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Verksamhetsberättelse 2017
Kungsörs Brukshundklubb, bildad 1974
Rapport från styrelsen
Under året har vi haft tio protokollförda styrelsemöten. I styrelsen har ingått Linda Kjellman
ordförande, Henrik Lövsted vice ordförande, Lena Andersson, kassör, ledamöterna Hans Nordgren,
Urban Dahlgren, Åsa Lindberg, Eva Lundström samt Lotta Hagström, suppleanterna Ann-Sofie
Zetterljung och Roland Frycklund. Sekreterarposten har varit vakant.
Band annat har vi genomfört/ansvarat för:
 Genomfört och avslutat förhandlingar med Car-O-Liner gällande uppsägning av hyreskontrakt
för Hund Arenan på Granlidsvägen.
 Genomfört och avslutat förhandlingar med Stendörren som är hyresvärdar för nya HundArenan
på Kungsgatan 10.
 Stött vidareutbildning av klubbens funktionärer inom samtliga discipliner och
verksamhetsoråden.
 Arrangerat träningskvällar och medlemsträningar i hallen.
 Fortsatt upprustning av klubbstugan i Granhammar.
 Klubbens olika policyn har setts över och de finns tillgängliga på hemsidan.
 Behandlat enskilda medlemsärenden.
 Vår ekonomi är god, se separat rapport.
 Vi har bevakat medlemsutvecklingen och den cirkulerar stadigt runt 250 medlemmar.
Linda Kjellman,
ordförande KBHK

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god och stabil. Största intäkterna från tävlingar och kursverksamhet. Stora
kostnader under året har varit flytten av HundArenan.
Lena Andersson,
kassör KBHK

HUS - Hundägarutbildningssektor
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 bruksgrenarna, agility, nosarbete och rallylydnad.
Allt för att hundägarna och hunden ska hitta något som är kul att göra tillsammans. Det viktiga är att
väcka intresse för det som är kul att göra tillsammans med sin hund. Vår förhoppning är man ska
fortsätta utvecklas tillsammans och att det så småningom leder till att vi får se dem på tävlingar i
någon av dessa grenar.
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Kurser
Mycket kurser har vi haft under året.
Allmänlydnad/ Aktivitetskurs Dagtid
Nybörjar kurs rallylydnad
Nybörjar Agility
Skoj Agility Dagtid
Valpkurser
Valp/unghunds kurser
Sök nybörjare
Sök fortsättning
Unghund
Agilitykurser med extern instruktör
Flertalet kurser har hållits utomhus i Granhammar
Instruktörer
Det har varit 2 stycken instruktörsmöten under året, där vi planerat kommande kurser
Under året har flertalet funktionärer utbildats.
Vi har haft utbildning i Mentalitet för MH Vi har haft M1, M2 och Testledarutbildning.
Vilket innebär att vi bara behöver anlita Beskrivare till våra MH.
Eva Lundqvist och Marlene Millberg har påbörjat Grundmodulen under slutet av året.
HUS,

Ungdomsgruppen

Eva Lundström

Under första halvåret var det 4 stycken ungdomar med i ungdomsgruppen. Åldern var mellan 10-16 år.
Gruppen hade träning 1 timme varannan vecka. Karin Edin och Linda Kjellman visade under våren
sök och spår i Granhammar för de deltagande ungdomarna. Då intresset för att delta i
ungdomsgruppen inte var stort beslutades i styreslen att lägga den vilande under senare halvan av
2017. Ny ansvarig för ungdomsgruppen är Marlene Millberg.
För Ungdomsgruppen genom
Linda Kjellman, ordförande

RUS – sektionen
Vi har under 2017 anordnat MH (Mentalbeskrivning Hund) vid sex tillfällen, 22-23/4, 20-21/5 samt
23-24/9, alla tillfällena har varit fulltecknade.
Figuranter har varit: Eva Lundström, Jennie Måhlberg, Nikki Hovander , Lotta Andersson Pia
Packalén samt Karin Edin.
Under året har en del material förnyats ex bit-stockar, scanner. Vi har även testat att erbjuda våra
deltagare att få köpa lunch, i samband med MH, vilket har varit populärt, så ett stort TACK till alla
som varit behjälpliga i köket.
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Utbildning.
Utbildning M1: Totalt tio deltagare varav åtta från Kungsörs BHK och två utifrån andra klubbar.
Utbildning M2: Sju deltagare från Kungsörs BHK.
Testledarutbildning TL : Tre deltagare varav två från Kungsörs BHK.
Sammanfattning:
Linda Vestin
Lars Edin
Michael Bore’n
Eva Lundkvist
Gunilla Berglind
Carina Bore’n
Ulrika Heide
Linda Kjellman
Lotta Andersson
Eva Lundström

M1 M2
M1 M2
M1 M2
M1 M2
M1 M2
M1 M2
M1 M2
M1
TL
TL
RUS,
Lotta Andersson

Agility
Under året har kursverksamhet hållits både med interna som externa instruktörer.
Vi har arrangerat ett antal agilitytävlingar
Vi har även krönt året med några tävlingsekipage som deltagit i SM 2017
En del nya agilityhinder har inhandlats
- Kursverksamhet med interna instruktörer



Nybörjarkurs - Karin Edin och Maria Nylund
Skojagility – Ewa Lundström

- Kursverksamhet med externa instruktörer


Maria Alexandersson (februari) 3 kurstillfällen med totalt 25 deltagare

- Tävlingar
Klubbens tävlingsekipage har minskat under året


AgilityCupen under jan-mars lockade ca 550 anmälda starter. ( Sveriges största inoff
agilitytävling)
Huvudsponsor även detta års tävling var Acana som bidrog med ett stort prisbord
 Under AnnandagsJul den 26 dec arrangerades för 4:e året Tunnelracet. Tävlingen innehöll en
individuell klass och en lag-stafett. Till årets tävling hade vi lagt till ytterligare en klass som
vi själva skapat “Swish-löpet”. Totalt var det ca 170 starter. Otroligt populär tävling med
deltagare långt ifrån kommande.
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- SM 2017
Till årets SM respr. klubben av deltagare både i de individuella klasserna samt i lagklassen.
Bäst placerade sig i individuell klass Kia & Hans Nordgren som tog sig till söndagens final med enbart
14 st kvalificerade ekipage. Tyvärr blev det en dq för Kia i finalracet
I lagklass deltog lag med repr från klubben. Bäst placerades sig “Team Agility 4 You” (Kia & Hans
Nordgren)
Vi har under året korat klubbmästare 2017 i disciplinen Agility
.
Agility,
Hans Nordgren

Bruks
Tävlingar:
Vi har under året haft en appell tävling i sök/spår
Träningstillfällen:
Skotträningen har vi försökt haft första Tisdagen i Månaden. Men tyvärr har det inte varit varje Månad
Kurser:
Vi har haft en nybörjarkurs och två fortsättningskurser i sök.
Bruks,
Eva Lundström

Freestyle
2017 blev lite av ett mellanår vad gäller både tävlande och arrangemang men en del har ändå hänt.
Tävlingsekipage och resultat
Under 2017 hade vi 6 ekipage ute och representerade klubben på tävling; Bea Granlund med Lycka,
Josefine Cronlund med Siri, Britt-Marie Webster med Arlo, Ulrika Zetterfeldt med Grace och Carrie
samt Ann-Sofie Zetterljung med Maya. Ett par av dessa hundar har varit debutanter vilket är roligt och
andra har också debuterat i högre klasser.
Årets stora höjdpunkter står Bea Granlund och Lycka för, de var med på Ungdoms-SM där de vann
både HtM3 och FS2. Genom sin seger i HtM 3 så kvalificerade de sig även till stora SM i HtM på
Hundmässan där de sedan deltog i december. Stort Grattis till Bea och Lycka!
I år blev det en diplomtitel för klubben och det var Josefin och Siri som tog den i HtM klass 2. Bea och
Lycka har tagit 2 CERT i HtM och flera andra ekipage har också grundat för att under 2018 kunna ta
nya titlar.
Arrangemang
Vi bjöd in till en tävling i augusti men den fick vi tyvärr ställa in pga. hallflytten som skulle ske runt
den tiden.
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Vi har i år haft en uppvisning på Fristadstorget i Eskilstuna och det var i samband med Hundens dag
där 5 av klubbens ekipage deltog. Det var Britt Marie och Arlo, Josefin och Siri, Linn och Nässla samt
Ann-Sofie med Eddie och Maya.
Noteras kan att Svenska Hundfreestyleklubben hade sitt årsmöte i HundArenan och i samband med det
arrangerade en klass 3 tävling. Svenska landslaget i FS/HtM har varit i HundArenan och tränat även
under 2017 och det är roligt att de trivs hos oss.
Vi har även haft domare och tävlingsledare som bistått andra klubbar med deras tävlingar.
Kurser
Inga FS/HtM kurser i klubbens regi under 2017.
Utbildning
Inga ytterligare funktionärer utbildade under 2017 men totalt har klubben nu ändå har en egen domare,
Ann-Sofie samt 7 tävlingsledare utbildade och godkända; Ann-Sofie, Zandra B, Lotta, Jenny, Emilie,
Linn och Bea.
Träning
FS/HtM ekipagen hade under vårvintern några egna fasta träningstider på söndagar i HundArenan
samt tränade tillsammans med rallygänget på fredagar. Under hösten/vintern 2017 har det bildats en
gemensam träningsgrupp med FS/HtM och rally-/lydnadsekipage som hyrt hallen för träning. Det har
även varit några ”swish-träningar” där FS/HtM tränat tillsammans med rallylydnad och lydnad.
Freestylegruppen
Ann-Sofie Zetterljung

Lydnad
Under året har vi haft många ekipage på tävlingsbanorna. Ett exempel är Maria Brandel och App som
tog en fin tredje plats. På årets SM. Detta ekipage har dessutom tillhört landslaget under 2017 och
tävlat både VM och NM.
Tävlingar
Vi har under året haft 6st lydnadstävlingar med många deltagande ekipage.
6 tävlingar med 130 st starter
Kvällstävlingar:
Jan: Klass 3, 12 st
Feb: Start, 25 st
Mars: Klass 3, 13 st
“Vanliga”
Sep: start, klass1, klass2, 14 st
Nov:Start, klass1, klass2, 57 st
Nov: Klass3, 12 st
Kurser och utbildningar
Lotta Hagström och Leif Wärme har under året blivit klass 1 domare i lydnad och kan nu döma alla
klasser.
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Lydnad,
Lotta Hagström

Rallylydnad
Tävlingsekipage och resultat
Under året har vi haft massor olika ekipage som varit ute och representerat klubben på tävling, bland
annat har minst tre ekipage gjort sina första rallystarter efter att de gått kurser på klubben. Under 2017
blev det möjligt att ta championat och åtminstone fyra ekipage på klubben har fått det under året: AnnSofie med Eddie, Bea med Lycka och Ulrika med Grace och Spirit.
Bea och Lycka har representerat klubben på Ungdoms-SM och Ulrika vann DistriktsMästerskapet med
Spirit och kom tvåa med Grace.

Arrangemang
Under året har klubben arrangerat sju tävlingar samt visat upp rallylydnad på öppet hus vid invigning
av nya Hundarenan.
På de sju tävlingar vi arrangerat har vi haft totalt nio klasser. I mars var det en nybörjartävling och
utöver det har vi haft kvällstävlingar i mästarklass där vi hade en slutspurt fyra dagar i rad sista veckan
innan kvalperioden för SM gick ut. Vi avslutade året med vår stora tävling Lusserallyt. Även i år fick
alla våra tävlingar trevliga kommentarer från de tävlande och jag är hjärtligt tacksam för det gäng som
ställer upp och driver dessa tävlingar! På Lusserallyt slog vi även rekord i insamlingen till
Musikhjälpen där deltagarna köpte banskisser för 1851:- Lusserallyt hölls i den nya hundhallen och vi
kunde köra parallellt med två banor bredvid varandra vilket gav oss möjlighet till fler startande på
kortare tid.
Kurser
Ingrid och Gunilla höll en kurs i rallylydnad i slutet av året som jag fick komma och döma vid sista
tillfället ett par dagar innan jul. Det var ett duktigt gäng som jag ser fram emot att komma ut på
tävlingsplanen under 2017 och representera klubben! En av deltagarna tjuvstartade och tävlade på
Lusserallyt med fina resultat, jag har själv även som domare träffat några andra ekipage från förra
årets kurs med Ann på tävlingsplan. Väldigt roligt att våra instruktörer drillar nybörjarna så de även
vågar sig ut och tävla.
Utbildning
Inga utbildningar har skett i rallylydnad under 2017, men samtliga skrivare som utbildade sig förra
året fick sin auktorisation under 2017 och har varit aktiva på klubbens tävlingar.
Rallylydnad,
Linn Aasen

Kungsörs HundArena
I slutet av december 2016 fick klubben ett väldigt tråkigt besked från vår hyresvärd. Car-O-Liner hade
blivit uppköpta av ett amerikansk företag som sa sig vilja expandera sin verksamhet i Kungsör och
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hade behov av alla företaget lokaler. Innebörden av detta blev att klubben blev uppsagda som
hyresgäst i dec 2016 och att vi var tvungen att lämna våra fina och attraktiva lokaler senast till slutet
av september 2017.
Efter viss sondering efter ersättningslokaler i Kungsör så kunde vi hitta en tom lokal på Kungsgatan
10, Fastighetsägaren Stendörren Fastigheter AB, Stockholm visades positiva till att hyresgästanpassa
lokalerna efter våra önskemål. Klubbens styrelse tog i februari ett enhälligt beslut att fortsätta
förhandlingarrna med Stendörren om ett hyresavtal.
Samtidigt skedde även förhandlingar med Car-O-Linder’s ledning om ett ersättningskrav eftersom vi
bara året innan tecknat ett nytt hyresavtal med dem. Vi hade även året innan bytt till ny konstgräsmatta
I juni undertecknades hyresavtalet med Stendörren för lokalen på Kungsgatan 10 och arbetet med att
hyresgästanpassa lokalerna påbörjades. Ett arbete som pågick ändå fram till den 1 oktober då vi
flyttade över verksamheten i dessa nya lokaler. Större totalyta med nytt kök / cafeteria / konf.lokal,
nya toalettutrymmen, en större tävlingsyta på konstgräs, bättre och större ytor för publik och tävlande /
hundar.
Lokalen exponeras bättre utåt än den gamla hallen. Vi får bättre parkeringsutrymmen intill hallen.
Så förhoppningarna är att även våra hyresgäster kommer att tycka om den nya hallen och fortsätta
komma till oss
Trots att hyresvärden gjort det mesta av hyresgästanpassningarna så har även klubben tvingast till att
lägga ner en stor arbetsinsats och pengar med att anpassa hallen till klubbens verksamhet.
Verksamheten och beläggningen under året har varit fortsatt god.
Delvis nya trivselregler för nya hallen har upprättats. Hemsidan har reviderats på en rad punkter.
Hallsektionen,
Hans Nordgern

Granhammar
Granhammar har under året fått ett ansiktslyft. Vi har målat och rustat upp stora salen, bl.a. lagt in en ny matta
och inhandlat diverse material för att få klubbstugan se trevlig och inbjudande ut.
Vi har haft ett flertal kurser, utbildat Mh figgar / testledare och haft spår/sök appell tävling. M.m.

Träningskvällar har vi haft varje Tisdag från 1 Juni till 30 september. Lite svårt i år att få tag på
frivilliga som ville ställa upp som stugvärdar men vi lyckades.
Tack alla som ställt upp!
Lite flera som har dykt upp på träningskvällarna i år
Tyvärr har vi inte haft någon skotträning
Kursverksamheten har vi försökt utökat och det har vi lyckats med.

Gräsklippningen har också haltat lite. Känner att vi behöver ha en ny medlemsankät där medlemmarna
kan anmäla intresse för att hjälpa till med olika saker.
Granhammar,
Eva Lundström & Urban Dahlgren
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PR/Info
Vi som ingår i gruppen är Stefan Tallgren, Hans Nordgren och Jenny Strömvall. Vi har under året haft
hjälp utav Lotta Sandgren.
Våra största ansvarsområden är hemsidan, marknadsföring av klubben och hallen samt sponsoring.
Det största för oss i gruppen i år var att planera och genomföra öppet hus i nya hundhallen. Den 5
november hade vi öppet hus och invigde vår nya hundhall. Det kom många besökare och vi hade olika
uppvisningar av lydnad, rallylydnad, agility, freestyle och htm.
Vi har diskuterat hur klubbens medlemsbulletin kan utvecklas och hur den kan se ut.
Instagram rullar på och har många nya följare.
Ungdomsgruppen hade svårt att rekrytera nya medlemmar. Vi tappar dem i tonåren för att de hittar på
annat. Förslag är ungdomsläger med övernattning, annonser i tidningen samt lappar på byn. I år tog
ungdomsgruppen ett upphåll.
Under första halvåret har ingen varit aktivt ansvarig för inskaffande av sponsorer till gamla hallen.
I och med den nya hallens tillkomst så erfordras en hel del sponsorer som stöttar oss och bidrar till
ökade intäkter. Arbetet med att hitta dessa sponsorer har ansvarig haft begränsad tid att lägga ner på
eftersom hallen har krävt så mycket annat engagemang av byggnationer mm.
Ett koncept har utformats av ett samarbetsavtal för att användas som avtal/kontrakt med blivande
sponsorer. Avtalet med sponsorer skall i första hand utformas på en avtalstid av 5 år. Avtalstidens
längd är dels för att slippa börja om med nya förhandlingar varje år med nya sponsorer dels för att
säkra en del av de intäkter som erfordras för hallens kostnader.
Beroende på samarbetsavtalets ekonomiska storlek kan vi erbjuder skyltplats i hallen, annonsplats i
bokningskalender, Tv-reklam i samband med klubbens tävlingar, företagsloggor på hemsidan,
företagsloggor i klubbens inbjudningar till tävlingar samt tävlings-PM (gäller alla tävlingsdiscipliner)
samt del aktiviteter som sponsorer själva får ta initiativ till
Arbetet med införskaffande av sponsorer till klubbens verksamhet har inletts början av året med gott
resultat.
Hemsidan har under året rullat på som vanligt, utan några större bekymmer. Förutom vanliga
uppdateringar i kursutbudet så har den största utmaningen under året varit att revidera
informationsavsnitten gällande Kungsörs HundArena, eftersom den verksamheten flyttade till nya
lokaler under hösten. I takt med att flyttlassen gick till nya adressen, så behövde prislista, kartor,
bilder, föreskrifter m.m. uppdateras på hemsidan.
Till slutet av året skapades två nya avsnitt på hemsidan. MH (Mentalbeskrivning Hund) samt
Granhammar.
Under MH-avsnittet hittar man datum när klubben håller MH-prov och under Granhammar-avsnittet
finns både en liten beskrivning om verksamheten i Granhammar (ej funnits innan) samt
aktivitetskalendern för Granhammar (som funnits sen tidigare).
Under 2017 har hemsidan haft i snitt 49 unika besökare per dag, vilket är en ökning med 2 unika
besökare per dag jämfört med verksamhetsåret 2016.
De mest besökta avsnitten på hela hemsidan är överlägset kursutbudet och därefter de två
informationsavsnitten för Kungsörs HundArena.
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För klubbens verksamhetsberättelse- Kungsör 2018-02-19
Linda Kjellman, ordf

Henrik Lövstedt, vice.ordf

Lena Andersson, kassör

Hans Nordgren, ledamot

Urban dahlgren, ledamot

Lotta Hagström, ledamot

Åsa Lindberg, ledamot

Eva Lundström, ledamot

Ann-Sofie Zetterljung, suppleant

Roland Frycklund, suppleant
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