
Verksamhetsberättelse 2021 Växjö Brukshundklubb

Växjö Brukshundklubb har under året 2021 haft 572 betalande medlemmar, det är en
minskning med 37 medlemmar sen förra året. Fördelningen är följande:
468 ordinarie, 47 familjemedlemmar & 57 ungdomsmedlemmar.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Caroline Danielsson (ordförande), Mikael Thorén
(kassör), Mia  Ek (sekreterare), Mathias Paulsson (ledamot), Linda Thorén (ledamot),
Jessica Almrot (ledamot); Susan Linderos (ledamot), Germund Högberg (suppleant) samt
Madde Lundberg (suppleant).

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten samt ett digitalt och ett fysiskt medlemsmöte under året
utöver årsmötet. Corona-pandemin har även detta året gjort att all verksamhet inte har
kunnat bedrivas som vanligt.

Under året har Caroline och Jessica valt att lämna styrelseuppdraget, vi har valt att ersätta
de med suppleanter och inte välja in någon ersättare under verksamhetsåret.
Mathias Paulsson tog över rollen som ordförande från och med september 2021.

Klubb och organisation
Marksektorn

Under året har skötsel av klubbens grönområden utförts.

För att underlätta träning så klipper numera vår kära robotklippare i två zoner (fram till 14.00
och efter 14.00), schema/karta finns under taket vid klipparens laddningsstation.

Klubbens toaletter har under året renoverats.

Parkeringen vid agility har jämnats till och fått lite nytt grus.

Två stycken skjul med bänkar har byggts på planen och sist men inte minst har en ny och
större prispall fixats.

Önskemål finns om ett större egenansvar vad det gäller kök och sopor. Ni som använder
inomhuslokalerna torka gärna av och plocka undan efter er.

Många tack till alla er som hjälper till och tar egna initiativ till att hålla klubben i bra skick
oavsett om det gäller att plocka iordning på plan eller tömma sopor mm så är det oerhört
uppskattat från marksektorn.



Festsektorn

Har inte haft någon verksamhet p.g.a Corona.

Cafeverksamheten

Har också gått på halvfart men det har funnits godis och dricka att köpa med

självbetjäning.

Kommunikation

Löpande underhåll av hemsidan har gjorts under året. Facebookgruppen har skötts
löpande och har idag ca 1200 medlemmar.

Ungdomssektorn

Trots ett pandemiår 2021 har ungdomssektorn lyckats få till en hel del aktiviteter under året. I
kursväg har det hållits agilitykurser både för nybörjare och steg 1 och under sommaren hölls
en “Kul med hund”-kurs med fokus på olika hundsporter varje tillfälle där vi även fick besök
av Smålandsposten som skrev ett reportage om vår ungdomsverksamhet på klubben. Under
vår och sommar har vi också haft öppna träningar och prova på-tillfällen i rallylydnad, agility,
tävlingslydnad och specialsök, något som varit väldigt uppskattat och välbesökt! I höstas var
planen att hålla ett ungdoms-KM i rallylydnad och agility men det blev tyvärr inställt. Under
året har också ungdomssektorn gått fortbildning i specialsök för att kunna erbjuda detta
under våra kurser och aktiviteter. Ungdomssektorn har också skaffat sig en egen mailadress
där vi kan ta emot anmälningar, frågor och annat som berör våra aktiviteter:
vbkungdom@gmail.com

Utbildningssektorn

Ännu ett märkligt år till handlingarna, på grund av ökade restriktioner under vinterhalvåret fick
vi ställa in alla våra inomhusaktiviteter. Det har varit ett år med lite mindre kurser än de
senaste åren, vi landar runt ett femtiotal med kurser, prova på och föreläsningar. Vi har
genomfört digitala föreläsningar och äntligen på hösten fick vi köra dem fysiskt igen, så
härligt.

Året startade med ett digitalt instruktörsmöte med information om vårens kursupplägg. Vi har
utökat vaccinationskontrollen på våra kurser och vi har infört utdrag från belastningsregistret
för våra instruktörer, allt för att höja nivån ännu mer på våra utbildningar och på våra
instruktörer.

Under hösten har vi haft en SBK instruktörsutbildning där vi har fått fyra nya instruktörer till
klubben. Carla Canham, Jenny Persson Holm, Andrietta Svärd och Johanna Svensson.



Vi har blivit ytterligare en avtalsinstruktör Carina Andersson.

Vi tar här tillfället i akt att tacka alla som gör det möjligt att hålla så många olika kurser och
utbildningar på klubben! Tack även för alla härliga bidrag till julkalendern.

Avel och hälsa

Under året har en Mental beskrivning genomförts. Planering för utbildning av nya figuranter
har varit högsta prioritet men på grund av pandemin har det varit svårt att genomföra och
hitta utbildare. Glädjande sattes datum till utbildningen 14-16 januari 2022. Intresset och
engagemang bland våra medlemmar var stort och vi har nu fått 10 nya utbildade figuranter till
Växjö Brukshundklubb. Deltog gjorde även tre deltagare från Värnamo Brukshundklubb.

Prov och tävling

Bruks

Vårens tävlingar blev inställda som följd av pandemin. Under hösten kunde de planerade
tävlingarna genomföras. Det började med en söktävling för klasserna lkl-ekl. En skyddstävling
genomfördes i lkl-ekl. En spårtävling i lkl och en i hkl genomfördes under en helg. Till sist
arrangerades en appelltävling i rapport och spår.

Vi hade som mål att utföra ett klubbmästerskap men på grund av rådande situation så blev
den inte av.

I nuläget är det tre registrerade träningsgrupper.

IGP

Klubben genomförde ett prov i klasserna BH/VT, IGP-1, IGP-2, IGP-3. Roligt att
IGP-verksamheten har kommit igång.

Det finns en registrerad träningsgrupp.

Lydnad

Vårens tävling blev inställd. Under hösten genomfördes en kvällstävling i startklass och klass
1. Denna blev mycket lyckad med många ekipage och en härlig stämning på klubben.

Rallylydnad

Rallysektorn hade stora ambitioner för 2021. Vi planerade att genomföra två tävlingar och ett
klubbmästerskap. Detta var dock inte möjligt på grund av den rådande pandemin främst men

även på grund av att vi inte fick tag på domare till vårens tävling. Tyvärr kunde vi inte



genomföra den planerade tävlingen på hösten eller klubbmästerskapet då flera av sektorns
medlemmar av privata skäl inte kunde delta. Hundens vecka genomfördes på
brukshundklubben och en av kvällarna var rallysektorn där och presenterade rallylydnad i
ösregn. En lyckad kväll där många trotsade väder och nyfiket provade på rallyn. De möten
som rallysektorn haft har bedrivits digitalt. Det har varit ett år av stiltje då flera av sektorns
medlemmar valt att avgå. Vi är i skrivande stund två medlemmar i sektorn och eventuellt har
vi några till som har möjlighet att engagera sig i denna fantastiska sport.

Agilitysektorn

Coronapandemin ändrade det mesta av den planerade verksamheten även 2021.

All officiell tävlingsverksamhet öppnades så smått under försommaren men det var mest
privata aktörer som genomförde tävlingar, inte så mycket klubbar. Under hösten har det börjat
bli mer normalt igen.

Vi valde att ligga lågt och inte arrangera några tävlingar under året.

SM kördes i Kalmar under flera dagar och utan publik.

Vi gratulerar de medlemmar som var där och tävlade.

Petra Patcha lyckades kvala in till landslaget inför NM i Norge nu under hösten. Hon tävlade
med sin BC, Guy.

Vi kunde köra våra kurser med diverse restriktioner ändå. Under året har det varit 5 olika
agilitykurser.

Under hundens vecka så genomförde vi en träningstävling i blåbärsklass med bra
uppslutning. Tävlingen var helt gratis för medlemmar.

Vi kunde genomföra ett KM i Agility under oktober. Det arrangerades även en blåbärsklass för
de som inte har tävlat officiellt.

Hinderparken har bara underhållits genom köp av tunnlar och nya sandsäckar under året.

Agilitysektorn har under året haft bara ett par möten p.g.a pandemin.

Klubbmästare:

X-Large: Mathias Paulsson med sin BC, Limbo.

Large: Hedda Riedel med sin Aussie, Adidaz.

Medium: Lina Nilsson med sin blandras, Rosa.



Small: Millis Ljung med sin Dansk-svenska gårdshund, Molle.

X-Small: Amanda Nilsson med sin Diza.

Blåbärsklass:

Small: Carla Canham med sin Västgöta spets, HD.

Medium: Johanna Svensson med sin Sheltie, Ice

Large: Josefin Pettersson med sin BC, Vega.

Tack för det gångna året!

Samhällsnytta




