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Valdemarsviks Brukshundklubb
Verksamhetsberättelse för 2020 och 2021
Styrelsens sammansättning under åren
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anna-Lena Nord
Kerstin Larsson
Marie Magnusson
Johanna Sallerbäck, ersatt 2021 av Anna-Karin Andersson

Inger Timan, ersatt 2021 av Tilda Källström
Simon Sallerbäck
Jennie Sjöström
Tomas Kettle
Maria Löf under 2020 vakant under 2021

Möten
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under 2020 och 8 protokollförda
möten under 2021.
Ett årsmöte 2020 samt två medlemsmöten, ett 2020 och ett 2021.

Medlemsantal
Vid 2021 års slut hade klubben 84 medlemmar.

Tävlingsgruppen
Tävlingsgruppen har under 2020 och 2021 legat nere.
Jennie Sjöström har varit ansvarig för rallylydnad, ansvarig för lydnad,
agility och bruks har varit vakant.
Under 2020 ställdes planerade tävlingar in på grund av Covid-19. Under
2021 genomfördes Cup Bia med både Lydnad och Rallylydnad. Styrelsen är
mycket nöjda och tacksamma med det gångna årets tävlingar. Trevlig
stämning och gott samarbete med funktionärerna. Stort tack för det gångna
året!

Lydnad
Vi har haft ett lydnadsprov under 2021, Cup Bia Bed, med totalt 19
startande ekipage.
2021-09-04 Klass start-kl.III
Tävlingen har gått bra, med beröm från de tävlande.

Bruks
Inga bruksprov har arrangerats under 2020 och 2021.

Agility
Agilitygruppen har varit vilande under året. En träningsgrupp har dock
träffats under året för att träna tillsammans.
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Rallylydnad
En officiell tävling har anordnats 2021, Cup Bia Bed, med totalt 44
startande ekipage.
2021-09-05 alla klasser, nybörjarklass fortsättningsklass, avancerad klass
och mästarklass.
Ett stort tack till alla som varit behjälpliga under våra tävlingar.
Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete

KM
Ingen klubbmästerskapstävling har genomförts under åren 2020 och 2021.
Till Klubbmästare för 2021 utses den som har inkommit med bästa
tävlingsresultat i respektive tävlingsgren under 2021.

Utbildning
Ansvarig för utbildningssektorn under 2020 fram till sommaren 2021har
Maria Löf varit. Från hösten 2021 har uppgiften varit vakant. Anna-Lena
Nord har dock administrerat kurserna.
Kurser under 2020
2 Allmänlydnadskurs
2 Valpkurser
2 nybörjarkurser i rallylydnad
2 fortsättningskurser i rallylydnad
1 noseworkkurs
1 spårkurs
1 aktivitetskurs
1 gå fint i koppelkurs
1 lydnadskurs med inriktning mot tävling
1 rallylydnadskurs med inriktning mot tävling
1 vardagslydnad
1 vardagslydnad fortsättning
Kurser under 2021
2 Allmänlydnadskurs
2 Valpkurser
1 vardagslydnad
1 vardagslydnad fortsättning
1 brukslydnad
Verksamma instruktörer har varit Marie Magnusson, Rebecka Lundqvist,
Maria Löf och avtalsinstruktör Berthold Franzén.

Sponsring
Sponsorer under åren 2020-2021 har varit Valdemarsviks Sparbank,
BiaBed, Rosenserien, Karlssons Gård, Djur & Trädgårdsbutiken, Hallings
Interiör, Marias Hus, Studiefrämjandet, Larsson textil, Bozita Robur
hundfoder, Hastawear och Loppas Hund och katt.
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Stuga/Plan
Sommarvatten har fungerat fram till hösten 2021. Gräsklippning på våra
planer har skett efter schema och behov.

Kök
Johanna Sallerbäck har ansvaret för köket fram till sommaren 2021. Under
2020 hade vi ingen köksverksamhet på grund av Covid-19. Under hösten
2021 hade vi två tävlingsdagar där köksuppgifterna löstes med inkallade
funktionärer och inhandling av styrelseledamöter (ordförande).

Slutord
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar, markägare och
generösa sponsorer för det gånga året. Vi vill även ge ett extra tack till de
medlemmar som lagt ner mycket av sin tid som har bidragit till att våra
aktiviteter och tävlingar har genomförts på ett utmärkt sätt.
Styrelsen ser fram emot ett nytt händelserikt och givande 2022.

Styrelsen, januari 2022
____________________________

______________________________

Anna-Lena Nord
Ordförande

Kerstin Larsson
Vice ordförande

__________________________
Anna-Karin Andersson
Kassör (adjungerad)

____________________________
Marie Magnusson
Sekreterare

__________________________
Simon Sallerbäck
Ledamot

____________________________
Tilda Kjellström
Ledamot (adjungerad)

__________________________
Jennie Sjöström
Ledamot

__________________________
Tomas Kettle
Suppleant

___________________________
Maria Löf
Suppleant (avgick 2021)

