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Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans 
Brukshundklubb, 2019 

 
 

Medlemmar 
Under verksamhetsåret 2019 har Trollhättans brukshundklubb haft 130 ordinarie  
medlemmar 
 
Medlemsmöten 
Vi har haft 4 medlemsmöten samt ett årsmöte.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
 
Therese Johansson, ordförande  Anneli Bohman, ledamot 
Annette Kalin, vice ordförande  Eva Hogmalm, ledamot 
Linnéa Sperr, kassör Kjell Nilsson, suppleant 
Veronica Strobach, sekreterare  Lorena Jörgensen, suppleant 
Sandra Brodd, ledamot                        
 
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 och arbetat på att utveckla nya aktiviteter tex 
dogparkour. På önskemål från medlemmar så röstades på ett medlemsmöte igenom 
att byta tillbaka den fria träningsdagen från torsdag till onsdag. 
Vi har fortsatt samarbetet med Lilla Edet och Vänersborgs brukshundklubb.  
I december bjöd klubben medlemmarna på julbord. Styrelsen har också organiserat 
inomhusträningar i samma ridhus som tidigare år där medlemmar kan deltaga mot en 
mindre avgift. Tillsammans med medlemmarna har vi jobbat för att kunna ro i land 
årets planerade aktiviteter. Klubben passade på att fira alla SM/VM-ekipage med 
blommor och tårta på det sista medlemsmöte, en tradition som vi planerar att 
fortsätta med.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



    

 
 

Verksamhetsberättelse för utbildningssektorn, Trollhättans 
brukshundklubb, 2019 

 
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. 
 
Instruktör/tävlingsledare/domarutbildning 
Klubben arbetar aktivt med att uppmuntra medlemmar att utbilda sig i alla olika 
grenar som anordnas av Sbk/Skk. En investering inom klubbverksamheten som 
förhoppningsvis ska ge resultat 2020/2021. 
 
Hundägarutbildning 
Även detta år har vi haft kurser, tack vare att instruktörer och hjälpinstruktörer ställt 
upp på ett bra sätt. Totalt har året omfattat 5 kurser.  
 
Kursutbud under året 
Valpkurser, aktivering, startklass lydnad, agility. 
 
Möten 
Möten inför kursterminerna har uteblivit, de instruktörer som vill hålla kurs har 
uppmanats skicka uppgifter till ordförande. För att förenkla hemsidan och samarbetet 
med Studiefrämjandet har ett dokument tagits fram av styrelsen där de instruktörer 
som skall ha kurs fyller i alla uppgifter om kursen tex kursdagar, kursstart, tider, 
innehåll mm.  
 
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, 2019 
 
TBHK har under året arrangerat följande tävlingar 

 2019-04-06 Sök lägre, högre och elit 

 2019-04-22 Inofficiell Agility 

 2019-08-10/11 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, 2019 

 
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.  
Klubben har på ett medlemsmöte röstat för att helt skrota den gamla hemsidan till 
förmån för en ny enklare variant under 2020 samt så har en ny fb-sida tagits fram där 
alla kan göra inlägg. 

 
Verksamhetsberättelse för Stugfogdarna, Trollhättans 

Brukshundklubb, 2019 

 
Medlemmar i stugfogdarna har under året varit: 
Johan Sperr- sammankallande 
Kjell Nilsson 
 
Stugfogdarna har under det gångna året skött anläggningen i samarbete med 
styrelsen och frivilliga medlemmar. 
Vi har monterat ett vapenskåp för pistolerna, sett till att lampan vid parkeringen samt 
den längst ner på nedre plan blivit utbytta, monterat 2 eluttag på belysningsstolpar på 
nedre plan.  
Vi hade 2 fixartillfällen under året (2/5 och 5/10) där vi utöver det vanliga underhållet 
och städningen gjorden en ordentlig städning bakom stugan och fick kört iväg skräp 
till återvinning.  
Vi har anlitat arbetslag från kommunen som har röjt sly och tagit bort rötter längs våra 
planer.  
Robotgräsklipparna fungerar till full belåtenhet och nu är robotarnas värde avskrivna. 
Flera medlemmar hjälper dem på traven då de går vilse ibland, detta har samordnats 
med hjälp av en fb-grupp vid namn Team robotgräsklippare Tbhk.  
 
Gruppen har bestått av: Eva Hogmalm (ansvarig), Annette Kalin, Ann Edholm-
Swensson, Maria Andreasson, Sandra Brodd, Lena Nilsson, Lisel Gustavsen, Johan 
Sperr, Lena Larsson, Therese Johansson, Gunilla Engström, Martina Bäckman. 
 

 

Verksamhetsberättelse för köket, Trollhättans 
Brukshundklubb, 2019 

 
Köket har under året varit öppet i samband med tävlingar, fester och medlemsmöten.  
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 återigen utbringa ett stort GRATTIS till våra 4 SM/VM-ekipage och alla 
medlemmar som under året har haft framgångar på tävlingsbanorna!  
 
 
 

Styrelsen 
 


