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Medlemmar
Under verksamhetsåret 2015 har Trollhättans brukshundklubb haft 183 medlemmar
varav 150 st. var ordinarie medlemmar, 18 st. var familjemedlemmar och 15 st var
ungdomsmedlemmar.
Medlemsmöten
Vi har haft 3 medlemsmöten varav ett var årsmöte.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Lisel Gustavsen, ordförande
Johan Sperr, vice ordförande
Inga-Lill Borg, kassör
Therese Johansson, sekreterare
Linnéa Sperr, ledamot

Elisabeth Gillmann, ledamot
Veronica Strobach, ledamot
Maria Andreasson, suppleant
Anders Eriksson, suppleant

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 med hjälp av Studiefrämjandet utökat samarbetet med Lilla Edet och
Vänersborgs brukshundklubb. Ett konkret resultat av detta är att våra medlemmar nu
har tillgång till alla klubbars kursutbud och för att möjliggöra flera gemensamma
aktiviteter har vi flyttat våran fria träningskväll från Onsdagar till Torsdagar. På
tisdagar kan våra medlemmer vara med på Lilla Edet’s fria träning och samma sak
på onsdagar i Vänersborg.
Styrelsen har försökt att organisera en 70-års jubileumsfest vid 2 tilfällen, men tyvärr
var det mycket dålig uppslutning så vi fick ställa in arrangementet båda gångerna.
Dock arrangerade styrelsen en lyckad julfest.
Styrelsen har också organiserat 10 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 hitta en lagom nivå framöver
så att alla aktiva medlemmar vill engagera sig i klubben.

Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn,
Trollhättans brukshundklubb, 2015
V har under det gångna året inte haft någon ubildningssektor, så detta har hanterats
av styrelsen i bästa möjliga mån, men att inte ha en utbildningssektor är inte optimalt.
Hundägarutbildning
Även detta år har vi haft kurser, tack vare att instruktörer och hjälpinstruktörer ställt
upp på ett bra sätt. Totalt har året omfattat 6 kurser (-5, jämfört med 2014). Detta är
nästan en halvering av antal kurser beroende av att det varit svårt att få ihop
instruktörer till ytterligare kurser.
Utöver dessa har klubben bedrivit en tävlingsträningsgrupp i samarbete med LEBHK.
Under våren hölls ett gemensamt kurstillfälle för medlemmarna med en representant
från SKK som föreläste om BPH.
Kursutvärdering
Under året gjordes en kursutvärdering genom Studiefrämjandet. Utfallet av den var
mycket positivt och svarsfrekvensen – 60% – är lite lägre än förra året, men
fortfarande hög enligt Studiefrämjandets normer.
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 möhligheten 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, frånsätt 2, 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:
"Tipsen som passar just min hund och idéer om hur man kan fortsätta
träna senare efter kursen"
"Lugna och tydliga instruktörer.Missade ett kurstillfälle och fick
genomgång enskilt."
"Träffa andra hundägare"
"Inspirerande lärare; individuellt upplägg"
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:
"Istället för ett så långt pass hade man kanske kunnat ha 2 st /veckan
istället"
"Mer individuell träning"
"Tätare kurser "

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.
Sedan hösten 2013 sker också anmälning till kurser direkt till Studiefrämjandet. Så
kommer vi att fortsätta även under 2016.
Övrigt
Klubben har haft ett samarbete med VBHK i flera år. Detta samarbete har nu utökats
och innefattar nu även LEBHK..
Som noterats under rubriken ”Hundägarutbildning” har antalet kurser – och därmed
deltagare – sjunkit under året. Det ser dock bättre ut för våren 2016, då vi har minst
fem kurser inplanerade (3 förra våren).
Klubben har även investerat i att utbilda nya instruktörer där nu Therese Johansson
och Veronica Strobach gjort klart grundmodulen och påbörjat
allmänlydnadsintruktörsutbildning samt att Linnéa Sperr påbörjat grundmodulen
Utbildningssektorn vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla instruktörer och
hjälpinstruktörer för det gångna året!

Verksamhetsberättelse för tävlingssektorn,
Trollhättans Brukshundklubb, 2015
TBHK har under året arrangerat följande tävlingar
 2015-09-12 Lydnadsklass 1-Elit med 10 ekipage
 2015-10-04 Bruksprov Elit i samarbete med Vänersborgs bk och med 11
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, 2015
PR-Info-kommittén har under året bestått av Agnetha Andersson, med bistånd av
Veronica Strobach
Möten
Under åren har inga PR-Info-möten hållits, med tanke på att endast en ansvarig
finns. Dock har viss mejlkommunikation förekommit med såväl Veronica Strobach
som styrelsen.
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 44 783 besök under 2015. Snittet per dag
ligger på 122 stycken. Flest besök räknat per månad under 2015 var det i januari, 5
918 stycken, och mars, 4 676 stycken. I samtliga fall är det en ökning av trafiken på
mellan 10 och 15%.
Aktiviteten på vår Facebooksida har stadigt ökat och är idag sannolikt vår främsta
informationskanal till medlemmarna. Den 6/1-15 hade vi 302 ”gilla”-markeringar (+57
jämfört med januari 2014), 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 för 2015 låg på 306 (+26 jämfört
med 2014) personer/inlägg.
Lite kuriosa:
Av de 302 ”gillarna” är 86% kvinnor och 14% män (motsvarande för hela Facebook
46 respektive 56%)




Största åldersgruppen bland ”gillarna” är de mellan 25 och 44 år (39%)
Svenskar är inte, helt oväntat, den största gruppen ”gillare” (273st). Näst
största grupp är – amerikaner (USA, 15stycken)
De flesta svenska ”gillarna” bor i Trollhättans kommun (132 stycken) följt av
Göteborg (39), Vänersborg (31), Uddevalla (15) och Lilla Edet (14). Därutöver
är det ”spridda skurar”, från Svedala i söder till Kalix i norr.

Pr-info (inklusive webb) Agnetha Andersson

Verksamhetsberättelse för Stugfogdarna, Trollhättans
Brukshundklubb, 2015
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. En vindslucka är
installerad för att underlätta sotning.
2015 anlitade vi Tebac Trädgård för klippningen av våra appellplaner samt
agilityplanden till stor belåtenhet.

Verksamhetsberättelse för köket, Trollhättans
Brukshundklubb, 2015
Köket har under året varit öppet i samband med kursverksamhet, tävlingar, fester och
medlemsmöten. Under vår och höst har köket varit öppet på onsdagar/torsdagar
mellan kl.18.00-20.00. Under hösten hölls köket öppet t o m oktober. Olika
medlemmar har gjort inköp till köket efter behov. 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

