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Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2020 
 
Sammanfattning av årets verksamhet 
 
År 2020 har verkligen varit ett annorlunda år. Pandemin har påverkat oss alla. Vi har fått 
ställa in utställning och tävlingar men vår kursverksamhet, liksom träningsgrupperna, 
har kunnat fortsätta, trots begränsningar som att inte kunna vara inomhus och antal 
kursdeltagare. En kortare period var all verksamhet, på uppmaning av Svenska 
brukshundklubben, inställd. Tack för att ni tålmodigt ställt upp och följt restriktionerna! 

Vi har under året haft 23 kurser och 10 träningsgrupper igång. Det stora antalet kurser 
har gett en bra intäkt till klubben. Tack alla instruktörer för ert ovärderliga arbete! 
Ekonomin är fortsatt god och i februari 2021 gör vi vår sista amortering på banklånet för 
klubbstugan. 

Den 16-17 maj hade vi fixardagar för att måla och underhålla vår klubbstuga. Tack alla ni 
som ställde upp och hjälpte till! Under hösten fick vi ihop den underhållskommitté som 
vi länge saknat. Den består av Bo Zetterström, sammankallande, Lars Andersson, Jill 
Nilsson och Fredrik Nilsson.  

I oktober satte vi kodlås på grindarna för att förhindra att planen används som rastplats 
vilket det varit klagomål på. Under hösten gjorde Elisabeth Christensson om vår hemsida 
och det fick positiv respons. 

Lunds kommun köpte hela fastigheten Hasslemölla som ligger öster om Veberöd och dit 
vi hoppas få flytta klubben när det blir dags. Vi bjöd därför ut en planarkitekt till klubben 
som intresserat lyssnade på våra behov och önskemål.  

På grund av pandemin har vi bara kunnat ha ett medlemsmöte den 13 september som 
fick vara utomhus. Men vi som var där hade trevligt. Årsmötet fick också ställas in men 
årsmöteshandlingarna togs fram och bokslutet godkändes av revisorerna. Kenneth 
Johansson meddelade tyvärr den 6 oktober att han lämnar styrelsen så vi får hitta en 
ersättare. Tack Kenneth för din medverkan i styrelsen!  

Tack alla ni som med stort engagemang lägger mycket av er egen tid på klubbens 
verksamhet! Tack vare er kan vi med stolthet se tillbaka på pandemiåret 2020. Nu 
hoppas vi att smittan klingar av så vi kan komma tillbaka till normal verksamhet. 

Inger Blomqvist ordförande 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under 2020 bestått av: 
 
Inger Blomqvist Ordförande 
Marianne Söderberg Vice ordförande 
Wendy Mörk  Kassör 
Elisabeth Christensson Sekreterare 
Cathrine Wenngren Ledamot 
Jill Nilsson  Ledamot 
Bo Zetterström Ledamot 
Marie Möller  Suppleant 
Kenneth Johansson Suppleant  
 
Styrelsen har under år 2020 haft följande möten: 
1 konstituerande styrelsemöte, 9 ordinarie styrelsemöten, 1 årsmöte och 1 
medlemsmöten (13/9). 
 
/Inger Blomqvist 
 
 
Valberedningen 
 
Valberedningen har under 2020 bestått av: 
 
Anita Andersson  Sammankallande 
Katarina Holst Ordinarie 
Marie Svensson Suppleant 
 
/Anita Andersson 
 
 
Revisionen  
 
Revisionen har under 2020 bestått av: 
 
Torbjörn Enochson Ordinarie 
Johan Haglund Ordinarie 
Lena Werner  Suppleant 
 
/Torbjörn Enochson 
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Tävlingsutskottet 
Under tävlingsåret 2020 har ingenting varit sig likt inom SBK. Med anledning av covid-19 
har de flesta tävlingarna under året fått ställas in och så även för vår klubb. 
Under året har vi kunnat genomföra en Sök-tävling Lägre och Högre klass i oktober 
månad med 6 deltagare. 
 
Tack till er som var funktionärer på denna tävling! 
 
Följande tävlingar har vi fått ställa in: 
2 Lydnadstävlingar alla klasser 
1 Sök tävling Lägre och Högre klass 
1 Rallylydnadstävling 
1 Agilitytävling 
 
Tack alla ni som hjälpte till och förberedde för dessa tävlingar som vi fick ställa in! 
 
Vår tävlingsgrupp består av: 
Tävlingsledarna: Ingrid Erikson, Angelika Karlsson, Catherine Kolander och Fredrik 
Lövgren. 
Tävlingssekreterare: Ann Mårtensson, Elisabeth Bauer och Marianne Söderberg. 
 
Amanda Grip håller på att utbilda sig till tävlingsledare och skulle varit klar under året, 
men pga pandemin har hon inte kunnat slutföra utbildningen. 
 
Nu hoppas vi att Corona pandemin släpper taget och vi kan återgå till våra tävlingar 
igen. 
 
/Marianne Söderberg 
 
 
HUGutskottet 
Under 2020 har vi haft stor efterfrågan på våra kurser. Corona pandemin har gjort att 
många skaffat hund när man arbetar hemifrån. För att kunna tillgodose behoven har vi 
anlitat två avtalsinstruktörer under året. Martina Eberhard och Jessica Olofsson. 
Hjälpinstruktörer under året har varit Annie Gottfridsson, Bo Zetterström och Birgitta 
Zetterberg samt Marie Svensson för agility. 
 
Annie och Bo har gått instruktörsutbildning under hösten. På grund av pandemin blev 
det ingen examination under 2020 utan de blev färdiga instruktörer i början av 2021. 
 
Vårt samarbete med Studiefrämjandet fungera bra. 
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Sammanfattning av kurser för året 2020. 
 
Under våren har vi haft 11 kurser och under hösten har vi haft 13 kurser. 
 
Kurs  Antal kurser 
Valp  4 
Allmänlydnad 1 4 
Allmänlydnad 2 1 
Agility nybörjare 3 
Agility fortsättning 3 
Rallylydnad nybörjare 2 
Rallylydnad fortsättning 1 
Ungdomskurs 2 
Tävlingslydnad kortkurs 3 
Spår nybörjare 1 
 
Träningsgrupper 
Våra träningsgrupper träffas en gång i veckan under vårtermin och hösttermin. Vissa 
grupper tränar hela året. I dessa grupper har vi många tävlingsekipage som är ute och 
tävlar för vår klubb. 
 
Träningsgrupper våren 2020 Antal deltagare 
2st Agility   16 
2st Rallylydnad  15 
1st Tävlingslydnad  13 
 1st Lydnadsutvecklingsgrupp 10-12 
1st Sökgrupp   9 
2st Spårgrupp  18 
 
Träningsgrupper hösten 2020 
2st Agility   12 
3st Rallylydnad  22 
1st Tävlingslydnad  13 
 1st Lydnadsutvecklingsgrupp 10-12 
1st Sökgrupp   7 
2st Spårgrupp  18 
 
Ett stort Tack till alla instruktörer, träningsgruppledare och hjälpare som gör det möjligt 
att hålla så många kurser och träningsgrupper. 
 
/ Malin Ivarsson och Marianne Söderberg 
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Ungdomsverksamhet 
Under 2020 har vi haft 2 kurser för ungdomar 7-25 år. En kurs på våren och en kurs på 
hösten med sammanlagt 24 deltagare. Ungdomarna träffas vid 6 tillfällen på våren och 6 
tillfällen på hösten. 
 
Halva kurstiden ägnas åt agility och den andra tiden till lite vardagslydnad, rallylydnad 
samt lite kul med hund. Alla kursdeltagarna fick göra 2020 års hundborgarmärke. 
 
Under höstlovet hade vi en 1-dags aktivitet för skollediga barn 7-15 år och deras hundar. 
Till denna kom 12 deltagare. 
 
/Kerstin Ekholm, Marie Möller och Marianne Söderberg 
 
 
Agility 
Tidigare år när jag skrivit agilityns del i verksamhetsberättelsen så har jag tittat tillbaka 
på det gångna året med minnen av roliga aktiviteter och lärorika kurser. Men när jag 
blickar tillbaka på 2020 så är det tyvärr ett år med inställda evenemang och inga 
tävlingar. 
 
Vi hade planerat två stycken tvådagarstävlingar tillsammans med Burlövs BK, en på 
våren i Veberöd och en på hösten i Burlöv. Båda dessa tävlingar fick ställas in pga 
corona. 
 
Även våra gemensamma träningstävlingar med Ystad och Simrishamn har ställts in. 
  
Men mycket har också varit precis som det brukar. I våras hade vi inomhusträning i 
vanlig ordning på Hundsim & agilityfritid i Marsvinsholm där ett 10-tal ekipage tränade 
fram till mars månad. Träningsgrupperna har sedan varit igång med utomhusträning på 
klubben så länge vädret tillåtit det men pga hårdare coronarestriktioner under hösten så 
ställdes inomhusträningen för höst/vinter in. 
  
Under året har Camilla Frank och Marie Svensson haft en kombinerad nybörjar-
/fortsättningskurs på hösten med 12 deltagare. 
 
Vi har även hyrt in instruktören Claes Andersson (tävlar i klass 3 och har kvalat till SM 
2020 med sitt agilitylag) för kurs både under vår och höst. 8 ekipage har under 6 gånger 
fått finslipa sina färdigheter och har fått springa utmanande men roliga banor. 
 
/Cathrine Wenngren 
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Rallylydnad 
Detta året har varit ett konstigt år för alla, så även inom rallylydnaden. Katarina och jag 
höll 2 kurser i rallylydnad, en nybörjare på vårterminen och en fortsättningskurs på 
sommaren. Dessa deltagare blev så bitna att de har fortsatt träna i våra träningsgrupper. 
 
Normalt har vi 3 st träningsgrupper igång i rallylydnaden men detta år har det varit lite si 
så där pga pandemin. Två av grupperna har hållit igång nästan som vanligt men med 
färre deltagare, detta för att en del deltagare har valt att inte komma pga pandemin. En 
av grupperna tränade bara lite sporadiskt, vissa av deltagarna där kom och tränade i de 
andra grupperna då träningen inte var så aktiv där pga pandemin. 
 
Vi har gjort det bästa möjliga med våra träningsträffar, alla har fått träna på den nivån 
de legat på och vi har coachat varandra när det har varit önskemål om detta. 
 
/Carina Jönsson 
 
 
Kortkurser i tävlingslydnad 
I våras hade klubben några kortkurser i lydnadslydnad och brukslydnad. Upplägget med 
få deltagare och därmed möjligheten att kunna koncentrera fokus på ett eller två 
moment per tillfälle kändes som det var uppskattat av deltagarna och jag som instruktör 
hade lyxen att verkligen kunna ge var och en bra med tid att diskutera och prova olika 
upplägg i deras träning! 
 
Alltid lika glädjande att uppleva och få ta del av dessa positiva glada ekipage med stort 
sug att vidareutvecklas tillsammans! 
 
/Lena Werner 
 
 
Träningsgrupp spår 
Spårgruppen har varit ute 48 gånger och spårat i Fulltofta, Humlamaden, Hemmestorp 
och Snogeholm. 
 
Vi är 19 ekipage, uppdelade på två grupper, som är ute och har trevligt i skog och mark 
med spårning, lydnad och grillning. 
 
/Anita Andersson 
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Träningsgrupp sök 
Vi är en träningsgrupp som tränar Sök nästan året runt. Vi tränar antingen lördag eller 
söndag beroende på var vi får mark. 
 
Vi lägger in uppletande, budföring och platsliggning i skogen 
 
Året 2020 blev det inga helgläger tyvärr, ej heller några tävlingar. 
 
Ambitionen för samtliga är att få komma ut och tävla. 
 
/Inger Jönsson 
 
 
Träningsgrupper lydnad 
Under 2020 har två lydnadsgrupper varit igång i Veberöd på torsdagar.  
 
Utvecklingsgrupp i bruks- och lydnads lydnad. 
Under det gångna året 2020 här gruppen bestått av mellan 13 och 14 ekipage ???? 
 
Under våren hade vi 20 träningstillfällen och under hösten 19 träningstillfällen. Antalet 
ekipage per gång har varit lägre än normalt pga pågående pandemi. 
 
Vårt mål är att vara 10-12 ekipage i gruppen. Många ekipage har slutat och vi ser 2021 
fram emot nya ekipage i vår grupp.   
 
/Berit Sandberg 
 
 
Lydnadsutvecklingsgrupp 
Vi tränar på torsdagar mellan 19:00 och 21:15 med inriktning Startklass, vi tränar även 
vissa moment i bruksklasserna. 
 
Vi har varit mellan 10 till 12 deltagare och jag har varit ansvarig för gruppen. 
 
Vi startar terminen där vi planerar terminens upplägg. Vid var tredje tillfälle har vi 
träningstävling där vi kommenderar varandra och ger feedback till varje ekipage. 
Terminen avslutas alltid med social tillvaro med god mat och dryck utan hundar. 
 
/Kenneth Johansson 
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Tjänstehundsgruppen 
Vi har haft 3 ekipage aktiva i Hemvärnet även detta år, 
Kristina Hansson 
Stefan Hassel 
Patrik Andersson 
 
Vi har genomfört en "Prova på patrullhunds dag med gott gensvar, ca 18 deltagare och 
flera intresserade av en fortsättning mot Patrullhunds utbildning. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Markutskottet 
Marker till Sök och Spår tränings grupperna söks via Stiftelsen Skånska Landskap.  
 
Tillgången till marker har varit god även i år! Vi har haft tillgång till Fulltofta, Klåveröd, 
Vedema och Snogeholm. 
 
Skånska Landskap tar ut ett arvode för att vi ska få tillgång till markerna och det står 
klubben för. 
 
/Inger Jönsson 
 
 
Veberöd 2021-01-01 
 
 
 
Inger Blomqvist Ordförande  Marianne Söderberg Vice Ordförande 
 
 
 
Wendy Mörk Kassör  Elisabeth Christensson Sekreterare 
 
 
 
Cathrine Wenngren Ledamot Jill Nilsson Ledamot 
 
 
 
Bo Zetterström Ledamot 
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Verksamhetsmål 2021 
 
 
Övergripande mål 
 
Vår övergripande målsättning är att aktivera ungdomar och tävlingsekipage, liksom att 
utbilda hund och hundägare. 
 
Vi eftersträvar att ha välutbildade instruktörer och tävlingsledare samt övriga 
funktionärer. Vi planerar för nyutbildning men även för kompletterande utbildning. 
 
 
 
Aktiviteter för att nå målen 
 
Under 2021 planerar vi nedanstående: 
 

- 1 lydnadstävling alla klasser 
 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
 
- Utbildning av en Sbk-instruktör 

 
- Behålla medlemsantalet 
 
- Tak över terrassen 
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Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse

 Se separata dokument.

Resultatdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultatmedel, kronor 510 207 disponeras enligt följande:

 Belopp
Vid årets början 411 435
Årets resultat 98 772

Summa 510 207

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning (kurser, tävlingar mm) 4 221 795 310 659
Övriga rörelseintäkter (medl. avg, bidrag mm) 4 68 950 71 585

290 745 382 244

Rörelsens kostnader
Kostnad för kurser, tävling etc -81 247 -175 023
Övriga externa kostnader -81 194 -96 298
Personalkostnader -4 200 -2 800
Avskrivningar -23 716 -23 716

Rörelseresultat 100 388 84 407

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 616 -3 610

Resultat efter finansiella poster 98 772 80 797

Resultat före skatt 98 772 80 797

Årets resultat 98 772 80 797
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 1 283 405 301 117
Inventarier - 6 004

283 405 307 121

Summa anläggningstillgångar 283 405 307 121

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 79 950 17 487

79 950 17 487

Kassa och bank 162 177 160 067

Summa omsättningstillgångar 242 127 177 554

SUMMA TILLGÅNGAR 525 532 484 675

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

 
Eget kapital vid årets början 411 436 330 639

411 436 330 639

Fritt eget kapital
Årets resultat 98 772 80 797

98 772 80 797

Summa eget kapital 510 208 411 436

Långfristiga skulder
Banklån 3 8 000 56 000

8 000 56 000

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 575 1 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 749 15 839

7 324 17 239

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 525 532 484 675
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Byggnader och mark
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 354 253 354 253
-Nyanskaffningar - -
-Avyttringar och utrangeringar - -

354 253 354 253

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -53 136 -35 424
-Årets avskrivning enligt plan -17 712 -17 712

-70 848 -53 136

Redovisat värde vid årets slut 283 405 301 117

 Klubbstugan skrivs från och med 2017 av med 5% per år.

Not 2  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Övriga fordringar - 887
Bidrag från Studiefrämjandet 14 000 16 600
Kursintäkter 65 950 -

79 950 17 487

 Beloppen är utbetalda till föreningens konto i januari 2021.

Not 3  Banklån

 Lånet löper med en amorteringstid om 4 år.

 2020-12-31 2019-12-31
Lån Sparbanken Skåne
Vid årets början 56 000 104 000
Amorterat under året -48 000 -48 000

Vid årets slut 8 000 56 000
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Not 4  Intäkternas fördelning
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Intäkternas fördelning
Kurser 196 250 199 595
Tävlingar 2 500 35 700
Köket 7 040 30 194
Utställning - 38 070
Medlemsavgifter 49 950 54 985
Övriga intäkter (sponsorer, lotteri, uthyrning mm) 35 005 23 700

Summa 290 745 382 244
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Förslag till rambudget för 2021 och preliminär rambudget för 2022 
 
 

Rambudget 2021 Prel. rambudget för 2022 
 
Inkomster 
 
Kurser  160 000  160 000 
Tävling              0    45 000 
Utställning              0    30 000 
Övriga rörelseintäkter   78 500    97 500 
 
Summa inkomster 238 500  332 500 
 
Kostnader 
 
Kurser    56 000    56 000 
Tävlingar              0    31 000 
Utställning              0    25 000 
Lokalen    48 800    46 100 
Övrigt    63 000    87 000 
Avskrivningar   24 000    24 000 
 
Summa kostnader 191 800  269 100 
 
Resultat    46 700    63 400 
 
Amorteringar 
 
Banklån      8 000              0 
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Uppfyllelse av mål 2020 – genomförda aktiviteter 
 
 
 
Genomförda aktiviteter 
 

- 1 brukstävling lägre och högre sök 
 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
 

- Behålla medlemsantalet (Ökat från 327-377) 
 
  
 

Ej genomförda aktiviteter, på grund av coronapandemin 
 

- 2 lydnadstävlingar 
 

- 1 brukstävling elit sök  
 

- 1 tävling i rallylydnad 
 
- 2 tävlingar i agility (i samarbete med Burlövs BK) 

 
- 1 inofficiell utställning 
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