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Styrelsens i Lilla Edets Brukshundklubb 

berättelse för verksamhetsåret 2018: 

Klubben blev SBK lokalklubb 1995-01-01. 

Medlemsutveckling 
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Ordinarie medlem 203 202 202 185 179 162 168 155 142 144 143 159 148  

Familjemedlem 52 52 43 32 27 23 19 24 25 32 36 29 29  

Ungdomsmedlem 21 19 22 27 22 23 32 17 14 22 12 14 11  

Hedersledamot 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3  

  277 274 268 245 229 210 221 198 183 201 194 205 191  

Medlemsmöten 

Vi har haft 9 medlemsmöten varav ett var årsmöte. 

Styrelsen har hållit 10 möten. Av dessa har 8 varit ”kort”-möten före medlemsmötena. 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av: 

Bengt Blomqvist, ordförande Nathalie Kleberger, ledamot 

Vakant, vice ordförande Lennart Dahlqvist, ledamot 

Anette Grahn, sekreterare Britt-Inger Strelitsky, suppleant 

Mari Bergh, kassör Sandra Jönsson, suppleant  

Marita Riedel, ledamot Sandra Thorell, suppleant 

Representation 

Bengt Blomqvist är ordförande i Västra distriktet samt suppleant i Svenska Brukshundklubbens 

förbundsstyrelse.  

Mari Bergh är kassör och utställningsansvarig i Västra distriktet. 

Anders Dahlstedt är ledamot i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse, ledamot i förbundets 

Stadgegrupp, ledamot i utskottet för organisation samt revisor i Västra distriktet. 

Bengt Blomqvist och Anders Dahlstedt är Föreningscoacher i förbundet. 

Owe Andersson är ledamot i Västra distriktets styrelse och medverkar i förbundets utskott för 

rasutveckling. 

Distriktets Rasutvecklingssektor ingår Owe Andersson.  

Vi har varit representerade på Västra distriktets samtliga möten och ordförandekonferens. 



Lilla Edets Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för verksamhetsår 2018 
 
 

 
Verksamhetsberättelse.doc Sida 3 av 7  
 

 

Ekonomi 
 

Hänvisas till Resultat- och Balansräkning. 

Styrelsen föreslår årsmötet att: 

 Fastställa 2018 års Resultat- och balansräkning 

 Besluta att 2018 års resultat balanseras i ny räkning 

Verksamhet 

1. Utbildningsverksamhet 

 
Utbildningssektorn har bestått av Mari Bergh, Linda Dahlqvist och Marita Riedel 

(sammankallande). Vi har haft 3 informella kontakter under året. Vi har haft möten med 

instruktörer och hjälpare. 

 

Hundägarutbildning 
Under 2018 har vi haft ca 63 deltagare i våra kurser. Instruktörer och hjälpare har ställt upp 

och gjort det möjligt. 

 

Aktiva instruktörer inom hundägarutbildning under 2018 
Aktiva under året har varit: Mari Bergh, Anette Grahn, Linda Dahlqvist, Carina Blomqvist, 

Erika Gull, Linda Tell, Monica Henriksson, Nathalie Kleberger och Marita Riedel. 

 

Medhjälpare 

Medhjälpare på kurserna har varit: Lennart Dahlqvist, Britt-Inger Strelitsky och Bengt 

Blomqvist 

 

 

Föreläsningar och utbildningar 
 Michaela Perlöv var hos oss i april och pratade om friskvård. 

 Reino Oskarsson var hos oss i början av mars och hade föreläsning om Specialsök.  

 Monica Henriksson var hos oss i april och i juli, hon pratade om hundmöte. 

  Jenny Wibäck var hos oss i oktober och pratade hur man blir starka tillsammans under 

träning och tävling, hämtat från sin bok. 

 Monica Henriksson har haft 2 inspirationsdagar för instruktörer i mars och november i 

samarbete med västra distriktet. 
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2. Tävlingsverksamhet 

Under året har fyra (4) nya tävlingsledare inom lydnad utbildats: Anette Johansson, Britt-

Inger Strelitzky, Mari Bergh och Nathalie Kleberger.  

Under året har även två (2) tävlingsledare inom bruks utbildats: Anette Grahn och Carina 

Blomqvist.  

Början på året hade vi en träff med funktionärerna för att planera och boka in funktionärer på 

årets tävlingar. Vi har också haft en träff angående 2019 års tävlingar. Där har vi ett annat 

koncept på tävlingarna för att se om det faller väl ut.  

Tävlingssektorn har tillsammans med Utbildningssektorn anordnat föreläsningar.  

Vi i tävlingssektorn: Anders Dahlstedt, Erika Gull, Carina Blomqvist och Bengt Blomqvist 

(sammankallande) vill tacka för alla som deltagit och hjälpt till under 2018. Utan Er, inga 

tävlingar!  

Anders Dahlstedt har avtackat sig vidare uppdrag i tävlingssektorn. Vi övriga i sektorn tackar 

för gott samarbete.  

Det finns även träningsgrupper som under året varit verksamma i Specialsök, Bruks, Lydnad, 

Rally och Agility.  

 

Tävlingar under året:   

➢ 18 04 08 Spår appell med 4 starter 

➢ 18 04 13 Lydnad Startklass med 7 starter   

➢ 18 04 15 Lägre klass spår inställd 

➢ 18 05 04 Lydnad Startklass med 10 starter 

➢ 18 05 05 Lydnad Klass 1 & 3 med 9 starter 

➢ 18 06 14 Rallylydnadstävling N med 26 starter   

➢ 18 08 31 Lydnad Startklass med 10 starter   

➢ 18 09 01 Lydnad Klass 1- 3 med 13 starter DM 

➢ 18 09 09 Rallylydnadstävling N+A med 35 starter   

➢ 18 10 07 Spår appell med 7 starter 

 

Totalt 121 startande.    
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2017 års vandringspris – som tillkännagavs på årsmötet 2018  

➢ Lydnad: Nathalie Kleberger & Boris (skänkt av Hedlunds Guld)  

➢ Bruks: Carina Persson & Vectra (skänkt av kennel Teufelwald)  

➢ Stures vandringspris (avser bästa bruksspecial) (skänkt av Sture Johansson) Priset tillföll 

Carina Persson & Vectra  

 

3. Agilityverksamhet 

Det har under året hållits två handlingskurser i agility (under vårterminen).  

Hinderboden har under hösten bytts ut mot en container som sedermera skall göras iordning 

ytterligare med bland annat fasad. Klubben har även samarbetat med Trollhättans bhk och 

lånat ut hinder till deras första agilitytävling under sommaren.  

Flera av våra medlemmar har aktivt och framgångsrikt tävlat för klubben under året.  

Agilitysektor består av Linda Tell och Nathalie Kleberger som sammankallande. 

 

4. Rallylydnad 

Vi har haft två nybörjarkurser i rallylydnad. Där gick vi igenom lite regler och framförallt alla 

skyltar. Provade på att gå hela banor och det viktigaste av allt, att ha kul med sin hund för det 

är ju det som det bygger på. Att ha hund och göra roliga saker tillsammans. Under hösten 

anordnade vi också en endagars fortsättningskurs.  

Under 2018 har vi haft två officiella tävlingar i rallylydnad. En kvällstävling i nybörjarklass i 

juni samt dubbla starter nybörjar- och avancerad klass i september. Trots det helt fantastiska 

vädret under sommaren lyckades vi pricka in riktigt busväder under båda tävlingarna. Tyvärr 

kan vi inte råda på vädrets makter, men vi lyckades ändå genomföra båda tävlingarna på ett 

bra sätt tack vare alla er som ställde upp som funktionärer på ett eller annat sätt – ingen 

nämnd, ingen glömd. 

 

5. Mental- / Rasutvecklingsverksamhet 

Efter ett år med ingen aktivitet så var vi några som saknade mentalbeskrivningarna på 

klubben och tyckte att vi kunde dra igång igen i liten skala. Under hösten ordnades ett MH för 

en uppfödare (Marie Sjöberg) och hennes 6 ”valpar”. Klubben har för närvarande bara tre 

aktiva figuranter Mari Bergh, Linda Dahlqvist och Anette Grahn samt en beskrivare Owe 

Andresson. Vi har inte bildat någon russektor utan alla hjälps åt. Anette Grahn är 

kontaktperson. 
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6. Ungdomsverksamhet 

Även i år har det har varit svårt att fånga ungdomarnas intresse med det utbud vi har, så någon 

ren ungdomsverksamhet har inte existerat i år trots stora ansträngningar. De ungdomar som 

valt att gå kurs har ingått i vårt ordinarie kursutbud. 

Men vi ger inte upp utan hoppas att få igång verksamheten i någon form. De är trots allt 

klubbens framtid. 

7. Köket  ”Glada Bullen” 

Kökssektorn som går under namnet ”Glada Bullen” har under 2018 bestått av 9 personer 

varav Marie Sjöberg varit sammankallande. 

Köket har serverat frukost, lunch och fika vid 13 olika tillfällen så som MH, tävlingar och 

vissa utbildningar. 

  

8. Stug- och Anläggningsverksamhet 

Det har under året genomförts en arbetsdag då det städades och klipptes gräs o.s.v  

Det har även varit ett antal kvällar då det har arbetats med div göromål bland annat lagts på 

grus på agilityplan och containern ställts på plats och staketet anslutits till denna. Inga större 

inköp gjordes undre året.  

  

9. Aktiviteter på klubben undre året 

30 maj firade Svenska Brukshundklubben 100 år och vi på klubben firade detta med att 

anordna ”prova på” i rallylydnad, agility och specialsök för besökare. Vi bjöd även på grillad 

korv och tårta för de ca 50talet besökarna och medlemmar som kom och firade med oss. 

3 november Alla helgonsafton vandrade ett 10 tal medlemmar en spökpromenad med 

frågetävling som vanns av Eva Fors. Kvällen avslutades med tårta och kaffe.   

Bengt Blomqvist och Benno Wolfing var representanter för vår klubb när Lilla Edets kommun 

anordnade julmarknad i folketshus den 2 december. 

 

10. Kommunikation – information 

Vår hemsida och massmail används för att få ut information till medlemmarna så som 

exempelvis föreläsningar, kurser, möten, utställningar, träningar och andra träffar. Hemsidan 

är också till för reportage som medlemmarna skickar in till Tassen Online.  
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Till sist 

Tisdagsträningarna har även i år varit välbesökta och vid behov har skotträning förekommit.  

För att utveckla klubben i alla avseende behöver vi få reda på medlemmarnas synpunkter och 

det enda forum vi har är medlemsmöten, vi hoppas att 2019 blir året då "lagårn" blir full på 

mötena.  

Tack till ALLA (inom / utom klubben) 

Alla på vår klubb bidrar på något sätt till att vi har den trevliga gemenskapen och en väl 

fungerande anläggning. Att framhålla några speciellt är svårt utan att riskera att glömma 

någon. Därför stort tack till er alla! 

Vi vill också tacka sponsorer och Lilla Edets kommun för stöd och hjälp. 

Sist, men inte minst – stort grattis till alla, som under året lyckats på tävlingsbanorna.   

 

 

 

Lilla Edet i februari 2019. 

Bengt Blomqvist, ordförande Nathalie Kleberger, ledamot 

Vakant, vice ordförande Lennart Dahlqvist, ledamot 

Anette Grahn, sekreterare Britt-Inger Strelitsky, suppleant 

Mari Bergh, kassör Sandra Jönsson, suppleant  

Marita Riedel, ledamot  Sandra Thorell, suppleant 

 

 


