla sektorers målsättning är att arbeta för att få fler
medlemmar att på olika sätt vilja engagera sig i klubbens verksamhet.
Alla behövs!
Vill du hjälpa till? Kortare eller längre insats – tveka inte att kontakta oss!
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Verksamhetsplan för Hundägarutbildningssektorn:
Vi planerar följande kurser under året:
4 Vardagslydnadskurser
5 Valpkurser
2 Rallylydnadskurser
6 Temakvällar
3 Nosework kurser olika nivåer
1 Prova på Hårda spår kurs
1 Prova på kurs spår/sök
1 Freestyle/HTM kurs
2 Agilitykurser olika nivåer
1 Prova på Viltspårkurs
1 Brukslydnadskurs nybörjare
1 Tävlingslydnadskurs
1 Klickerkurs
6 Temadagar
Har du önskemål om nån kurs eller aktivitet du vill att vi ska ordna? Hör
gärna av dig till oss!
Vi planerar följande aktiviteter:
• Aktivitetspromenader i centrala Hallsberg med start våren 2019.
Promenaderna kommer att genomförs 1 gång varje månad. Start
april och slut oktober.
• Instruktörsgåva för de instruktörer som haft kurs under 2019.
• Rosa Bandet promenad i samband med Rosa Bandet kampanjen
oktober 2019
• Hundcafé under vintern och hösten.
• Vi planerar att använda oss av Avtalsinstruktör (Emelie Hörman)
vid ett flertal kurser.
• Att ha fyra instruktörsträffar under året för att fortlöpande planera
nya kurser och aktiviteter.
• Efter diskussioner och frågeställning till flera kursdeltagare samt
instruktörer har vi tagit beslut om att ändra kurstiden för våra
valpkurser och slyngelkurser till 2 klocktimmar.
• Inköp öppet och täckt hinder i aluminium från Hundlands.
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Vi ser framemot ett spännande utbildningsår 2019!

Verksamhetsplan för kökssektorn:
Kökssektorn kommer även i fortsättningen att se till att alla ska trivas och
kunna få något gott till fikat
Vi kommer även i fortsättningen serva vid tävlingar, kurser och andra
sammankomster på klubben.
Du har kanske önskemål om något du vill ska finnas i vår cafeteria? Hör
gärna av dig till oss!

Verksamhetsplan för FARN sektorn:
FARN-sektorn planerar att under året arrangera KM i rallylydnad (23/3
2019) och KM i agility (hösten 2019).
Vi planerar även för en officiell Nosework tävling TEM i utomhussök den
15 september. Planer finns också på en officiell Freestyle/htm tävling,
samt flera Clear round i nosework.
Vi planerar att köpa in agilityhinder för att komplettera vår hinderpark.
Vi kommer att arrangera en Rallylydnadskurs med extern instruktör i
mars 2019.
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Verksamhetsplan Tävling 2019
Följande verksamheter är planerade:
Inplanerat Nyårs Cupen 4-5 januari Startklass inomhus med ca: 50
startande.
Startklass 9 mars inomhus.
Påsksmällen inofficiell tävling 19/4 (ny tävling)
Lydnadstävling 14 september alla klasser.
Brukstävling Appellklass 26 oktober.
Farsgrisen 9 november.
Startklass 23 november.
KM i lydnad 3/8 i samband med lägret
KM i bruks 15/9.
Vi planerar att ha 10 möten under året.
Tävlingssektorn planerar att anordna läger för medlemmar den 2 – 4
augusti 2019.

Verksamhetsplan stugfogdar:
Vi vill utöka sektorn till 5 medlemmar.
Vi planerar att bygga trädäcket vid containern.
Vi kommer att göra klart stängslingen runt apellplanen. Det är några hörn
som ska förstärkas.
Vi ska köpa in städskrubb och garderober och iordningställa i hallen.
I övrigt servar vi med diverse reparationer och underhåll.

Verksamhetsplan PR/Info:
Vi planerar att fortsätta ha en uppdaterad hemsida, Facebooksida och
Instagram.
Vi tar gärna emot foton på dig och eller din hund när ni tränar på klubben
som vi gärna sen använder i olika sammanhang. Tagga oss gärna
#hallsbergsbk el @hallsbergsbk.
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Styrelsens förslag till budget 2019:

Konto:
Medlemsavgifter:
HUS:
FARN sektorn:
Tävlingssektorn:
Kökssektorn:
Uthyrning lokal:
Milersättning styrelsen:
PR/info/annonser mm:
Lokalhyra:
El:
Administration, swish, mm
Reparation/underhåll inventarier mm.
Försäkringar:
Trivsel, fest, möten
Summa:
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Intäkter:
45000:219400:42500:25000:20000:50000:-

Kostnader:
0:184500:42800:30100:23500:-

4000:3000:47000:19000:8000:12000:4000:15000:401900:- 392900:-

