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2)

Måluppföljning

2.1)

Alla känner sig välkommen
Vi har en öppen och trevlig atmosfär. Många uttrycker att de känner sig välkomna till klubben och att
det är mysigt här.

2.2)

Fler deltar aktivt
Flera har utbildad sig till instruktörer och olika tävlingsfunktionärer.

2.3)

Möta behov av utbildning
Vi har anordnat flera olika kurser över hela bredden både vad gäller grenar som erfarenhetsnivå.
Under medlemsmötena och i övrigt har vi också tacksamt tagit emot önskemål från våra
medlemmar.

2.4)

Anordna tävlingar
Vi har anordnat flera tävlingar under året plus en uppskattad inofficiell utställning i september

2.5)

Förbättra marknadsföring
Vi har påbörjat samarbete med kommunen för att synas på olika kommungemensamma forum.
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3)

Utskottens verksamhet

3.1)

Tävlingsutskottet
Anette Öhman är sammankallande och övriga medlemmar Camilla Grip och Anhelee Pugliano.
Klubben har anordnad flera tävlingar under året:
•

Lydnadstävling (april)

•

Agilitytävlingar (maj)

•

3 rallylydnadstävlingar (juni, aug och okt) har arrangerats under året med totalt 101
deltagare.

En väldigt populär inofficiell utställning anordnades i september där vi också hade barn med hund
(0-9 år) och juniorhandling (10-17 år).
3.2)

Utbildningsutskottet
Medlemmar i Utbildningsutskottet är Carola Hag som är sammankallande samt alla våra instruktörer.
Under 2017 har vi hållit en stor mängd kurser:
•

6 st. allmänlydnad- eller valp-kurser

•

3 st. rallylydnadskurser

•

2 st. nosework-kurser

•

2 st. aglitykurser

•

1 tävlingslydnadskurs som var uppdelad på olika tematillfällen

•

3 st. privatlektioner

Under både vår och höst har vi haft öppna torsdagsträningar ofta med något tema och någon
instruktör närvarande. Det har också varit öppna träningar inom exv. brukslydnad.
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3.3)

Pr/Info-utskottet
Medlem i PR/Info-utskottet är Göran Hagberg.
Vad gäller informationsutskick har ett stort antal kursinfo och -inbjudan har lagts ut på vår webbplats
och i vår facebookgrupp. Även inbjudan till medlemsmöten, torsdagsträningar etc. har lagts ut.
På webbplatsen har vi infört sökmotoroptimering (SEO) för att öka träffen vid sökningar från Google,
Bing etc. Drygt 60 000 träffar under 2017 varav 6,4 % klickade sig vidare (CTR). Överlägset
vanligaste sökningen som gav träff var på ”vallentuna brukshundklubb” därefter ”vallentuna bk” och
”valpkurs vallentuna”.
Smärre förbättringar på webbplatsen som att godkänna användandet av kakor (cookie consent) för
att följa gällande EU-direktiv samt möjlighet till direkt återkoppling via ett val som finns på varje sida i
högerkanten (feedback tab).
För underlätta användandet vår lilla träningslokal ”Svansen” har vi förutom kodlås också på prov
infört webb-baserad bokning.

3.4)

Stuga och kök-utskottet
Medlemmar är Madelene Arvidsson om är sammankallande och Nette Carlestål.
Stort arbete vid varje aktivitet på klubben med inköp och hantering av caféet. Möjlighet att betala via
swish har varit populärt och troligen ökat försäljningen i caféet.
Löpande underhåll av klubbstugan som tätande av takläckage, lagat innerbelysning. Till det
anordnande av städdag med klubbens medlemmar.
Dessutom förbättringar som gångbro in till träningslokalen ”Svansen”, kodlås ytterdörren till
”Svansen” och påbörjat arbete med förbättrad belysning med hjälp av Bert Jidebom.

3.5)

Avel och hälsa-utskottet
Medlemmar i denna är Mia Hermansen, Madelene Arvidsson och Kicki Jidebom, sammankallande
är Mia Hermansen.
Kicki Jidebom och Madelene Arvidsson har utbildats till figuranter för MH och MT. Madelene har
under året även utbildat sig till testledare och figurant för MT2017.
Arbetet med att bygga om MH banan samt bygga bana för MT och MT-2017 är färdigt och banan är
besiktigad av representant från utskottet avel och hälsa från SBK-centralt.
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Flera beskrivningar och tester har arrangerats i klubbens regi under året.
•

MH:2 st

•

MT: 2st

•

MT 2017: 2st

Ytterligare 2 st MH´n har genomförts på Vallentuna i Väsby BK´s regi.
Banan har använts av SBK´s utskott för avel och hälsa för deras utbildning av nya MH-figuranter och
testledare.

4)

Ett stort tack

Ett stort tack till er alla som hjälpt till på tävlingar, städdagar, deltagit på kurser, träningsgrupper, tävlat inom
agility, bruks, lydnad och rallylydnad mm. Det är ni som gör att klubben lever.
Vallentuna Brukshundklubb
Styrelsen, 2018-02-10
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