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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 

Det 52:a årsmötet i Waxholms Brukshundklubb ägde rum den 13 februari 2022 digitalt 

via Zoom. 

Årsmötet beslutade att välja följande personer: 

Kerstin Henningson, omval ordförande för en tid av 1 år:           
Bengt Karlsson, omval 2 år 
Helena Lagerroos, omval 2 år 
Ann Lodén, fyllnadsval 1 år 
Suppleant Lena Mårtensson, nyval 2 år 
I styrelsen kvarstår sedan förra valet Annika Hamilton,1 år 
samt suppleant Julia Westberg ,1 år 

   
Till ordinarie revisor valdes Rosie Dahle, omval och Tarja Karlström 

Till revisorsuppleanter valdes Lotta Berntson 

Till valberedning valdes  
Bitte Hårdsten, sammankallande, Inga-Britt Karlsson samt Margaretha Holtman 

 

Under året har följande personer varit sammankallande i WBK:s grupper: 

Agility, rally, freestyle och hoopers: Helena Lagerroos 

Mark & stuga: vakant – styrelsen gm Helena Lagerroos 

Tjänstehund: Lisa Jansdotter Svanlund Barkestam 

Kök: Margaretha Holtman 

Trivsel & medlemsvård: Ewa Troëng 

Utbildning: Annika Hamilton 

Nose Work: Bitte Hårdsten 

Lydnad: Annika Hamilton,  

PR/info: Julia Westberg 

Drag: Ann Lodén 

 

Waxholms Brukshundklubb arbetar målstyrt och våra 
verksamhetsmål för 2022 följs upp i denna verksamhetsberättelse.  
 
Vår övergripande vision: Waxholms Brukshundklubb står för goda relationer, 
såväl till hund, klubbkamrater som till besökande på vår fina klubb.  
                         
WBKs motto är: ”Det ska vara roligt att ha hund och att va’ hund!” 
                           
Möten under 2022 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Flera styrelsemöten har hållits digitalt 
via Zoom. 
Medlemmarna har kallats till 2 protokollförda medlemsmöten samt ordinarie årsmöte.  Vi har 
också varit representerade vid distriktets möten. 



Styrelsens arbete under 2022 
Vi har fortsatt att arbeta enligt de uppgifter som står inskrivet i våra stadgar och mot de 
verksamhetsmål som fastställdes vid årsmötet enligt nedan.  
Styrelsens arbete har bestått av att administrera den löpande verksamheten, besvara 
skrivelser, arrangera städdagar och att finnas till hands för våra klubbmedlemmar och 
grupper. Vi har också informerat om viktiga frågor i de sju medlemsbrev som skickats ut 
digitalt under året.  
Vi har en god ekonomi och har under året, nu efter pandemin, åter kunnat anordna några 
tävlingar. Stort tack till alla som hjälper till med att arrangera och genomföra dessa och alla 
andra roliga verksamheter.    
 
Mål: Vi ska vara en aktiv klubb som arrangerar aktiviteter, sprider och ökar kunskap 
om hund och bibehålla antalet medlemmar som främjar klubbgemenskap och god 
klubbanda.  

 
Medlemsutveckling 
År  Helbet.  Ungdom  Familj  Hedersmedl.  Totalt 
2014  158  10  19 1   188 
2015 171 10 26 1  208 
2016  177 12 30 1 220 
2017 164 10 36 1 211 
2018 162 16 36 1 215  
2019 156  6 34 1 197 
2020 193 13 47 1 254 
2021 207  8 49 1 265 
2022 192 10 35 2 250
  
 
  
Vi har  

✓ Tappat en del medlemmar under året, en minskning med ca 5% 
✓ Genomfört gemensamma aktiviteter, städdagar och medlemsmöten 
✓ Genomfört KM och delat ut prispokaler 
✓ Under året har vi haft flera tema-tisdagar med bl.a. hundmöten, trix-träning, 

lydnadskommendering, uppletande och inkallning med varierande antal deltagare.  
✓ Vi har haft två medlemsmöten under året förutom årsmötet, som skedde digitalt via 

Zoom. Vårens möte skedde i klubbstugan, då många passade på att träna/prova-på 
olika aktiviteter. Höstens möte ägde rum i Vaxholms Hembygdsgård. Mötet inleddes 
med en föreläsning av Åke Hedhammar om sjukdomar som kan drabba både hundar 
och människor. Vid båda medlemsmötena har klubben bjudit på gott att äta och 
dricka. 

✓ Våra grupper har arbetat under hela året med att ordna olika aktiviteter för 
medlemmarna och gruppernas redovisning följer nedan. I december kallade vi 
intresserade medlemmar som vill ingå i någon eller några av våra olika 
arbetsgrupper. Mötet var välbesökt, och flera nya namn kunde skrivas i under de 
olika grupperna.     

✓ Vi har under året genomfört två startklasstävlingar i lydnad samt en inofficiell agility -
tävling. 

✓ I samband med Hundens vecka i september genomförde vi en välbesökt aktivitetsdag 
med olika prova-på-stationer. 

✓ Klappjakt genomfördes i mellandagarna. 
✓ Vi har löpande uppdaterat hemsidan med information, liksom i vår facebook-grupp 

och Instagram-konto.  
✓ Vi har gett ut sju nummer av WBK:s medlems-/nyhetsbrev via e-post.  
✓ I nyhetsbrevet har vi gett medlemmarna information om vad som är på gång på 

klubben, aktiviteter, föreläsningar, medlemsmöten mm. Nyhetsbrevet har skickats till 
ca 250   medlemmar och öppnats av ca 65 %.  



✓ Skrivit ut och satt upp anslag om kommande aktiviteter.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För  
Waxholms Brukshundklubbs styrelse 
 
 
                                                                                                                       
………………………………………………….  
Kerstin Henningson, ordförande 

 
 
 
GRUPPERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER för 2022 
 

Agility/Rallylydnad/Freestyle/Hoopers 

Gruppen hade som mål att under år 2022 

 - Fortsätta arrangera kurser i agility och ev. rallylydnad  

Vi har haft två seniorkurser i agility, en vår och en höst. En 

nybörjarkurs i Hoopers har genomförts under året. 

 - Försöka fånga upp klubbmedlemmar som vill utbilda sig till 

nya instruktörer inom ovan nämnda sporter.  

Maria Thambert och Helena Lagerroos har utbildat sig till A1-

instruktörer, dvs för nybörjarekipage. Annika Hamilton har utbildat 

sig till tävlingsledare för agilitytävlingar. 

 - Arrangera prova-på kvällar.  

Vi har haft prova på-kväll i vårt KM i både agility, rally och freestyle. På prova-på dagen 18/9 

under Hundens vecka fanns agilityn, hoopers och rallyn representerade. Ett antal öppna 

agilityträningar har arrangerats samt att uppbyggda banor i agility har erbjudits ett flertal 

gånger. 

 - Arrangera träningstävlingar och/eller klubbmästerskap.  



Den 28/8 arrangerade vi en inofficiell agilitytävling då Annika Hamilton examinerades som 

tävlingsledare. Vi hade både blåbärsklass och inoff agility- och hoppklass på tävlingen. Inför 

denna tävling hade vi ett par träningstillfällen då vi övade på att vara funktionärer. 

Tävlingsarrangemanget löpte på bra även om det tog lite tid och var ett bra första tillfälle för 

många ekipage att tävla på. KM - se ovan. 

 - Arbeta med en genomgång och underhåll utav hinderparken  

På hinderfixardagen ordnade vi med nya höjdmarkeringar på 

hindren, limmade lite mattor och annat småfix samt att vi försökte 

korrigera gungan, som fått nya kontaktfältsmattor, så att den går 

tillbaka inom rätt tidsintervall. Tyvärr lyckades vi inte med det. 

 - Arbeta vidare med att hålla hopphindren tävlingsmässigt godkända 

och köpa in något nytt hinder under året  

A-hindret reparerades under våren med nya stegpinnar, nya 

slalompinnar köptes in och tejpades med färgmarkeringar, enligt nya 

regler. Några nya sandsäckar köptes in och de gamla fick en 

genomgång och vägdes. Material till nya bomhållare köptes in och 

egna hållare tillverkades. Inga större inköp har dock gjorts under året. 

Samarbeta med närliggande klubbar vid arrangemang av tävlingar,  

cuper mm exempelvis Norrortscupen.  

Ingen Norrortscup genomfördes under året.  

 

Tack till alla som hjälpt till!  

Avgående sammankallande: Helena Lagerroos 

 

 
 
Trivsel- & Medlemsvårdsgruppen 
Gruppens mål för 2022 var:  

 
Befintliga medlemmar ska trivas; gruppens uppgift är att fånga upp medlemmarnas önskemål 
och synpunkter – och förmedla dem till styrelsen, klubbmöten mm. Det är viktigt att 
förslagsställaren får återkoppling / respons. 
 Värva nya medlemmar. Informera på stan om öppethus-kvällar, prova på kvällar för 
ickemedlemmar (och medlemmar) samt övriga arrangemang. 
 
I denna arbetsgrupp är alla välkomna att deltaga, vi kallar till 
våra möten och aktiviteter på hemsidan, via mail samt FB. Man 
behöver inte knyta upp sig för att deltaga på alla möten / 
aktiviteter utan är välkommen att deltaga så mycket man vill 
och har tid med. 
 
Äntligen blev 2022 ett år då verksamheten kunde genomföras 

fullt ut. 

 

 



Aktiva hundpromenader en gång/ månad  

Har genomförts vår och höst där medlemmar har turats 

om att vara promenadledare. Antalet hundägare som har 

slutit upp har varierat från gång till gång. Under hösten 

arrangerades en speciell promenad till Ytterby gruva, 

kombinerat med visning och besök i gruvgångarna med 

vår egen guide Maria Johansson.  

Tack till alla promenadledare!  

Äggjakt 

15/4 var det återigen dags för äggjakt, en uppskattad 

våraktivitet. (Annika H) 

Hundens vecka, prova på dag 18/9 

En dag då alla grupper var engagerade, besökare hade 

möjlighet att prova på Hoopers, Agility, Nose Work, Rallylydnad mm. 

Många kom, både nya och gamla hundägare för att 

prova på, veta mer om vår verksamhet, hitta något på vår loppis, ta en fika, gå tipspromenad 

eller vara med på tävlingen bästa svansviftare. Tack alla som hjälpte till! 

Klubbmästerskap (KM) 

Genomfördes med träning ena tisdagen och tävling nästa. Årets grenar var Rallylydnad, 

Agility, Free Style samt Nose work. Tack Catarina, Helena, Annika, Bitte mfl! 

Klubbmästare 2022 är Margaretha Holtman med Kelly, 2:a Lena Mårtensson med Simba, 3:e 

plats Helena Lagerroos med Ebony samt 

Angelica Widing med Totte. Grattis! 

Pysselkväll 12/12  

Många kampflätor och aktivitets-mattor blev det, 

varvat med fika. (Helena och Ingela) 

Klappjakt 

28/12 genomfördes årets jakt för att hitta sista 

klapparna, uppskattad stund för både hundar och 

förare, med både fika och promenad. ( Annika H) 

Ewa Troêng,sammankallande                                                                                                                                                                                       

     

 

Köksgruppen 
 
Gruppens mål för 2022  
Vår plan var att sköta köket så att alla blir nöjda. Vi har ordnat med servering vid de tävlingar 
som varit. På medlemsmötet under våren ordnades en uppskattad grillbuffé. På höstens 
möte, som ägde rum i Vaxholms Hembygdsgård, serverades soppa, lussebullar och kaffe. 
Hoppas att våra medlemmar även i fortsättningen vill hjälpa till så att vi har vatten i dunkarna 
och att vi har ett rent och fint kök. I klubbstugans kök finns kaffe, the och andra drycker att 
köpa för billig penning. 
 
Sammankallande: Margaretha Holtman 



                                                                                                                                                                                              

Lydnads- och bruksgruppen /Tävling  
 
Vi har under året arrangerat två lydnadstävlingar i 

startklass under 2022 med 22 startande, varav fyra 

ekipage fick uppflyttningsresultat. Vid höstens tävling 

hade vi två hemmaekipage på ”prispallen”; Annika 

Bäckman med Bitz och Helen Dufva med Sansa.  

Ett stort TACK till de medlemmar som ställde upp och 

hjälpte till vid tävlingen 

Sammankallande Annika Hamilton  

 

Nose Work- och specialsöks-gruppen 
 
Gruppen har som mål att fortsätta samla de medlemmar som är intresserade av att hitta 
träningskompisar för att träna vidare med sina hundar efter att ha gått kurs, utmana varandra 
med roliga sökövningar och hjälpa varandra med tips och idéer. 
Det har mest varit träning på vardagar på dagtid då intresset att träffas på helger varit 

minimalt. Vi har under året i vår grupp träffats 6 ggr, ca 10 ekipage har deltagit. Vår 

favoritplats har varit på Eriksös camping, runt cafeterian och vi har även sökt runt 

campingstugorna, som då stått tomma. Vi har även fått vara på Skypark där det finns många 

kluriga gömställen. Det har funnits tillfällen att träna på doftprov i klubbhuset och då få 

möjlighet att se om man kan ”läsa av” sin hund, och 

se hur den markerar. Tid och plats för träning har 

annonserats i vår facebook grupp ”WBK Nosework” Vi 

har tränat sökområden på den nivå som passat 

deltagarna, från godissök till sök med kong. På 

Hundens dag och höstens KM har Nose Work varit en 

uppskattad aktivitet. 

Vi i gruppen hjälper varandra till att bli bättre genom 

tips och egna erfarenheter. 

Sammankallande Bitte Hårdsten     

                                                                       

                                                                                                                                              

Mark- & stuggruppen                                    
 
Gruppen hade som mål under 2022:  

-Två städdagar anordnas.  

Vårstäddag 24/4 och höststäddag 9/10 är genomförda. Vi har bland annat rensat vid staketet 

mot vassen, rensat i ”nya” allén, krattat, städat dasset, tagit ned döda träd, bytt stolpar, tagit 

bort vass, städat i stugan, satt ut och tagit in ormskrämmor, röjt MH-banan från allt trasigt, 

tagit ned tallarna vid stugan, slagit upp nya stolpar vid ladan, fixat iordning naturhinderbanan, 

städat alla köksskåpen, putsat köksfönstren. 

Rensa sly. Fortsätta att hålla de nu öppna områdena fria från sly och ogräs tex 

naturhinderbanan.  

Har utförts under städdagarna. 



Fortsätta att reparera staketet vart eftersom behov uppstår. Underhålla grindar och rensa 

bort tex vass som drar ned staketet.  

Har utförts under städdagarna samt vid andra tillfällen under året. 

Ersätta gula tältet som börjar gå sönder.  

Båda tälten har lappats och lagats och det gula tältet har vi budgeterat för att ersätta under 

2023. 

Med gemensamma krafter försöka hålla god ordning på vårt fina klubbområde under hela 

året.  

Har utförts under städdagarna samt vid andra tillfällen under året. Vi har bett TIA klippa 

appellplanen kortare under 2022 än tidigare och detta verkar ha uppskattats. 

Under året har också en lampa på stugväggen satts upp av Bengt så det finns belysning på 

gaveln till stugan. Helena har kört undan några lass med sopor. Vi har också konstaterat att 

stugan behöver repareras och målas. Även fönstren behöver målas om och vi har tagit fram 

offerter för att detta ska genomföras under 2023. Ny vattentunna har införskaffats. 

 

Tack till alla som hjälpt till! 

Styrelsen, Helena Lagerroos sammankallande. 

 

 

 

 

 

En stunds rast o vila för duktiga medlemmar som 

jobbar på vårens städdag.  

 

 

 

 

 

Utbildningsgruppen 
 
Under 2022 har vi haft stor efterfrågan på kurser och våra instruktörer har inte räckt till för att 

hålla så många kurser som önskats.  

Våra instruktörer har dock gjort så gott de kunnat för att möta efterfrågan på kursplatser och 

vi har strävat efter att erbjuda plats till alla som anmält intresse och som stått på kölista. 

Ibland har dock väntan varit så lång att hundägaren fått plats hos annan 

utbildningsanordnare innan kursplats erbjudits.  



Tack till alla våra duktiga instruktörer!  

Detta har genomförts under 2022:  

1 valpkurs  

3 grundkurser i allmänlydnad  

1 Kom igång med spår 

1 Hoopers grundkurs 

2 Nose Work grund 

2 senioragility 

1 Prova på hundporter 

1 kongsök med fokus på markeringar 

I vår folkbildningsverksamhet samarbetar vi med Studiefrämjandet Stockholms län och under 

året har vi fått förmånen att flera av våra medlemmar deltagit i kostnadsfria kurser och 

föreläsningar, bidrag till inköp av nya regelböcker och rallyskyltar och gratis utskrifter av 

denna verksamhetsberättelse.  

 
 
Tjänstehundsverksamheten  
 
Tyvärr avsade sig Lisa Jansdotter Svanlund Barkestam att vara klubbens kontaktperson ang 
tjänstehund, då hon flyttat från Vaxholm. Vi hoppas att någon annan intresserad person kan 
ta på sig detta uppdrag framöver. 
 
 
 
Drag-gruppen 
 
Draggruppen har under första halvan av 
2022 varit engagerad i SBK’s satsning ”Upp 
och hoppa-Sund med hund” som går 8 v i 
taget med avslutning med att 
springa/jogga/gå ett antal km tillsammans 
men på distans i slutet av perioden. 
 
Som avslutning på 2022 så hölls den sista 
Nyårsraketen där man sprang/joggade/gick 
sina km på nyårsafton. 
 
Svenska brukshundsklubben avslutar nu 
sitt projekt ”Upp och hoppa -Sund med 
hund” för att satsa på nya projekt från 2023. 
 
Under december månad har klubben köpt 
in en pulka som vi kommer ha prova-på 
dragaktiviteter med.  
 
Ann Lodén 
 

 



PR och Info-gruppen 

Arbetet med att förbättra och förnya klubbens hemsida pågår för att få en uppdaterad 

hemsida.  

Vi har kontinuerligt uppdaterat hemsidan och våra plattformar för sociala medier med bilder 

och information om de aktiviteter och evenemang som pågår på klubben. 

Medlemmar är alltid välkomna att engagera sig genom att skicka in bilder på aktiviteter och 

evenemang.    

Sammankallande Julia Westberg 

 
 

 
 

 


