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Rapport från styrelsen  
Under året har vi haft tolv protokollförda styrelse- & VU-möten, däremellan har hållits ett flertal 
möten och kontakter. I styrelsen har ingått Roland Frycklund ordförande, Lena Andersson kassör, 
Lotta Sandgren sekreterare, Lotta Hagström vice ordf samt ledamöterna Hans Nordgren, Urban 
Dahlgren, Zandra Beijer, Åsa Lindberg och Eva Lundström samt suppleanterna Lars Edin och Ann-
Sofie Zetterljung. 
Bland annat har vi genomfört/ansvarat för:  

 Arrangerat SM i Lydnad 2015. 

 Genomfört tävlingar i Agility, Lydnad, Rallylydnad, Freestyle/Htm, Apell. 

 Arrangerat träningskvällar i hallen, nu även för Freestyle/Htm. 

 Hållit i och genomfört ett stort utbud av kurser på olika nivåer och discipliner. 

 Sett till att få egna domare inom Agility, Lydnad, Rallylydnad, Freestyle/Htm. 

 Utbildat än fler tävlingsledare och andra funktionärer inom Freestyle/Htm, Lydnad, Rallylydnad 
och MH. 

 Gjort en rejäl upprustning av klubbstugan Granhammar. 

 Fått klartecken från Västra Mälardalens Myndighetsförbund om att köksavloppet vid 

Granhammar inte behöver åtgärdas. 

 Träningskvällar på Granhammar, nu med träningsvärd en kväll i veckan under sommaren. 

 Anskaffat instruktörsjackor. 

 I samband med våra tävlingar skramlat ihop bidrag till BRIS, Hjärt-Lungfonden, Läkare utan 
gränser, Musikhjölpen 

 Klubbens olika policyn har revideras och de finns tillgängliga på hemsidan under  
Klubbinfo/Policy, blanketter och dokument. 

 Vi har försökt, men inte lyckats, höja kursavgifterna för att följa Distriktets rekommendationer. 

 Behandlat en del enskilda medlemsfrågor. 

 Hållit ett medlemsmöte. 

 Anskaffat nytt låsbart ¨prisskåp¨ i hallen vid traktorutrymmet. Detta p.g.a att det vid några 
tillfällen har förekommit stölder. 

 Anskaffat en dryckesautomat till hallen. 

 Haft hjälp av ett flertal idogt gäng medlemmar & funktionärer vid arbetsinsatser och 
arrangemang inom samtliga discipliner.  

 Vår ekonomi är god, se separat rapport.  

 Vi har bevakat medlemsutvecklingen och den cirkulerar stadigt runt 260 medlemmar.   
 

Roland Frycklund, ordförande KBHK 
 

Ekonomi 
Största intäkterna har vi fått från tävlingar och kursverksamheten. 
Mesta utgifterna under 2015 har varit Granhammars upprustning samt kostnader för externa 
instruktörer. 
Bokningsintäkterna täcker samtliga hallkostnader. 
Ekonomin har varit mycket stabil. 

Lena Andersson, kassör KBHK  
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Medlemsaktiviteter och andra händelser 
Medlemsantalet 31/12 2015 var 289 varav 25 är ungdomar. Samtliga medlemmar har under året fått 
erbjudande om träningskort ämnat för inomhusträning i hallen: 

 ca 400 timmar har varit bokade för träningskortinnehavarna. 

 50 timmar har ungdomsgruppen träffats och tränat. 

 ca 250 timmar har vi hållit interna kurser för medlemmar. 

 Under ca 250 timmar har vi förberett och arrangerat 16 st tävlingar i hallen. 

Ytterligare timmar har ägnats åt 3 st utomhustävlingar varav en SM i lydand och 2 st MH. 

 

Hundägarutbildningssektor – HUS  
bru 

Vi utbildar och försöker visa hundägarna på allt kul man kan ha med sin hund. Allt för att vi i 
samhället ska få hundar som på ett trivsamt sätt fungera i vardagen.  
I valp/unghundskurserna får deltagarna prova på agility, bruksgrenarna och rallylydnad. Allt för att 
hundägarna och hunden ska hitta något som är intressant för dem båda. Det viktiga är att väcka 
intresse för det som är kul att göra tillsammans med sin hund. Vår förhoppning är man sen ska 
fortsätta utvecklas tillsammans, gärna via fortsättningskurser och att det så småningom leder fram 
till att vi får se dem på tävlingar i någon av dessa grenar. 
 

Kurser 
Gott om kurser har vi haft under året. 
Av vårens och sommarens 12 st inplanerade kurser blev 10 st av. 
• Agility Fortsättning Steg 1 
• Agility Fortsättning Steg 2 
• Allmänlydnad 
• Intro Rallylydnad 
• Klickergrund 
• Nybörjar Agility 
• Skoj Agility 
• Fortsättning Skoj Agility 
• Agility 
• Valpkurs 
• Valp/unghund 
Under hösten följde: 
• Freestyle för nybörjare 
• Handlingskurs i Agility 
• Skojagility 
• Tävlingslydnad 
• Valp fortsättning 
• Valp/unghund. 
• Lydnadsclinic 
• Flertalet kurser har hållits utomhus i Granhammar 
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Instruktörer 
Det har varit 5 instruktörsmöten under året, där vi planerat in kommande kurser. 
Instruktörsrådet hade ett möte i slutet av året. Där var Anders Gustavsson inbjuden för att berätta 
om vårt samarbete med Studiefrämjandet och informera om kompetensutveckling för oss 
instruktörer och andra aktiva. 
Under året har flertalet funktionärer utbildats. Bla. har 5 domare i olika discipliner examinerats, 
tävlingsledare i freestyle/Htm samt 2 A- figuranter MH. Nikki Hovander har under hösten gått 
grundmodulen för allmänlydnad. Jenny Broms ledde en inspirationsdag för oss instruktörer i 
specialsök, en mycket givande dag för oss som var med. 
 

Ungdomsgruppen 
Gruppansvariga from hösten: Mimmi Fält, Jenny Strömvall och Lotta Sandgren.  

 

Under vårterminen var det 5 stycken som var med i gruppen, under hösten ökades det och blev 10 

stycken som tränade varannan vecka. Ungdomsgruppen finns till för att skapa förståelse och kunskap 

att äga hund. Vi vill att ungdomarna ska aktivera sig själva och sina hundar samt uppleva ett trevligt 

samspel som ekipage. Under året har vi testat på olika grenar inom hundsporten, vi har haft besök 

och fått hjälp av en del i klubben.  

 

Rasutvecklingssektorn – RUS  
Sektoransvarig: Ann Sahlman 

Ett MH för uppfödare  har genomförts. Planerat MH för medlemmar fick ställas in då det var omöjligt 

att boka in en testledare. 

 

Under året har två nya figuranter utbildats i klubben. Dessa två har den nya behörigheten som både 

A och B-figurant för MH vilket underlättar  vid genomförandet av kommande prov. 

 

Granhammar 
Sektoransvarig: Urban Dahlgren m.h.a. Eva Lundström 

Upprustningen 

En omfattande upprustning av klubbstugan har genomförts under hösten. Kan väl egentligen inte här 

beskrivas hur fint det blev utan får beses av var och en under kommande säsong. Bl.a. har följande 

utförts: 

• Ett helt nytt IKEA-kök. (Det gamla revs ut) 
• Ny spis. 
• Ny varmvattenberedare och ny pump. 
• Nytt grupprum. (”Skräpförrådet” slopades och dess ytterdörr spikades igen.) 
• Dörröppning mellan kök och grupprum. 
• Ny elinstallation 
• Nytt golv i kök och grupprum  
• Nymålade väggar och tak 
• Konferensmöbler till grupprummet har vi fått från kommunen, tack för det.  
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Dessutom har  
• fönster, väggar och räcke målats ute på altanen  
• tre sittgrupper i trä anskaffats  
• inhägnaden av Agilityplanen rustats  

Vi kan se fram emot ett gott år på Granhammar  
och tack till alla som hjälpt till med upprustningen. 

Underbart! 
Verksamheten 

Kursverksamheten har vi försökt att utöka. Men tyvärr var det bara vi som höjde priserna inom 

Distriktet, så under våren blev det inte riktigt som vi tänkt oss. Till hösten sänktes priserna och 

deltagarantalet blev förbättrat. Vi fortsätter jobba för att kursverksamheten ska utökas i 

Granhammar. Nu när vi fått rustat och iordninggjort. 

Träningskvällar har vi haft varje tisdag från 1 Juni till 30 september med skotträning varje första 

tisdag i månaden. Inte allt för många har deltagit i dessa träningskvällar. Men vår förhoppning är att 

det blir fler framöver. Träningsvärd har vi haft alla Träningskvällar. Tack alla som ställt upp! 

Gräsklippning har också funkat i år. Vi gjorde en lista på vilka som skulle klippa när vi träffades och 

visade hur åkklipparen fungerade. Allt gick bra till ända fram till senhösten då något gick snett. 

Tack till alla ”klippare”! 

Hallsektorn 
Sektoransvarig: Hans Nordgren  
Bokningssystemet: Lena Andersson och Stefan Tallgren  
 
Hyresvärden Car-O-Liner 
Vårt hyresavtal med Car-O-Liner sas upp av hyresvärden i oktober. Nya förhandlingar har förts med 
hyresvärden vilket ännu vid årsskiftet inte lett till något avslut. Hyresvärden anser att vi skött oss bra 
och vill gärna ha oss kvar som hyresgäst. De flesta av de upptagna förhandlingspunkterna är lösta. 
Det som återstår för oss att lösa är att vi som klubb vill fortsatt ha ett långsiktigt avtal. Ett nytt 
hyresavtal förväntas bli klart under januari 2016. 
  
Verksamheten  
och beläggningen under året är fortsatt god fast det ständigt är nya hallar som dyker upp i landet. En 
del av dessa hallar kan enbart erbjuda träningsmöjligheter men ingen tävlingsverksamhet pga av dess 
storlekar. Inom vårt närområde har vi under året fått ytterligare konkurrens av en hall i 
Skinnskatteberg. Ett visst tapp i  beläggningen ser vi dock enligt den årliga statistiken som Lena 
sammanställer. Vad tappet beror på är dels det större utbudet av konkurrerande hallar men troligen 
även på att vår matta börjar bli sliten med påföljd att hundarna får tassproblem (sliter sönder 
trampdynorna i agility). Så vi får nog se upp i vårt långsiktiga tänkande framöver när det gäller 
mattval och annat utbud i konkurrenssituationen. 
2015 var sista årets som Djurmagazinet ställde upp som huvudsponsor till hallen. Någon ny 
huvudsponsor finns i dagläget inte, PR-kommittén handlägger ärendet vidare. 
Problem med avlopptanken fortsätter. Bevakning inför varje tävlingsarrangemang krävs. Vi saknar 
ännu en “Baja-Maja” som reserv-toa. 
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Drift och underhåll 
Städningen 
- Lena A & Netha N & Karin E har under året skött den dagliga / veckostädningen till full belåtenhet  
- Vid arrangemang i klubbens regi ansvarar tävlingsledare att städning blir utförd direkt efter avslutat 
arrangemang 
- Månatliga städningar av mattan och övriga utrymmen där kallelse går ut till medlemmar att ställa 
upp 
  
Under 2015 har inga större investeringar eller underhållsarbeten gjort.  Kan nämnas: 
- Ny färgskrivare 
- Ny röjsåg 
- Låsbart nyckelskåp 
- Röjning av raststigen 
- Inre städarbeten och lampbyten 

 

PR/Info 
Sektorn har bestått av sammankallande Lotta Sandgren, Roland Fryklund, Stefan Tallgren och Jenny 
Strömvall.  
Vi har haft ett medlemsmöte i maj med fokus på SM och förberedelser inför detta.  
Sektorns stora arbete under året har varit att ta fram en ny funktionell hemsida. Stefan och Jenny har 
tillsammans jobbat fram en ny sida som beräknas vara i drift under första kvartalet 2016. En stor 
eloge för allt deras arbete och idéer. Övrig PR-verksamhet har varit blygsam. 
 

Disciplin Bruks 
Sektoransvarig: Pia Packalen m.h.a. Eva Lundström och Urban Dahlgren 

Tävlingar 

Vi har under året haft två appell/spårtävlingar.  

 

Träningstillfällen 

Skotträning har vi haft varje första tisdag i månaden från  juni till och med september. 

 

Disciplin Agility  
Sektoransvarig: Hans Nordgren  
Under året har kursverksamhet hållits både med interna som externa instruktörer och vi har 
arrangerat ett antal agilitytävlingar. Vi har även krönt året med några tävlingsekipage som deltagit i 
SM 2015 med bl.a en Guldmedalj. En del nya agilityhinder har inhandlats 
 
Kursverksamhet med interna instruktörer  
har hållits av Karin Edin, Agnetha Nordgren och Lisa Alestrand 
 Nybörjarkurser  
 Fortsättningskurs 
 Skojagility 

  



 

 
 Verksamhetsberättelse 2016 2016-02-12/rf 

 
 

7 
 

Kursverksamhet med externa instruktörer  
 Tuulia Liuhto OMD-seminare (april) 4 kurstillfällen med totalt 32 deltagare 
 Tuulia Liuhto OMD-seminare (dec) 4 kurstillfällen med totalt 22 deltagare 

Tävlingar 

Klubben har under året fått tillskott på en del nya tävlingsekipage vilket är glädjande. 

 AgilityCupen under jan-mars lockade drygt 1.000 anmälda starter. (Sveriges största inoff 
agilitytävling). Huvudsponsor till årets tävling var Brit Care som bidrog med ett stort prisbord 

 Under Annandagsjul den 26 dec arrangerades för andra året Tunnelracet. Tävlingen innehöll en 
individuell klass och en lag-stafett. Totalt så var det ca 240 starter. Pengarna som inkom via 
anmälningsavgifter skänktes oavkortat till Unicef och Bris. 

SM 2015 

Till årets SM representerades klubben av deltagare både i de individuella klasserna samt i lagklassen. 

Lag Team Agility 4 You, med klubbens Hans Nordgren, tog guldmedaljen  

Övriga deltagande från klubben individuellt eller i lag, Leif Olsen och Ulf Jönsson. 

Årets Agilityhund i Sverige (klass 3) 

Large av 490 hundar  

Plats 50 Kia (Hans Nordgren)                                      

Plats 72 Karriärs Heaven and Earth (Ulf Jönsson).  

Plats 98 Winning Line’s Domini (Ulf Jönsson)  

Plats 220 Winning Line’s Vinha (Lena Mattson)  

Plats 409 Nikki (Lisa Alestrand) 

Tyvärr så har klubben ännu inga Small och Medium-ekipage som tävlar i klass 3 

Årets Agility-Lag i Sverige (Inget krav på klass 3) 

Large av 72 lag 

Plats 8 Team Agility 4 You (Hans Nordgren)        Klar kvalificerad för SM 2016  

Plats 17 Svarta Snabba S (Ulf Jönsson)                  Klar kvalificerad för SM 2016 

Plats 22 Två av varje (Leif Olsen & Lena Olsen)                       

 
Disciplin Freestyle 
Sektoransvarig: Ann-Sofie Zetterljung 

 

Tävlingsekipage och resultat 

Under året har vi haft 12 olika ekipage som varit ute och representerat klubben på tävling och med 

mycket goda resultat. Under året har klubbekipagen tagit 4 diplom: Emelie Carlström och Prima 

HtM1, Britt Marie Webster och Arlo FS1 samt Linn Aasen och Nässla HtM1 och FS2. 

FS/HtM ekipagen fick också denna vinter några fasta träningstider i HundArenan och 

träningstillfällena har varit välbesökta de flesta gångerna. 
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Arrangemang 

Under året har klubben arrangerat 3 tävlingar. 

Årets första tävling arrangerades lördagen den 23 maj. Lotta Sandgren var tävlingsledare, Jenny 

Strömvall var tävlingssekreterare. Ett flertal klubbmedlemmar arbetade som funktionärer med den 

äran. Vi hade totalt 84 starter i de 6 klasserna.  

Tävlingen löpte på fint och både arrangörer, domare, tävlande och publik var nöjda. 

Arboga tidning fanns på plats och publicerade en artikel i både pappers- och nättidningen efteråt. 

Årets andra tävling var en 2-dagarstävling 29-30 augusti i Hundarenan med 137 FS starter på 

lördagen och 101 HtM starter på söndagen. Långa tävlingsdagar för både funktionärer och deltagare 

men det var idel glada miner trots att alla var trötta och att dessutom toaletterna inte gick att 

använda på söndagen (vi hade missat beställa tömning av tanken inför tävlingen). Både lördagen och 

söndagen kunde ekipagen i den ena starten av klass III kvala om en plats till AFEC (Agria Freestyle 

Elite Challenge) som arrangeras på My Dog i Göteborg i januari 2016. 

Klubben hade 8 egna ekipage som startade under helgen i 5 olika klasser och en egen domare i 

tjänst. 

Lite problem att få ihop funktionärer och ett mycket tufft och intensivt arbete som utfördes framför 

allt före tävlingen men också under tävlingsdagarna av våra tävlingsledare Lotta Sandgren och Jenny 

Strömvall. En stor eloge till dessa två, utan dem hade det aldrig blivit tävling. 

Tyvärr blev vi vid två olika tillfällen under sommaren bestulna på priser till tävlingen, vilka 

förvarades i en ordentligt stängd och tydligt märkt kartong uppe i konferensrummet i Hundarenan. 

Inför 2016 finns ev. planer på att arrangera tävling i augusti. 

 

Kurser 

En nybörjarkurs på 4 ggr med 5 deltagare har hållits under hösten i Hundarenan med Sandra Öhlén 

som instruktör. 

 

Utbildning 

Under året har klubben fått en godkänd domare, Ann-Sofie Zetterljung samt ytterligare 1 godkänd 

tävlingsledare, Jenny Strömvall. En tävlingsledare ytterligare är under utbildning, Britt Marie Webster 

och under 2016 planerar även Mimmi Fält att gå tävlingsledarutbildningen. 

Det betyder att klubben nu har en egen domare, A-S, samt 6 tävlingsledare utbildade och godkända: 

A-S, Zandra B, Lotta, Jenny, Sandra Ö och Emilie. 

 

Disciplin Lydnad 
Sektoransvarig: Lotta Hagström 

 

Lydnadstävlingar och SM 2015 

Klubben har under året som vanligt genomfört flera lydnadstävlingar, med många deltagare. Även 

SM i Lydnad arrangerade vi. Det gick av stapeln på Sundbyholms travbana i samarbete med Fagersta 

Bk som stod för SM i Ralllylydnad. Vi fick gott om lovord för ett väl arrangemang trots att stödet från 

förbundet var minimalt. Ändock fick ett överskott trots att vi budgeterat med "plusminusnoll" 
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Tävlingsekipage  

Maria Brandel tävlade SM med två hundar, som båda gick till final! Maria har även representerat 

Sverige på VM i Italien. För övrigt har flera av klubbens tävlingsekipage visat framfötterna på 

tävlingar i alla klasser. 

Annat 

Klubben har under 2015 utbildat domare och tävlingsledare. På årets sista lydnadstävling tillhörde 

samtliga domare klubben!  

Disciplin Rallylydnad 
Sektoransvarig: Zandra Beijer 
 

Funktionärsutbildningar  

Vi har under två helger i januari och februari arrangerat en rallylydnadsdomarutbildning på klubben, 

där två av nio deltagare var klubbens egna medlemmar, Zandra Beijer och Linn Aasen. 

I augusti gjorde Zandra och Linn sitt slutprov och blev klara domare, vilket innebar att klubben nu 

hade två egna domare.  

 

Rallylydnadsekipage och SM 2015 

Antalet tävlande och aktivt tränade medlemmar i sporten är hög på klubben. Klubben var även under 

juli representerad på årets rallylydnads SM med ett tävlingsekipage, Zandra och Lystra, som tog sig 

vidare till final och hamnade slutligen bland topp 10. Klubben hade även tre funktionärer med på 

planen under SM dagarna Jenny Strömvall, Linn Aasen och Kevin Strömvall.  

 

Tävlingsarrangemang 

Som en del av Zandra och Linns domarutbildning arrangerades den 30 maj en inofficiell 

rallylydnadstävling där möjligheten att starta i alla klasser erbjöds, totalt startade under den dag 35 

stycken.  

Under december genomfördes en officiella två dagars rallylydnadstävling där möjlighet att starta i 

alla klasser erbjöds. Tävlingarna arrangerades inomhus i hundarenan med totalt 123 starter. Unikt för 

årets tävling var att vi för första gången kunde arrangera tävlingen helt självständigt utan att behöva 

hyra in en enda funktionär utifrån.  

Som vanligt när vi arrangerar tävlingar var det ett glatt och gäng funktionärer som hjälpte till med 

arrangemanget, som gjorde att tävlingen flöt på fint under dagarnas gång.  
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För klubben Kungsör 2016-02-23 
 
 
 
 
Roland Frycklund, ordf Lena Andersson, kassör Lotta Sandgren, sekreterare  
 
 
 
 
Lotta Hagström vice ordf   Hans Nordgren, ledamot Urban Dahlgren, ledmot  
 
 
 
 
Zandra Beijer, ledamot Åsa Lindberg, ledamot Eva Lundström, ledamot 
 
 
 
 
Lars Edin, suppleant  Ann-Sofie Zetterljung, suppleant 
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Till sist några tillägg.  

Ledord, deviser och vår verksamhetsidé 

 

Aktivt hundliv 
Kungsörs Brukshundsklubb är en förening inom Svenska Brukshundsklubben.  

SBK;s ledord är ”Aktivt hundliv”  och organisationens övergripande mål är att kontinuerligt skapa 

goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet. 

 

Klubbens verksamhetsidé: 
”Kungsörs Brukshundsklubb är en aktiv samlingsplats för alla hundintresserade”  
Vilket innebär: 

1. Klubben ska vara en trevlig samlingsplats för hundintresserade i regionen. 

 

2. Medlemmarna ska känna att klubben är till för dem.  

 

3. Klubben ska till allmänheten och hundintresserade sprida en positiv bild av hundhållningen och 

hundsporterna, bl.a. genom att samverka med kommunen, media och andra. 

 

4. Vi ska eftersträva att våra kursdeltagare fortsätter på klubbens olika aktiviteter efter 

genomgången kurs. 

 

5. Medlemmar som gör aktiva insatser för klubben ska känna sig uppskattade och värdefulla.  

 

6. KBHK ska vara attraktivt för de som tävlar aktivt och representerar klubben oavsett disciplin, 

från Bruks till nya/kommande framtidsgrenar. 

 

7. Våra kurser ska hålla hög kvalité och vara efterfrågade. 

 

8. Klubben ska ha en sund ekonomi som främjar verksamheten. 

 

9. Klubbstugan Granhammar och Kungsörs Hundarena ska vara våra levande och aktiva 

mötesplatser.  

 

10. Medlemmarna ska ha möjlighet att utbilda och vidareutbilda sig inom klubben och man ska ha 
möjlighet att genom klubbens försorg komma till distriktets och studiefrämjandets 
kompetensutveckling. 
 

11. Vi ska eftersträva att våra kommittéer verkar självständigt enligt givna riktlinjer. 
 
 


