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Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans 
Brukshundklubb, 2014 

 
 
 
Medlemmar 
Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206 medlemmar 
varav 168 st. var ordinarie medlemmar, 21 st. var familjemedlemmar och 17 st var 
ungdomsmedlemmar. 
 
Medlemsmöten 
Vi har haft 3 medlemsmöten varav ett var årsmöte.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
 
Annette Kalin, ordförande  Christina Rosander, ledamot 
Lisel Gustavsen, vice ordförande  Jonas Andersson, ledamot 
Inga-Lill Borg, kassör   Elisabeth Gillman, suppleant 
Therese Johansson, sekreterare  Anders Eriksson, suppleant 
Johan Sperr, ledamot    
 
Styrelsen har haft 10 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 bl.a. haft grillkväll och fri ridhusträning 
under december månad för att uppmuntra våra medlemmar. 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 hitta en lagom 
nivå framöver så att alla aktiva medlemmar vill engagera sig i klubben. 
  
 
 

 



    

 
 
 
 
 
 

 Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn, 
Trollhättans brukshundklubb, 2014 

 

 
Utbildningssektorn har under året bestått av Lisel Gustavsen, Linnéa Sperr och 
Agnetha Andersson (sammankallande). 
 
Hundägarutbildning 
Även detta år har vi haft kurser, tack vare att instruktörer och hjälpinstruktörer ställt 
upp på ett fantastiskt sätt. Totalt har året omfattat 11 kurser (-3, jämfört med 2013) 
med sammanlagt 81 (-25, jämfört med 2013) deltagare. Utöver dessa har klubben 
bedrivit en tävlingsträningsgrupp i samarbete med LEBHK, samt en 
rallylydnadsträningsgrupp.  
 
Våra två gemensamma kurstillfällen för valp- och vardagslydnadskurserna har under 
året handlat om mental och fysisk hälsa hos hunden, där Owe Andersson pratat 
mentalitet och ”vår egen” Johanna Björklund pratat veterinärvård, allmän skötsel och 
hälsokontroll. De har varit uppskattade, men vi funderar ändå på en förändring av de 
gemensamma tillfällena under 2015. 
 
Kursutvärdering 
Under hösten gjordes en större kursutvärdering genom Studiefrämjandet. Utfallet av 
den var mycket positivt och svarsfrekvensen – 62% – är mycket hög enligt 
Studiefrämjandets norm. Alla, 100 %, av de svarande att kursen de gått motsvarade 
förväntningarna väl eller mycket väl. 100% tyckte också att instruktörerna var mycket 
eller ganska inspirerande. Samtliga tillfrågade känner sig också trygga eller mycket 
trygga med hur de ska fortsätta att träna sin hund och alla utom två kommer att 
rekommendera andra att gå kurs på TBHK (de två svarade ”kanske”). 
Kursdeltagarna uppmanades också att nämna två saker de varit extra nöjda med. 
Här är några svar:  
"Att vi var en liten grupp så alla fick tid, bra tid lördag kl 11." 
"Individuell handledning" 
"Rolig stund med min valp, fina resultat" 
"Samarbetsövningar med hundarna" 
”Ledarnas arbetssätt och att få pröva på rallylydnad som ett moment” 
”Teorin med Ove och ’prova på rallylydnad’ ” 
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: 
"Svårare utmaningar, mer effektiv träning" 
"Ledarnas förberedelse/planering inför varje kurstillfälle" 
"Fortsättningskurs direkt efter första kursen” 
 



    

 
Möten 
Under året fyra protokollförda instruktörsmöten hållits. Sektoransvariga har utöver 
detta haft ett större antal arbets- och telefonmöten samt informella träffar för att driva 
verksamheten.  
 
Samarbete med Studiefrämjandet 
Alla våra kurser, föreläsningar och utbildningar har skett i samarbete med 
Studiefrämjandet. 
Sedan hösten 2013 sker också anmälning till kurser direkt till Studiefrämjandet. Så 
kommer vi att fortsätta även under 2015, om allt går som planerat. 
 
Övrigt 
I december 2013 fattades beslut om utbildningssamarbete med Vänersborgs 
brukshundklubb. Samarbetet innebär att medlemmar från TBHK och VBHK har 
möjlighet att gå kurs på valfri klubb utan att betala extra medlemsavgift. Tanken var 
också att kunna utbyta erfarenheter och få ny input instruktörer emellan, samt att – 
om möjligt – stötta varandras kursverksamheter med instruktör från den andra 
klubben. Samarbetet har lett till att vi, i likhet med Vänersborg, bakar in kurslitteratur i 
kurspriset, samt att vi har enhetligt pris på våra kurser. Kursdeltagare i Vänersborg 
har också erbjudits att vara med på vårt kursgemensamma teoritillfälle. 
Samarbetet startade på prov under 2014 och utvärderades hösten 2014. 
Vi kan konstatera att vi har kunnat erbjuda ett utökat kursutbud i och med 
samarbetet, men utbytet mellan instruktörerna har uteblivit. Likaså har vi inte sett 
någon från en ”vänersborgskurs” (vare sig instruktörer eller deltagare) på våra 
gemensamma kurstillfällen. 
Trots detta beslutades vid utbildningsmötet i november att fortsätta samarbetet, då 
det ändå finns vinster att göra, särskilt för framtida kursdeltagare. 
 
Som noterats under rubriken ”Hundägarutbildning” har antalet kurser – och därmed 
deltagare – sjunkit under året. Det ser inte bättre ut för våren 2015, då vi endast har 
tre långa kurser inplanerade. Huvudskälet är att allt färre instruktörer är intresserade 
av att hålla kurs. Det finns också ett växande hot från de allt fler privata aktörerna. 
Med tanke på kursverksamhetens betydelse för klubbens ekonomi bör styrelsen ta 
upp till diskussion hur vi ska möta såväl den växande privatmarknaden som det 
bristande intresset hos klubbens instruktörer 
 
 
Utbildningssektorn vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla instruktörer och 
hjälpinstruktörer för det gångna året! 
 
 



    

 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för tävlingssektorn, 
Trollhättans Brukshundklubb, 2014 

 

 
TBHK har under året arrangerat följande tävlingar 

• 2014-04-26 Lydnadsklass 1-Elit med 9 ekipage 

• 2014-09-06 Lydnadsklass 1-Elit med 12 ekipage 

• 2014-09-20 Rallylydnad nybörjare med 30 ekipage 

• 2014-10-05 Bruksprov spår Elit samarbete Vänersborgs med bk och med 12 
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, 2014 

 
PR-Info-kommittén har under året bestått av Agnetha Andersson, med bistånd av 
Jonas Andersson 
 
Möten 
Under åren har inga PR-Info-möten hållits, med tanke på att endast en ansvarig 
finns.  Dock har viss mejl-, samtals- och telefonkommunikation förekommit med 
Jonas Andersson.  
Alla aktiviteter från PR-info har hela tiden rapporterats på medlemsmöten, samt 
framgått på hemsida och Facebook. 
 
Hemsidan/Facebook 
Hemsidan fick hastigt och ”lustigt” en ny layout. Detta berodde på att den tidigare 
formen inte fungerade. Undertecknad valde därför att byta plattform för hemsidan, 
från en Wordpressbaserad till en av de färdiga mallarna hos vårt webbhotell, 
One.com. Resultatet blev kanske inte det bästa, men fyller åtminstone sin funktion.  
Sidan har uppdaterats så snart något av intresse har kommit webbmaster till känna. 
Enligt statistiken hade hemsidan 36 147 besök under 2014. Snittet per dag ligger på 
137 stycken. Flest besök räknat per månad under 2014 var det november, 5 492 
stycken, och januari, 3 888 stycken. 



    

Aktiviteten på vår Facebooksida har stadigt ökat sedan 2013 är i dag sannolikt vår 
främsta informationskanal till medlemmar. Den 12/1 -15 hade vi 245 ”gilla”-
markeringar, men räckvidden är större än så – sidan är öppen och når därför även de 
som inte ”gillat”, via Facebooks newsfeed. Räckvidden styrs givetvis av typ av 
aktivitet på Facebooksidan, men snittet ligger på omkring 280 personer/inlägg. 
Lite kuriosa:  
Av de 119 ”gillarna” är 84% kvinnor och 16% män (motsvarande för hela Facebook 
46 respektive 56%) 

• Störst åldersgruppen bland ”gillarna” är de mellan 25 och 44 år (38%)  
• Svenskar är inte, helt oväntat, den största gruppen ”gillare”. Näst största grupp 

är – amerikaner (USA, 14 stycken) 
• De flesta svenska ”gillarna” bor i Trollhättans kommun (134 stycken) följt av 

Vänersborg (28), Uddevalla (14) och Lilla Edet (9). Därutöver är det ”spridda 
skurar”, från Malmö i söder till Kännåsen i Jämtland. 

  
Sponsorer 
Klubben har under året haft tre huvudsponsorer: Trestad Djurklinik, Vargöns 
Zoo/Cyberzoo och TassaInn. Samtliga har sponsrat genom rabatter till medlemmar 
och/eller tävlingspriser.   
 
Klubbtidning/Infoblad 
PR-Info har ett förslag till en e-tidning inlämnad till styrelsen. Vi avvaktar besked från 
styrelsen om huruvida den ska sjösättas eller ej. 
 
 

 
 

 

Verksamhetsberättelse för Stugfogdarna, Trollhättans 
Brukshundklubb, 2014 

 

 
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. 
 
Stugfogdarna har hållit i den allmänna och återkommande skötseln. De har anlitat 
elektriker för att renovera belysningen av planerna, samt bytt en belysningsstolpe. 
 
Även 2014 så anlitade vi bågskytteklubben som mot ersättning skötte klippningen av 
våra appellplaner och agilityplanen till stor belåtenhet. 
 
En valpstege har blivit tillverkad, en ny diskmaskin och mikrovågsugn har 
införskaffats, samt installerats en ny varmvattenberedare. 



    

 

 

 

 
Verksamhetsberättelse för köket, Trollhättans 

Brukshundklubb, 2014 
 
 
Köket har under året varit öppet i samband med kursverksamhet, tävlingar, fester och 
medlemsmöten. Under vår och höst har köket varit öppet på onsdagar kl.18.00-20.00 
Linnéa Sperr, Ann Edholm-Svennson och Inga-Lill Borg har stått för inköpen till 
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 
 


