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Medlemmar
Under verksamhetsåret 2016 har Trollhättans brukshundklubb haft 166 ordinarie
medlemmar.
Medlemsmöten
Vi har haft 3 medlemsmöten varav ett var årsmöte.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Lisel Gustavsen, ordförande
Johan Sperr, vice ordförande
Linnéa Sperr, kassör
Therese Johansson, sekreterare
Veronica Strobach, ledamot

Maria Andreasson, suppleant
Anders Eriksson, suppleant
Lorena Jörgensen, suppleant

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under året. På dessa möten har vi bland annat
aktivt arbetat med att tänka i nya banor för att hålla klubben levande t.ex. kick off i
samband med nytt verksamhetsår.
Vi har fortsatt samarbetet med Lilla Edet och Vänersborgs brukshundklubb. Med
anledning av klubbens 70 års jubileum bjöds det på smörgåstårta på årsmötet. Det
arrangerades en julfest i december. Styrelsen har också organiserat
inomhusträningar i samma ridhus som förra året där medlemmar kan deltaga mot en
mindre avgift. Med hjälp av övriga medlemmar har vi försökt att hitta lösningar för att
kunna ro i land de uppdrag som var planerade för året. Vi är nöjda med resultaten
och vi satsar på att öka antalet medlemmar i klubben.

Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn, Trollhättans
brukshundklubb, 2016
V har under det gångna året inte haft någon utbildningssektor, så detta har hanterats
av styrelsen i bästa möjliga mån, men att inte ha en utbildningssektor är inte optimalt.
Instruktörsutbildning
Vi har under 2016 fått 2 nya allmänlydnadsinstruktörer och en specialsöksinstruktör
under ubildning.
Hundägarutbildning
Även detta år har vi haft kurser, tack vare att instruktörer och hjälpinstruktörer ställt
upp på ett bra sätt. Totalt har året omfattat 11 kurser (+5, jämfört med 2015). Detta är
nästan en fördubbling av antal kurser, vilket är mycket positivt.

Utöver dessa har klubben bedrivit en tävlingsträningsgrupp i samarbete med LEBHK.
Kursutvärdering
Under året gjordes en kursutvärdering genom Studiefrämjandet. Utfallet av den var
mycket positivt och svarsfrekvensen – 46% – är lägre än förra året.
Alla de svarande indikerade att kursen de gått motsvarade förväntningarna väl eller
mycket väl. 100% tyckte också att instruktörerna var mycket eller ganska
inspirerande och att de själva haft möjligheten att påverka innehållet i kursen.
Samtliga tillfrågade känner sig också trygga eller mycket trygga med hur de ska
fortsätta att träna sin hund och alla, frånsett 1, kommer att rekommendera andra att
gå kurs på TBHK.
Kursdeltagarna uppmanades också att nämna två saker de varit extra nöjda med.
Här är några svar:
Flexibel, omväxlande
Den individuella hjälpen.
Kunniga ledare, kul att träffa andra valpägare
Jättebra och engagerade ledare, att man får träningstips som passar ens egen hund
Superduktiga, positiva ledare och bra övningar
Positiva och kunniga ledare. Bra upplägg.
Ledarna. Blandat praktik, teori & diskussion.
Fin miljö. Liten grupp
individ anpassade tips, att hundarna får gå med in
Att ledarna har varit väldigt bra på att lyssna på mina funderingar för att komma med väldigt bra lösningar.
Bra lyssnande o kunniga ledare.

De uppmanades även att skriva ner två saker som kan förbättras. Väldigt många svar
är av typen ”kommer inte på något”, men här är i alla fall några:
Intensivare pass.
Gärna mer övningar utomhus, mycket sitta inne vilket min hund tyckte var lite jobbigt.
Mer tips om vardagliga problem.
Färre hundar, blev väntetider ibland mellan övningar.

Möten
Under året har 2 instruktörsmöten för att planera kurserna hållits.
Samarbete med Studiefrämjandet
Alla våra kurser, föreläsningar och utbildningar har skett i samarbete med
Studiefrämjandet.
Utbildningssektorn vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla instruktörer och
hjälpinstruktörer för det gångna året!

Verksamhetsberättelse för tävlingssektorn,
Trollhättans Brukshundklubb, 2016
TBHK har under året arrangerat följande tävlingar
 2016-09-10 Lydnadsklass 1-Elit med 6 ekipage
 2016-10-02 Bruksprov Elit i samarbete med Vänersborgs bk och med 10
ekipage
 2016-06-09 Hölls en inofficiell lydnadstävling med 3 ekipage
 2016-12-20 Hölls en inofficiell lydnadstävling med 7 ekipage

Ett stort tack riktas till ALLA inblandade som under året hjälpt till med att ro
ovanstående arrangemang i land.

Verksamhetsberättelse för PR-Info,
Trollhättans Brukshundklubb, 2016
PR-Info-kommittén har under året bestått av Veronica Strobach
Möten
Under året har inget PR-Info-möten hållits, utan Veronica har rapporterat till styrelsen
löpande.
Alla aktiviteter från PR-info har hela tiden rapporterats på medlemsmöten, samt
framgått på hemsida och Facebook.
.
Hemsidan/Facebook
Hemsidan har uppdaterats så snart något av intresse har kommit webbmaster
tillkänna. Enligt statistiken hade hemsidan 24100 besök under 2016, (-20683).
Snittet per dag ligger på 66, (-56) stycken.
Aktiviteten på vår Facebooksida har stadigt ökat och är idag sannolikt vår främsta
informationskanal till medlemmarna.
Den 1/1-17 hade vi 325 ”gilla”-markeringar, (+25 jämfört med januari 2016).
Snittbesök per dag är 46, och 385 personer/inlägg, (+79 jämfört med 2016).
Mest besökta inlägg 2016:





Inofficiell lydnadstävling 9/6
Trollhättan 100 år
Officiell lydnadstävling 10/9
Inofficiell lydnadstävling 20/12

1200 besökare
1100 besökare
1000 besökare
996 besökare

Under 2016 har klubben medverkat i två stora lokala evenemang, Skogshöjdens
fritidsanläggnings vårfest och Trollhättans 100års jubileum. Båda blev lyckade
tillställningar och gav bra reklam för klubben. På jubileet var uppvisningen i Sök
speciellt uppskattad. Pr-info (inklusive webb) Veronica Strobach

Verksamhetsberättelse för Stugfogdarna, Trollhättans
Brukshundklubb, 2016
Medlemmar i stugfogdarna har under året varit:
Johan Sperr- sammankallande
Anders Eriksson
Kjell Nilsson
Jan Bergendahl
Stugfogdarna har under det gångna året skött anläggningen i samarbete med
styrelsen och frivilliga medlemmar.

Vi har monterat ett kodlås på agilityboden; 2 nya hopphinder är inköpta; städfirma
anlitas 2 ggr/år för storstädning; ett antal träd är borttagna runt planerna genom
kommunens, (och Lena Larsson´s), försorg.
Vi hade 2 fixartillfällen under året där vi 21/4 röjde och dikade sökrutan, och den 17/9
utöver det vanliga underhållet tog bort sandlåda och gunga.
Vi anlitade även 2016 Tebac Trädgård för klippningen av våra appellplaner samt
agilityplanden till stor belåtenhet. Vi har börjat sonderat terrängen för inköp av
robotgräsklippare.

Verksamhetsberättelse för köket, Trollhättans
Brukshundklubb, 2016
Köket har under året varit öppet i samband med tävlingar, fester och medlemsmöten.
Under vår och höst har köket varit öppet på torsdagar mellan kl.18.00-20.00 i den
mån det varit medlemmar på klubben och tränat. Olika medlemmar har gjort inköp till
köket efter behov då det har mailats inköpslistor. Våren avslutades med en grillkväll
då vi tömde köket. Klubbens medlemmar har hjälpts åt att städa, diska och hålla
ordning i köket och övriga stugan.

Till sist ...
Ett stort TACK till ALLA er som varit med under året och visat engagemang och som
har bidragit med en massa bra saker i våra verksamheter!
Vi vill också utbringa ett stort GRATTIS till alla som under året har haft framgångar
på tävlingsbanorna!
Styrelsen

