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Organisation
2020 blev ett väldigt annorlunda år för oss alla. Coronapandemin ställde allt på sin spets. Tävlingar,
utställning och kurser ställdes in. De kurser som kunde genomföras var de kurser där man höll till utomhus
och med säkerhetsavstånd mellan kursdeltagarna. Valpkursen var en av de kurserna som vi prioriterade.
Styrelsen har genomfört ett konstituerande möte i samband med årsmötet och nio styrelsemöten.
Medlemsmötena har vi blivit tvingade att ställa in, efter beslut från förbundet att man bara fick vara åtta
personer inomhus samtidigt.
Det enda som varit sig likt på vår klubb är hundpromenaderna. Gunnel Ljunggren kan inte få nog med
beröm för sin insats. Hon har gått i stort sett alla onsdagar med de hundägare som vill följa med och alla har
hållit säkerhetsavstånd. Denna aktivitet är otroligt uppskattad av både medlemmar och alla övriga som följer
med Gunnel på rundan.

Hundägarutbildningskommittén

Verksamhetsberättelse från hundägarutbildningskommitten våren och hösten 2020.
Under våren har vi haft en valpkurs, tre agilitykurser, en fortsättningskurs, en appell spårkurs,2
specialsökskurser och en rallykurs.
I dessa kurser har vi haft 21 aktiva instruktörer och ca 84 kursdeltagare.
Under hösten har vi haft valpkurs, en fortsättningskurs, två specialsökskurser, tre agilitykurser och en
appellkurs. Här har varit 19 aktiva instruktörer och ca 75 kursdeltagare.
Under hösten bjöd vi in Hundfitness att hålla ett aktivitetspass på vår iordningställda aktivitetsbana som var
mycket uppskattat.
Vi har inte kunnat ha några fysiska planeringsmöten med våra instruktörer under 2020 men det har gått att
lösa på andra sätt.
Hundägarutbildningskommitten vill tacka alla instruktörer som ställer upp och håller kurs.
Kerstin, Sara och Cajsa
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Tävlingskommittén
Året som gått har av kända anledningar inte varit som vanligt.
Vi har bara genomfört två tävlingar under året. Rapport och sök.
I rapport var det stora framgångar för klubben. Vann, i lägre klass, gjorde Tommy och Liliana med Freja och
tvåa blev Jennie och Elin med Assar. Båda uppflyttade till högre klass. Uppflyttad i sök blev Crille Cehlin
med Chelly, som belade en fin andra plats i sökets lägre klass.
Tk har hållit 3 fysiska möten under året. Det har varit 4 träningstävlingar för bruks, lydnad och rally.
Skotträning har genomförts. Km genomfördes 3/10. I Rally vann Ann-Margret Lindquist med Penny,
Agility Sabina Cadier med Combo, Lydnad Malin Kårefalk med Trigga och Brukset Tommy Nielsen med
Freja.
Tyvärr är det fortsatt så att vi har svårt att få nya officiella funktionärer, såsom tävlingsledare, skrivare och
tävlingssekreterare i de olika grenarna. Detta gör det svårt för oss att utveckla tävlingsverksamheten i
klubben. Detta är fortsatt ett prioriterat område för hela klubben att hjälpa till med. Icke desto mindre har vi
fått en ny tävlingssekreterare inom bruks. Jennie Egerius har blivit klar med sin utbildning. Stort grattis till
henne. Gunilla Haag har, efter många år i tk, valt att lämna sitt uppdrag. Vi tackar henne för de åren hon
varit med och för hennes insatser.
Från oss i TK stort tack till alla som hjälpt till och grattis till alla era framgångar i de olika grenarna.
Tänk på att missar du i en tävling kommer alltid en annan och din hund är samma som innan tävlingen. Så, i
så fall, på det igen
Tommy Nielsen

Rasutvecklingskommittén
2020 har inte varit någon utställning på grund av pandemin som är här i vårt land. Därmed har kommittén
inte kunnat arbeta som det var tänkt. Kommittén kommer förbereda för utställning 2021.
Per Krabbe, Bodil Arvidsson, Claes Svensson, Albin Andersson
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Stuga och Tomt
Vi har sett över ytterbelysningar, el, stuga, parkering och planer för att förbättra och för att få modernare
armaturer med lägre elförbrukning och bättre ljus och glödlampor har bytts till mer energieffektiva alternativ
på planerna.
Vår grusplan har, enligt beslut på medlemsmöte, delvis gjorts om till gräsplan, med fint resultat.
Kvarvarande del är tänkt att användas till parkering som också är inhägnad. Vidare har en förbättring av vår
maskinpark gjorts i form av en rejäl åkgräsklippare, som avsevärt kan effektivisera underhållet av
gräsplanerna.
Efter att ha sett vad som hänt på bågskyttarnas gräsplan har vi även stängslat, med får-nät, mot ån/diket så vi
slipper eventuella vildsvinsintrång på våra gräsplaner.
Parkeringen och vår infart är fortfarande ett problem men vi har fått lite hjälp med att jämna till gruset med
maskinellt arbetet som håller lite bättra än spade och spett. Vi tittar fortfarande på möjligheten till att
asfaltera det mest utsatta området förs gällande svängen vid infarten där slitaget är som störst med djupa
hjulspår.
Städ- och Fixardagarna är fortfarande inte så välbesökta, men även så har ett gott arbete blivit gjort.
Bättre uppslutning är att önska, vi är ju över 300 medlemmar!
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Ekonomisk berättelse 2020
Styrelsen för Hässleholms Brukshundklubb avger följande ekonomiska berättelse för 2020 avseende
inkomster och utgifter. För de olika posternas fördelning hänvisas till nedanstående uppställning.

Sektor/kommitté
Styrelsen

Resultat

Budget

Avvikelse

10 660,90 kr

20 000,00 kr

– 9 339,10 kr

– 25 842,50 kr

– 20 000,00 kr

–5 842,50 kr

67 405,95 kr

90 000,00 kr

–22 594,05 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

-64,00 kr

10 000,00 kr

–10 064,00 kr

-7 518,00 kr

20 000,00 kr

–27 518,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

–109 006,76 kr

– 100 000,00 kr

–9 006,76 kr

– 1 320,00 kr

– 1 500,00 kr

180,00 kr

3 984,55 kr

5 000,00 kr

–1015,45 kr

Övrigt, anlägga gräsplan

–249 217,00 kr

– 200 000,00 kr

–49 217,00 kr

Resultat

–310 916,86 kr – 176 500,00 kr

–134 416,86 kr

Administration
Utbildningskommitté
Frivilligkommitté
Rasutvecklingskommitté
Tävlingskommitté
Sponsring
Stuga & Tomt
PR-info
Kök o Servering
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Balansräkning 2020
Konto
Kassa
Kundfordringar

Saldo från 2019
Saldo till 2021
4 991,00 kr
2 355,00 kr
0,00 kr

0,00 kr

290 506,19 kr

5 713,98 kr

90,00 kr

90,00 kr

Sparbanken Skåne Tävling

142 890,50 kr

19 401,85 kr

Placeringskonto

357 484,00 kr

457 484,00 kr

Leverantörsskuld

0,00 kr

0,00 kr

Avskrivning Kundfordring

0,00 kr

0,00 kr

795 961,69 kr

485 044,83 kr

Sparbanken Skåne
Kassa Tävling

Tillgång
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Styrelsens slutord
Vi kan se tillbaka på ett år där nästan ingenting fungerade som det gjort tidigare. Coronapandemin ställde till
det för vår klubb liksom för alla andra. Kursverksamheten har delvis fungerat, men för utställning och
tävlingskommittén har det varit svårare. Det mesta som planerats har fått ställas in.
Klubben har genomfört det som beslutades på medlemsmöte 2019. Gräsplan har anlagts, ny parkeringsplats
med staket har satts upp, viltstaket mot vildsvinen har satts upp och en ny större gräsklippare har köpts in.
Nu håller vi alla tummar för ett bättre 2021. Vi vill ha mer aktivitet och hoppet får stå till att pandemin
kommer under kontroll. Vi vill att vår klubb ska blomstra med kurser, tävlingar, utställningar,
träningsgrupper och allt vad som gör klubben till den klubb vi är så stolta över.

Marie Andersson, Ordförande

Tord Hansson, vice ordförande

Anne Ljung, sekreterare

Per Krabbe, kassör

Kerstin Lundquist, ledamot

Leif Lundquist, suppleant

Joakim Kjellgren, suppleant
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Verksamhetsplan Hässleholms Brukshundklubb 2020
Vecka
v1
v2
v3
v5
v5
v6
v7
v8
v9
v 10
v 11
v 12
v 12
v 13
v 14
v 15
v 16
v 17
v 18
v 19
v 20
v 21
v 22
v 23
v 25
v 26–32
v 33
v 34
v 35
v 36
v 37
v 38
v 39
v 39
v 40
v 41
v 42
v 43
v 44
v 45
v 46
v 47
v 48
v 49
v 50
v 51
v 52

Datum

Händelse

19-jan

Planerings-/Budgetmöte

16-feb

Styrelsemöte

24-mar
28-mar

Styrelsemöte
Rapporttävling

21-apr

Styrelsemöte

19-maj

Styrelsemöte

5-jun

Rapporttävling

23-jun
18-aug
29-aug

Styrelsemöte
SOMMAR
Styrelsemöte
Snapphaneutställning

12-sep

Söktävling

22-sep

Styrelsemöte

20-okt

Styrelsemöte

20-nov
24-nov

Spår, Sök, Rapport tävling
Styrelsemöte

15-dec

Styrelsemöte

Anmärkning

Lägre klass, Högre klass, Elit

Lägre klass, Högre klass, Elit

SOMMARUPPEHÅLL

Lägre klass, Högre klass, Elit

Apellklass

2022
v1
v2
v3
v4
v6
v8

12-jan

Planeringsmöte

9-feb
24-feb

Styrelsemöte
ÅRSMÖTE 2022
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