Vallentuna Brukshundklubb

Verksamhetsberättelse 2020
för arbetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31
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1. Klubbens ledning och styrning
1.1. Styrelse
Ordförande

Mia Enlin

Vice ordförande

Madelene Arvidsson/Nette Carlestål

Sekreterare

Göran Hagberg

Kassör

Sarah Öhman

Ledamot

Kicki Jidebom

Ledamot

Sonny Samuelsson

Ledamot

Annika Malmros-Borell

Ledamot

Tomas Carlsson

Ledamot

Anna Hagberg

Suppleant #1

Nette Carlestål/-

Suppleant #2

Anna Warren-Haglund

1.2. Revisorer
Sammankallande

-

Ledamot

Helén Eimar/-

Suppleant

Jennifer Hård

Suppleant

Henrik Sandblad
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1.3. Valberedning
Sammankallande

Kim Andersson

Ledamot

Nathalie Kroczek Samuelsson

Ledamot

Agneta Karlsson

1.4. Utskottsansvariga
Tävlingsutskottet

Sarah Öhman

Utbildningsutskottet

Anna Hagberg

PR/Info-utskottet

Göran Hagberg

Stuga- och köksutskottet

Sonny Samuelsson

Avel- och hälsautskottet

Mia Enlin

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 trevligt här.

2.2. Fler deltar aktivt
Tre färdiga allmänlydnadsinstruktörer i Kim Andersson, Nathalie Kroczek-Samuelsson och
Sonny Samuelsson.
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2.3. Möta behov av utbildning
Vi har utfört 14 olika kurser och planerat, men fått ställa in ytterligare 6 kurser på grund av
för få deltagare eller i ett fall corona-restriktioner. Kurserna har spänt över hela bredden
både vad gäller grenar som erfarenhetsnivå, men till stor del varit valpkurser i år.
Under medlemsmöten och i övrigt har vi också tacksamt tagit emot önskemål från våra
medlemmar.

2.4. Anordna tävlingar
Vi har anordnat sex tävlingar under året:
● två i rallylydnad och
● fyra i lydnad (tre startklass i juni, en startklass-klass 3 i september).
En väldigt uppskattad inofficiell tävling i rallylydnadens nybörjarklass har vi också haft.

2.5. Året runt träning
“Svansen” har funnits tillgänglig dock bara för de med nyckel då dörren med kodlås inte går
att stänga. Tyvärr har bara ett fåtal har utnyttjat möjligheten att boka lokalen, men vi tror att
alla kanske i tänkt på att boka.

3. Utskottens verksamhet
3.1. Tävlingsutskottet
Sammankallande:
Medlemmar:

Sarah Öhman
Annika Malmros-Borell, Kim Andersson, Camilla Grip

Vi har anordnat fem tävlingar under året (två i rallylydnad och tre i lydnad).
Tyvärr blev årets SM inställda även om vi glädjande nog hade många duktiga från klubben
som kvalificerat sig.
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3.2. Utbildningsutskottet
Sammankallande:
Medlemmar:

Anna Hagberg
Samtliga instruktörer

3.2.1.Kurser våren 2020

Kurs

Antal deltagare

Instruktör

Grundkurs i Specialsök Kong

5

Lili Östergren-Jadeby

Fortsättningskurs i Bruks
Appell/lägre

5

Hampus Stavem
(extern instruktör)

Allmänlydnadskurs

3

Madelene Arvidsson/
Anna Hagberg

Valpkurs

5

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Nosework I

2

Stefan Borell

Rallylydnad nybörjare

2

Annika Malmros-Borell

Allmänlydnad

4

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Rallylydnad fortsättning

2

Annika Malmros-Borell

Agility nybörjare

4

Annelie Bramstång
(extern instruktör)

Grundkurs i Freestyle och HTM

4

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Nosework steg I

4

Stefan Borell

11 kurser varav 3 inställda under våren med 34 deltagare och ett netto på knappa 21 500
kr.
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3.2.2.Kurser hösten 2020

Kurs

Antal deltagare
(+ reserver)

Instruktör

Rallylydnad nybörjare

6 (+4)

Göran Hagberg

Valpkurs #1

12 (+11)

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Freestyle och HTM

2

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Valpkurs #2

12

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Nosework steg I

2

Stefan Borell

Rallylydnad
fortsättningsklass

6

Annika Malmros Borell

Valpkurs #3

12 (+3)

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Allmänlydnad

11

Kim Andersson och
Sofia Österdahl

Valpkurs #4

6 (+5)

Nette Carlestål

9 kurser under hösten varav 3 inställda. 1 av de inställda pga. Corona-restriktioner. 59
deltagare var det på höstens kurser och ett netto på ca 58 000 kr.
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3.2.3.Upp och hoppa - Sund med Hund

Under hösten deltog vi i Brukshundklubbens utmaning mellan lokalklubbarna i satsningen
“Upp och hoppa -Sund med hund” . Deltagandet var kostnadsfritt och de som ville kunde
delta i ett diplomering till självkostnad.
Den pågick under 8 veckor och bestod av två delar där man varje vecka skulle göra:
● 2 stycken löp/gå-pass och
● 1 träningspass
Från VaBK var vi i snitt 12 deltagare per vecka som gjorde totalt 242 pass! De gav oss en
fenomenal fjärde plats bland landets alla lokala brukshundklubbar.

3.2.4.Måndagspromenader och torsdagsträningar

Restriktioner på grund av corona-pandemin gjorde av vi fick göra uppehåll under vår och
sommar samt mot slutet av året för våra populära måndagspromenader och
torsdagsträningar.
Vi kunde dock genomföra ett tiotal torsdagsträningar och en handfull måndagspromenader.

3.3. PR/Info-utskottet
Sammankallande:
Medlemmar:

Göran Hagberg
Kim Andersson, Mia Enlin

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.
Vi är synliga på facebook, Instagram och via vår hemsida. Kallelser till medlemsmöten
mejlas ut via funktionalitet i SBK:s medlemsregister.
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3.3.2.Förslag på förbättringar

Verktyg på webbplatsen för feedback-möjlighet och att kunna se hur användarna använder
webbplatsen för att kunna göra förbättringar. Inga förbättringsförslag har inkommit.

3.3.3.Lite sök-statistik

Vår hemsida har dykt upp som resultat vid 16 700 sökningar under senaste året. Vanligaste
sökorden där vi dyker upp är:
1. vallentuna brukshundklubb (1 547 sökningar och 506 klickade vidare)
2. valpkurs vallentuna (220, 69)
3. valpkurs (119, 8)
… en bit ner hamnar exempelvis “resultatbudget” där vi visades vid 2 240 sökningar, men
ingen klickade på oss förstås. Det gör att CTR, click-through-rate, är bara 5,6%, dvs hur
många som klickar på oss i en sökning och verkligen går till hemsidan.
Dryga 80% av alla sökningar är från mobil, sedan kommer dator och en handfull procent från
platta.

3.4. Stuga och kök-utskottet
Sammankallande:
Nyckelansvar:
Stuga:
Kök:
●
●
●
●
●

Sonny Samuelsson
Kassör
Kicki Jidebom, Tomas Carlsson
Sonny Samuelsson

Köket har underhållits med möjligt fika/gott vid träning/tävlingar. Luncher till kurser
som haft behovet samt vid alla evenemang.
Stugans säkerhet har förbättrats efter inbrott och inbrottsförsök
Mindre fel har reparerats som hål i golvet på kontoret.
Parkeringen har fyllts på med grus.
Belysningen har bytts ut mot nya fullt fungerande.

Stort tack till Bert Jidebom som drivit på och hjälpt till med flera av ovanstående punkter.
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3.5. Avel och hälsa-utskottet
Sammankallande:
Medlemmar:

Mia Enlin
Anna Warren-Haglund

Löpande underhåll av banan har skett under året. Material som försvann i samband med
inbrottet under våren har ersatts.
MH/MT-banan har även detta år varit i karens juni-augusti på grund av problem med mycket
myror sommartid. I övrigt har banan fungerat som den ska.
Under året har vi arrangerat följande aktiviteter:
● Mentalbeskrivning (MH): 2 st
● Mentaltest (MT): 2 st
● Mentaltest 2017 (MT2017): 1 st
Sammanlagt har 40 hundar testats eller beskrivits på vår bana.
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4. Återblick av styrelsen

En framgångsrikt år med mycket aktivitet på klubben i form av kurser 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
● Tävlingar
● Torsdagsträningar, men inte så styrt med instruktör nödvändigtvis utan mer som
öppen träning
● Sund med hund
● Hundmarschen

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 rallylydnad och lydnad

4.3. Vad vi vill börja med
Önskemål om fler träningstillfällen i grupp återkommer.
● Distansutbildningar (studiecirklar)
● Instruktörsutbildning
● Träningsgrupper (Bruks etc.)
● Agility (kurs, träningsgrupp)
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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, 2020-12-15

Mia Enlin
Ordförande

Nette Carlestål
Vice ordförande

Göran Hagberg
Sekreterare

Sarah Öhman
Kassör

Kicki Jidebom
Ledamot

Anna Hagberg
Ledamot

Annika Malmros-Borell
Ledamot

Tomas Carlsson
Ledamot

Sonny Samuelsson
Ledamot

Anna Warren-Haglund
Suppleant #1

Suppleant #2
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