Styrelsens verksamhetsberättelse för Arboga Brukshundklubb 2018

Styrelsen har under året samlats till fyra styrelsemöten, på några av dessa möten har
även kommittéerna deltagit, två medlemsmöten förutom årsmötet. Fyra telefonmöten
med Vu.
Styrelsens sammansättning under året:
Ordförande

Katarina Kernehed

Vice ordf

Elisabeth Sahlin

Kassör

Lisa Grönberg

Sekreterare

Birgitta Nääs

Ledamot

Eva Juhlin

Suppleant 1

Britt-Marie Pettersson

Suppleant 2

Annica Eriksson

Information
Information till medlemmarna har i huvudsak skett via hemsidan, e-post samt FB,
viss information även på anslagstavlan vid klubben.
Tävling och träningskommittén
Som start på vårsäsongen ordnades en upptaktskväll där årets träningsupplägg
diskuterades. Det har hållits regelbundna träningskvällar med en ansvarig för
budföring och gruppmomenten, samt träningstävlingar som vid några tillfällen skett
på annan plats deltagarantalet har varit bra på träningstävlingarna.
Gemensamma uppletande kvällar med bra deltagande har ordnats under året.
Jämfört med 2017 som var ett mycket bra tävlingsår med många startande ekipage
är 2018 sämre med färre startande ekipage.
Bruksprov 19 starter av 8 ekipage 3 uppflyttade, 2 godkända, 2 cert och en SM start
har det blivit under detta tävlings år.
Rallylydnad: 7 starter av 4 ekipage inget av ekipagen har tre resultat så tyvärr blir det
ingen klubbmästare i Rallylydnad.
Lydnad: 9 starter av 3 ekipage, 2 ekipage har blivit uppflyttade till klass 1 och det
tredje ekipaget tävlar i klass 3.

Två av ekipage kommer att räknas på KM eftersom det tredje inte har tre resultat
som är kravet för lydnads KM.
Utöver det som ligger under SBK har medlemmars hundar deltagit på utställningar
med varierad framgång. Flera medlemmar har under året gjort godkänt anlagsprov i
viltspår, två hundar har erhållit titeln Viltspårschampion.
Hederspriser för första uppflyttningen, första 1:a pris liksom prisutdelning för Bruks
KM Lydnads KM sker på årsmötet.
Se bilaga.
Under året har klubben arrangerat två bruksprov, två lydnadstävlingar samt en
rallylydnadstävling.
Den inplanerade utställningen blev inställd då vi fick för få anmälningar mycket på
grund av att det var många utställningar samma helg.
Klubben har under året fått en ny tävlingsledare i bruks, två medlemmar har anmält
intresse att gå utbildningar som tävlingsledare lydnad samt domare rallylydnad
styrelsen har lämnat sin rekommendation. Oklart när utbildningarna startar i distriktet.
En medlem ska påbörja utbildning till SBK-instruktör inom specialsök/preparatsök
Stugan och planer
Bra anslutning på städdagen, gräsklippningsjouren har fungerat bra under
sommaren.
Höjden på träningsstegen har sänkts för att lättare kunna hantera hunden själv vid
träning.
Klubbstugan och planerna har varit uthyrda vid två tillfällen under året, klubben har
haft några fler förfrågningar om att hyra anläggningen men datumen har kolliderat
med klubbens tävlingar.
Köket
För att vi ska kunna fika vid träningar och kurser har köksansvarig sett till att det alltid
funnits kaffe och fika bröd. Vid klubbens tävlingar, och interna träffar har också mat
ordnats till domare och funktionärer. Vi är så tacksamma för allt detta.
Kurser
Bristen på instruktörer och någon som vill hålla kurser finns fortfarande, men trots
detta har klubben genomfört 9 kurser under året.
En introduktions och prova på kurs i rapport har hållits med några deltagare även
från andra klubbar.

En medlem har blivit färdigutbildad till allmänlydnadsinstruktör under året.
Kurser och utbildningar har klubben gjort i samverkan med Studiefrämjandet.
Övrig
Klubben firade SBK 100 år genom att bjuda medlemmarna på tårta.
En kväll i december bjöd klubben sina funktionärer på julgröt skinkmacka samt kaffe,
det blev en välbesökt och trevlig kväll.
Inköp under året, projektor och läsplatta som ska användas på kurser och träningar
samt en skrivare till sekreteraren.
Styrelsen framför ett stort tack till ALLA som arbetet för klubben under året,
instruktörer, tävlingsfunktionärer, domare, kommittéer m fl – tack alla ni som på ett
eller annat sätt bidragit till verksamheten. Vår förhoppning är att vi även framöver ska
kunna ha en bra verksamhet, förutsättning för detta är att vi alla hjälps åt. Beträffande
klubbens ekonomiska ställning hänvisas till revisorernas rapport.
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