
 Verksamhetsberättelse för Roslagens Brukshundklubb 

2016  

  

 

 

Årsmötet hölls den 21 februari kl. 16.00 i klubbstugan Jyckebo.  

  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:    

Ordförande:   Gunnel Löfqvist 

Vice Ordf:       Klara Kristalova 

Sekreterare:   Kerstin Lundin  

Kassör:           Agnetha Ekholm  

Ledamöter:    Jenny Nilsson 

                       Petra Yngborn Linderholm  

                       Christina  Österberg                                                                                                                                                                                          

 Suppleanter: Yvon Mäki  

 

Året som gått har verkligen varit ett fantastiskt år. Vi har arrangerat tävlingar i bruks, lydnad 

och rallylydnad. Den största av dem alla var SM:et i lydnad och rallylydnad. Den kraftsamling 

som medlemmarna gjorde under SM:et resulterade i ett väldigt uppskattat arrangemang av 

både tävlande och publik samt gjorde Roslagen känd i hela hundsverige. Flera kursaktiviteter 

samt flera mentaltester/prov har genomförts med uppskattning från deltagarna. Den 

traditionella utställningen 6 juni rönte även stor uppskattning av både utställande ekipage och 

företag/organisationer. 

Medlemsantalet i RBK har under året varit ca 320 st. Medlemsavgiften har under året varit 

510:- för helbetalande (varav 150:- till klubben), för delbetalande och familjemedlemmar 

150:-.    

Styrelsen har haft 10 möten och arrangerat 3 medlemsmöten förutom årsmötet. SBK:s 

generalsekreterare Catrin Fernholm gästade första medlemsmötet och informerade om olika 

utvecklingsprojekt. Vi har också haft besök av veterinär Sofia Müller, Roslagens 

smådjursklinik som informerade om olika faror för hundar och hur skadorna kan behandlas.   

Det har även under året hållits 2 planeringsdagar samt en visions- och strategihelg för 

styrelsen och kommitté/grenansvariga. På visions- och strategihelgen arbetade vi fram ett 

förslag till vision och tre kärnvärden för klubben. 

Vi har tillsammans med SBK genomfört en medlemsenkät för att få reda på vad 

medlemmarna har för uppfattning om klubben. Resultatet var gott men det finns frågor att 

fortsätta diskutera och förbättra. 

En PR/Info-grupp har under året bildats med ansvar för marknadsföring och extern 

information. 

Styrelsen har också beslutat att under året starta upp verksamhet inom Bruks/IPO och Nose 

work. 



Efter klubbmästerskapet i lydnad ordnade styrelsen en gemensam fest för alla medlemmar 

och som tack till de funktionärer som hjälpt till under året. En separat tackfest för alla 

funktionärer som arbetade med SM:et ägde också rum under hösten. 

Vi har varit delaktiga i distriktets medlemsmöten samt ordförandekonferens. Vi har under året 

hyrt ut planen till Stövarklubbens officiella utställning och Andros Kennelläger samt lånat ut 

nedre planen till Twin Club.  

Under året har klubben inköpt en ny gräsklippare. En helrenovering av sekretariatet har 

påbörjats. 

Två fixardagar har genomförts där städning av klubbstugan, förråden och röjning av 

markområdena stått på ”att göra listan”.  

Vi har även fortsatt med planvärdar under vår och höst på onsdagar mellan 19.00 -20.00. 

Facebook-grupper för rallylydnad resp. agility har bildats. 

 

Verksamhetsberättelse för Utbildningskommittén 2016 

Kommittémedlemmar: 

Agnetha Ekholm, Jenny Nilsson och Petra Yngborn Linderholm  

Vi har under året haft ett antal kurser fördelat över valp, allmänlydnad 1, allmänlydnad 2,  

rallylydnad nybörjare och fortsättning, tävlingsrallylydnad, brukslydnad, startklass, nosework 

nybörjare, Prova-på-sök, Prova-på-viltspår, Prova-på-agility.  

Deltagarantalet har varit ca 130.  

Vi har en ny utbildad instruktör i specialsök, Mari Andersson. 

I februari hade vi en föreläsning av Maria Brandel och våra instruktörer har deltagit på 

ytterligare föreläsningar.  

Kurserna har startat flytande under året. 

En facebook-grupp för instruktörer har bildats. 

 

Verksamhetsberättelse för Utställningskommittén 2016 

Kommittémedlemmar: 

Agnetha Ekholm, Lotta Edlund, Lotta Lindström och Ulla Nordström  

Vi genomförde en inofficiell utställning den 6 juni. 180 anmälda hundar som bedömdes av  

3 st domare. En hundparad för de mindre barnen anordnades också. 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse Tävlingsåret 2016 

Kommittémedlemmar: 

Mari Andersson, Jimmy Wranning, Ulrika Forsius, Emma Björklund och Kenneth Mützell. 

Bruks 

Vårtävlingen anordnades under Kristihimmelfärdshelgen med 55 tävlingsekipage och i 

arrangemanget ingick även DM i spår och sök. 

Under hösten har det hållits en appelltävling i spår och sök med 6 deltagare samt ett sökprov 

i klasserna lägre, högre och elit med 17 deltagare. 

Under året har vi fått 3 nya tävlingsledare och utbildat 4 nya tävlingssekreterare. KM i bruks 

hölls i april och klubbmästare blev Richard Karlén och Puck. 

Lydnad 

Utbildning: Inga nya tävlingsledare har utbildats under året. Dock har Raisa Wranning 

utbildats centralt i de nya momenten som gäller fr.o.m 2017 

Materiel: Under året har nya skyltar och apporter köpts in till våra lydnadsprov. Ett nytt 

hopphinder har även inhandlats. 

Under 2016 har Roslagens Bk anordnat sex stycken lydnadsprov med totalt 140 startande. 

Under året anordnade även Upplandsdistriktet med Roslagens Bk som huvudarrangör SM i 

Lydnad och Rallylydnad som blev en stor succe´. 

Rallylydnad 

2016 valde RBK att ha uppehåll från anordnandet av tävlingar eftersom SM krävde mycket 

av oss. 

Ulrika Forsius väljer att avgå som sektorsansvarig pga tidsbrist, Emma Björklund är nu 

sektorsansvarig. 

Klubben har under hösten utbildat 3 nya rallylydnadsskrivare. 

Klubben arrangerade en inofficiell rallylydnadstävling i november med ca 50 starter. 

 

Verksamhetsberättelse  kök 2016 

Kommittémedlemmar:  

Kerstin Lundin, Gunnel Löfqvist 

Under året har köket varit öppet och serverat fika, lättare rätter samt även luncher vid våra 

tävlingar, MH/korningar och andra evenemang. Köket ansvarade även för servering av fika, 

lättare rätter på IP under SM i Lydnad och Rallylydnad den 15 – 17 juli.  Köket har även 

ordnat med kaffekorgar till funktionärer på brukstävlingar. 

 



Det har serverats till funktionärer  

 35 luncher vid MH/korningar 

 25 luncher vid utställning  

 121 luncher vid tävlingar  

 

 

Dessutom har serverats  

 12 luncher vid externa utställningar, 

 44  luncher till valpköpare i samband med MH/korningar. 

På tävlingar har köket även gjort 47 kaffekorgar. 

Frukost till funktionärer har serverats på MH/korningar och Lydnadstävlingar. 

Under året har vi använt oss av en förslagslista för köket som sträcker sig över två säsonger, 

från slutet av mars till mitten av juni och från slutet av augusti till mitten av november. Denna 

förslagslista täcker måndagar och onsdagar under dessa perioder. Dessutom har köket varit 

öppet kvällstid under kurskvällar, 14 under våren och 12 under hösten.  

 

Verksamhetsberättelse för Fogde 2016 

Kommittémedlemmar: 

Tom Eriksson och Curt Lundin. 

 Vi har inköpt en ny åkgräsklippare som är 4-hjuldriven med bredare klippband, vilket ger 

kortare tidsåtgång och bekvämare förarmiljö. Klipparen är stöldmärkt med DNA-teknik och 

märkt med varningstext. Till viss del i finansieringen blev klubben sponsrad av Roslagens 

Sparbank. Vi är fem stycken som utfört klippningen helt ideellt. Dessa är även inbokade för 

kommande säsong. Klipparen har varit inne på en service samt reparation/utbyte av en 

drivrem. 

 Elektriker har anlitats för reparation av köksfläkt och utbyte av en fläktmotor till 

komfortventilationen. 

 Byten av lampor utebelysning 

 Riktning av hängrännor gjorda av Vätö Bygg 

 2 fixardagar 

 

Verksamhetsberättelse för RBK:s mentalkommitté 2016 

Kommittémedlemmar: 

Christina Österberg och Lena Ferm.  

Funktionärs/uppfödarträffar:  

Den 14 mars var det en träff med detaljplanering av årets verksamhet med funktionärer och 

uppfödare. 



Distriktsträffar: 

Vi har inte kallats till någon distriktsträff under året. 

Mentalbeskrivning: 

 Under året har 5 MH anordnats i RBK:s regi, 4 uppfödarbegärda och ett extra för att täcka 

efterfrågan. 

Alla klubbmedlemmar som önskat delta har kunnat beredas plats. 

Mentaltest korning:  

Under våren anordnades 2 mentaltest, MT, och en exteriörbeskrivning för korning, alla 

uppfödaransökta. 

Utbildning: 

Under våren utbildades 1 ny figurant, Emma Pettersson, och under hösten fick vi 2 nya 

testledare för MH, Klara Kristalova och Christina Österberg. 

Material: 

 Inget material förutom skott har inköpts och allt har fungerat bra. 

Övrig info 

 Vi har startat en sluten FB grupp för våra mentalfunktionärer. 

 Under december har vi uppmanat våra uppfödare att komma med önskemål om MH/MT 

under 2017. 

 Vår mentalbana har under sommaren kvalitetssäkrats av bankontrollant från SBK centralt. 

Under 2016 har vi fått ovärderlig hjälp av Kenneth Mützell med redovisning, mm till SBK 

tävling. 

 

Vi vill tacka alla våra engagerade och glada funktionärer inom och utom klubben för 

alla fina insatser under året som fortsatt leder till RBK:s mycket goda anseende 

gällande våra arrangemang bland hundägare och uppfödare. 

 

  

Med detta vill vi i styrelsen tacka för detta år och hoppas på en bra fortsättning nästa år! 

 

Norrtälje, januari 2017 

 

Styrelsen  

Roslagens Brukshundklubb 

 

 


