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1) Klubbens ledning och styrning

1.1) Styrelse

Ordförande Carola Hag

Vice ordförande Nette Carlestål

Sekreterare Göran Hagberg

Kassör Kicki Jidebom

Ledamot Anhelee Pugliano

Ledamot Anders Hag

Ledamot Annika Malmros-Borell

Ledamot Madeleine Arvidsson

Ledamot Mia Hermansen

Suppleant #1 Mikaela Johansson

Suppleant #2 -

1.2) Revisorer

Sammankallande Anette Eriksson

Ordinarie Ingrid Eneroth

Suppleant Vakant

Suppleant Vakant

1.3) Valberedning

Sammankallande Agneta Geneborg

Ordinarie Lili Östergren-Jadeby

Ordinarie Anhelee Pugliano

1.4) Utskottsanvariga

Tävlingsutskottet Camilla Grip

Utbildningsutskottet Carola Hag

PR/Info-utskottet Göran Hagberg

Stuga och kök-utskottet Madelene Arvidsson

Avel och hälsa-utskottet Mia Hermansen
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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 utbildat 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

Antalet sökträffar ca 60 000 vilket är i nivå med föregående år.

Samarbetet med Studiefrämjandet har medfört att alla våra kurser också är sökbara och 
marknadsförs via deras webbplats.

Antalet aktiva medlemmar som ej uppgivit mejladress är 34. Vilket är 13 färre än förra året.
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3) Utskottens verksamhet

3.1) Tävlingsutskottet

Sammankallande: Camilla Grip

Medlemmar: Madelene Arvidsson, Anhelee Pugliano.

Klubben har anordnad flera tävlingar under året:

• Lydnadstävling (april)

• Agilitytävling inoff (april)

• 3 rallylydnadstävlingar (april, juni och augusti) har arrangerats under året. 

En inofficiell utställning anordnades i september där vi också hade barn med hund

(0-9 år) och juniorhandling (10-17 år).

3.2) Utbildningsutskottet

Sammankallande: Carola Hag

Medlemmar: Samtliga instruktörer

Under 2018 har vi hållit 15 kurser.

3.2.1) Valp- och allmänlydnad

• 2 Valpkurs

• 1 Allmänlydnad

• 1 Allmänlydnad steg 2

3.2.2) Brukslydnad

• Spårkurs

3.2.3) Lydnad

• 1 Startklass

• 1 Lydnadsklass 2 och 3

3.2.4) Agility

• 2 Agility Nybörjare
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3.2.5) Rallylydnad

• 1 rally Nybörjare

• 1 rally Fortsättning

• 1 rally Avancerad

• 1 rally mot tävling

3.2.6) Juniorer

• 2 Juniorkurser

3.2.7)  Öppen träning

Det har varit öppna träningar inom t.ex. rallylydnad, hundmöten och utställningsträning.

3.3) Pr/Info-utskottet

Sammankallande: Göran Hagberg

3.3.1) Allmänt

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.

3.3.2) Statistik

Samma nivå på antalet sökträffar ca 60 000 träffar som under 2017. Något fler 7,2% jämfört med 6,4 
% klickade sig vidare (CTR). Precis som föregående år var överlägset vanligaste sökningen som 
gav träff var på ”vallentuna brukshundklubb” därefter ”vallentuna bk” och ”valpkurs vallentuna”. 

Lika många tittar på webbplatsen via desktop (dator) som mobil. Dock klart färre via surfplatta.

3.3.3) Säker anslutning

Säker anslutning med hjälp av certifikat har slagits på via vårt webbhotell Binero och Let´s Encrypt.
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3.3.4) Framtidssäkring

För att framtidssäkra webbplatsen har alla gammal HTML-kod tagits bort och ersatts med moderna 
webbelement. Det har också möjliggjort en uppdatering av en programvara (PHP) vi kan köra på till 
senaste nivå.

Det gamla temat som inte uppdaterats sedan 2015 har ersatts av ett nytt även om webbplatsen 
fortsatt har i princip samma utseende. Dock ger det möjlighet till fullständig responsiv webbplats som 
automatiskt fungerar lika bra på desktop som mobil. Antalet sidor som inte var användbara från en 
mobil var tidigare 422.

3.4) Stuga och kök-utskottet

Sammankallande: Madelene Arvidsson
Nyckelansvar: Kassör
Stuga: Anders Hag
Kök: Madelene Arvidsson

Under året har det organiserats med fortsatt underhåll av Stuga/dass, belysning till lydnadsplanen 
monterats och satts i bruk. 

Köket har underhållits med möjligt fika/gott vid träning/tävlingar. Luncher till kurser som haft behovet 
samt vid alla evenemang. 

Kodlås till träningshallens dörr, denna har inte fungerat tillfredsställande och kommer ses över.

Ramp har tillkommit för en smidigare passage som komplement till den rangliga gallertrappan. En 
fixardag under hösten hölls där flertalet medlemmar deltog, det oljades lite här och var samt att vår 
prispall fick nya delar.
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3.5) Avel och hälsa-utskottet

Sammankallande: Mia Hermansen

Medlemmar: Madelene Arvidsson, Jenny Nyberg (tillkommit under året)

Löpande underhåll av banan har skett under året. Vi har bland annat köpt in en ny elhare samt byggt 
upp gömslen för avståndslek och spöken. 

Under året har vi arrangerat följande aktiviteter:

• Mentalbeskrvning (MH): 6 st varav 2 st varit uppfödar-MH´n. 

• Mentaltest (MT): 3st

• Mentaltest 2017 (MT2017): 2st

Det var planerat för en exteriörbeskrivning under året men denna har tyvärr inte kunnat genomföras.

4) Återblick av styrelsen

En framgångsrikt år med mycket aktivitet på klubben i form av kurser, utställning och tävlingar 
förutom all träning av oss medlemmar.

4.1) Vad ska vi fortsätta med

Några av de aktiviteter vi ska fortsätta med:

• Hundpromenader

• MH/MT

• Hundägarutbildningar

• Stora tävlingshelgen

• Juniorkurser

4.2) Vad måste vi kanske sluta med

Svårt att få tillräckligt med funktionärer gör att vi riskerar behöva sluta med:

• Utställning

• Övriga tävlingar än tävlingshelgen
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4.3) Vad ska vi börja med

Önskemål om fler träningstillfällen i grupp återkommer.

• Återuppta Torsdagsträningar, men inte så styrt med instruktör nödvändigtvis utan mer som 
öppen träning

• Träningsgrupper – kan vi möjliggöra fler?

5) Ett stort tack

Ett stort tack till er alla som hjälpt till på tävlingar, fixardagar, deltagit på kurser, träningsgrupper, 
tävlat inom agility, bruks, lydnad och rallylydnad mm. Det är ni som gör att klubben lever. 

Vallentuna Brukshundklubb  

Styrelsen, 2018-11-28

Ordförande, Carola Hag Sekreterare, Göran Hagberg Kassör, Kicki Jidebom

Vice ordförande, Nette Carlestål Anhelee Pugliano Anders Hag

Annika Malmros-Borell Madelene Arvidsson Mia Hermansen
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