Trollhättans
brukshundklubb

Verksamhetsberättelse

2018

Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans
Brukshundklubb, 2018

Medlemmar
Under verksamhetsåret 2018 har Trollhättans brukshundklubb haft 152 ordinarie
medlemmar.
Medlemsmöten
Vi har haft 4 medlemsmöten varav ett var årsmöte.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Therese Johansson, ordförande
Johan Sperr, vice ordförande
Linnéa Sperr, kassör
Elisabeth Broqvist, sekreterare
Veronica Strobach, ledamot

Anneli Bohman, ledamot
Eva Hogmalm, ledamot
Jenny Rohden, suppleant
Kjell Nilsson, suppleant
Lorena Jörgensen, suppleant

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten samt ett arbetsmöte under året. På dessa möten
har vi arbetat för att behålla aktiviteten på klubben genom att uppdatera hinderparken
både inom agility, bruks och lydnad.
Vi har fortsatt samarbetet med Lilla Edet och Vänersborgs brukshundklubb. I
december bjöd klubben medlemmarna på julbord eftersom det var jubileumsår på
SBK. Styrelsen har också organiserat inomhusträningar i samma ridhus som förra
året där medlemmar kan deltaga mot en mindre avgift. Tillsammans med
medlemmarna har vi jobbat för att kunna ro i land årets planerade aktiviteter. Vi
prövade på nytt grepp på medlemsmöte genom att ha en vip-kväll på Granngården.

Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn, Trollhättans
brukshundklubb, 2018
V har under det gångna året inte haft någon utbildningssektor, så detta har hanterats
av styrelsen i bästa möjliga mån, styrelsen har arbetat för att försöka få igång en
sektor.
Instruktörsutbildning
Vi har två medlemmar som utbildats till tävlingsledare inom agility, två medlemmar
som förkovrat sig i ämnet problemhundar med Jan Gyllensten och två medlemmar
som förkovrat sig i ämnet resursstarka hundar med Monica Henriksson.
Hundägarutbildning
Även detta år har vi haft kurser, tack vare att instruktörer och hjälpinstruktörer ställt
upp på ett bra sätt. Totalt har året omfattat 9 kurser.
Kursutbud under året
Valpkurser, allmänlydnad, allmänlydnadspasset, aktivering, startklass lydnad, agility.
Möten
Möten inför kursterminerna har uteblivit, de instruktörer som vill hålla kurs har
uppmanats skicka uppgifter till ordförande.
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, 2018
TBHK





har under året arrangerat följande tävlingar
2018-04-07 Sök lägre, högre och elit
2018-05-08 Agility vandringstävling
2018-06-18 Inofficiell startklass lydnadstävling
2018-08-11 Agility Trollhoppet

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, 2018
PR-Info-kommittén har under året bestått av Veronica Strobach och Johan Sperr
Möten
Under året har inget PR-Info-möten hållits, utan Veronica och Johan har rapporterat
till styrelsen löpande. Alla aktiviteter från PR-info har hela tiden rapporterats på
medlemsmöten, samt framgått på hemsida och Facebook.
.

Verksamhetsberättelse för Stugfogdarna, Trollhättans
Brukshundklubb, 2018
Medlemmar i stugfogdarna har under året varit:
Johan Sperr- sammankallande
Kjell Nilsson
Jan Bergendahl
Stugfogdarna har under det gångna året skött anläggningen i samarbete med
styrelsen och frivilliga medlemmar.
Vi har vid två fixardagar städat stugan, fyllt i grus i hålorna i vägen, rensat takrännor,
fått nya gardiner mm. Vi har anlitat arbetslag från kommunen som har röjt sly och
tagit bort rötter längs våra planer. Robotgräsklipparna är installerade och fungerar
tillfredsställande.

Verksamhetsberättelse för köket, Trollhättans
Brukshundklubb, 2018
Köket har under året varit öppet i samband med tävlingar, fester och medlemsmöten.
Under vår och höst har köket varit öppet i mån av möjlighet på torsdagskvällarna.
Olika medlemmar har gjort inköp till köket efter behov då det har mailats inköpslistor.
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 våra 4 SM-ekipage och alla medlemmar
som under året har haft framgångar på tävlingsbanorna!
Styrelsen

