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Styrelsen för Hässleholms Brukshundklubb får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

 

Styrelse och kommittéer 2021 

Styrelse   

Ordförande  Marie Andersson  

Vice ordförande  Tord Hansson  

Kassör  Per Krabbe  

Sekreterare  Anne Ljung  

Ledamot  Kerstin Lundquist  

Suppleant  Leif Lundquist  

Suppleant  Joakim Kjellgren  

Tävlingskommitté Utbildningskommitté  

Tommy Nielsen  Kerstin Lundquist 

Margareta Heinmert  Anne Ljung 

Jennie Egerius  Cajsa Gustafsson  

Joakim Kjellgren   

Annica Sandberg   

Vera Björk   

 



 

Rasutvecklingskommitté  Tjänstehundskommitté  

Bodil Arvidsson  Urban Antonsson  

Per Krabbe   

Claes Svensson   

Albin Andersson  

Valberedning  Webmaster  

Kristina Schölin  Sara Brandt 

Bodil Arvidsson   

Tonni Madsen   

Revisorer  Revisorssuppleant  

Inger Adregård  Ingela Lindgren 

Anne Sandberg Fallesen  Franciska Pettersén 

 

Organisation  
När man tänker tillbaka på året 2021 så tänker de flesta PANDEMI. Vi alla har drabbats mer eller mindre 
och vår värld ser inte ut som den har gjort innan. Så även på vår klubb. 

Precis som 2020 fick vi ställa in tävlingar, möten och mellan varven kändes det som hela världen stod stilla. 
Trots allt så höll vi ihop det och kursverksamheten kunde genomföras med bravur. Alla kurser hölls 
utomhus oavsett väder och våra kurser fylldes på och våra medlemmar tränade sina hundar som aldrig 
förr. Vi är ett segt släkte och vi har klarat det bra. 

Eftersom direktiv kom från SBK att inga möten fick genomföras inomhus, förutom på videolänk, så var det 
upp till styrelsen och medlemmarna att bestämma om årsmöte skulle genomföras eller inte. Vi kom fram 
till att videolänk inte kändes bra och eftersom möjligheten fanns att skjuta upp årsmötet ett år, tog vi det 
alternativet.  

Nu står vi här med ett nytt år som heter 2022. Pandemin har tagit fart igen och nya restriktioner har 
utfärdats från regeringen. Vi håller tummarna att vi får genomföra vårt årsmöte nu och att vi kan få avsluta 
åren 2020 och 2021. 

Under 2021 har klubben haft ett medlemsmöte och styrelsen har samlats sammanlagt 10 gånger och 
genomfört styrelsemöten. 
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Hundägarutbildningskommittén  
Verksamhetsberättelse från hundägarutbildningskommitten våren och hösten 2021.  
  
Under våren har vi haft två valpkurser, två agilitykurser, en fortsättningskurs, 
en appell lydnad/spårkurs, tre specialsökskurser och en rallykurs.  
I dessa kurser har vi haft 21 aktiva instruktörer och ca 75 kursdeltagare. 
  
Under hösten har vi haft en valpkurs, en fortsättningskurs, tre specialsökskurser,  
två agilitykurser och en appellkurs. Här har varit 22 aktiva instruktörer och ca 81 kursdeltagare.  
  
Vi har bara haft ett fysiskt planeringsmöte med våra instruktörer under 2021 så mycket planering har skett 
digitalt. Detta har fungerat mycket bra då vi har duktiga instruktörer som tar stort ansvar för sin uppgift.   
  
Hundägarutbildningskommitten vill tacka alla instruktörer som ställer upp och håller kurs.   
Kerstin, Anne och Cajsa 
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Tävlingskommittén  
Året som gått har präglats av restriktioner gällande Covid. Tk har genomfört fyra möten under hösten. 
Sbk släppte på flertalet restriktioner under sommaren, vilket gjorde att vi kunde hålla våra planerade 
tävlingar under hösten. 
Vi har genomfört sök alla klasser, rapport alla klasser och appell alla grenar. Vid rapporten och appellen var 
det stora framgångar för flera av våra egna ekipage. 
Klubben har haft representantskap vid bruks-SM, genom Anna-Karin Bengtsson med Pan. De kom på en fin 
4:de plats. 

Emma Sandberg med Tyra har deltagit i agility, kom 5:a på SM och 8:a på NM. 
Inför kommande år har vi redan två inkvalade till bruks-SM. Anna-Karin med Pan och Tommy Nielsen med 
Freja. Båda i rapporthundsgruppen. Vi önskar stort lycka till. Nämnas kan att Tommy och Liliana med Freja 
ligger etta på kvallistan i rapport inför kommande SM. 

Vi har fortsatt behov av nya tävlingsledare i bruks, lydnad och agility. Tävlingssekreterare och skrivare i 
rally. Tävlingssekreterare i lydnad. 
Tk tackar alla som varit oss behjälpliga på våra tävlingar och önskar alla tävlande lycka till i kommande 
tävlingar. 
Som vanligt, tänk på att det alltid kommer en ny tävling och att din hund är samma som innan tävlingen 

oavsett resultat😊 

 

Tommy Nielsen 
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Rasutvecklingskommittén  

Den 19 september genomförde klubben Snapphaneutställningen, som är en inofficiell utställning för alla 
raser. Det var 125 hundar anmälda och domare var John-John Johnsson och Jonas Öhrn. Ringsekreterare 
var Jessica Lundström, Solvig Bildt, Kerstin Nilsson och Per Ottosson.  

Utställningen gick bra, vädret var ömsom sol och skugga, lite svalt men när solen lyste var det riktigt skönt.  
Det var många glada hundägare som tyckte vi gjorde ett bra jobb. Försäljningen av både korv, hamburgare 
samt kaffe och kakor gick mycket bra.  

Segrade i BIS vuxen gjorde Siw Evensén Ljungby med Puli:  SE26412/2019 Bella-Liisa. BIS valp segrade 
Madelene Holmqvist Bromölla med Cairnterrier:  SE31908/2021 Crumb´s Love Over Gold. BIS Veteran blev 
Matilda Hansson Ängelholm med Nederlandse Schapendoes: SE21762/2012 Humbledoes W Silver 
Lady.Kommunens vackraste valp blev Madeleine Schram Tyringe med Tibetansk Spaniel: SE33708/2021 
Schilleshof´s Pablo och Kommunens vackraste hund, vuxen blev Stefan Larsson, Vittsjö med 
Dvärgschnauzer, svart & Silver: SE37370/2020 Grangläntans Fvm Tummelisa.  

”Barn med hund” vann Selma Geiverz med sin Nederlandse Kooikerhondje: SE24145/2021 
Skovherlighedens Kanga. Bästa Uppfödare blev Kennel Eve´s Ink. Uppfödare: Ann Andersson Sjöbo med 
Flatcoated Retriever. 

Vi i sektorn vill rikta ett STORT tack till utställarna, sponsorerna och funktionärerna som gjorde att det blev 
en lyckad utställning. 

 
  Per Krabbe              Bodil Arvidsson           Albin Andersson       Claes Svensson  
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Stuga och Tomt  

Vi har fått en hel del gjort på vår anläggning under året som gått. 

Vi har fått en ny spång över bäcken och i anslutning till den har det på andra sidan bäcken röjts upp en stig. 

Det har kommit en ny trappa till stora lektionssalen. 

Belysningen runt stugan har setts över vilket gör att stugan inte ligger i mörker när man kommer eller 
lämnar anläggningen, belysningen på parkeringen har nu också utrustats med timer. 

Den nya gräsplanen har fått nya lampor. 

Efter önskemål har det kommit upp en brevlåda utanför kontoret. 

Klippning av vår gräsplan har skötts exemplariskt och det tackar vi för. Alltid lika trevligt att komma ner till 
en välskött anläggning.  

Städ och fixardagarna skulle behöva fler deltagare men alla som deltagit har gjort ett fantastiskt arbete. 

Klubben blir vad vi gör den till. 

Leif 
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Ekonomisk berättelse 2021 
 
Styrelsen för Hässleholms Brukshundklubb avger följande ekonomiska berättelse för 2021 avseende 
inkomster och utgifter. För de olika posternas fördelning hänvisas till nedanstående uppställning.  

Sektor/kommitté Resultat Budget Avvikelse 

Styrelsen        16 263,07 kr        15 000,00 kr         1 263,07 kr 

Administration – 4 274,00 kr – 20 000,00 kr     15 726,00 kr 
 

Utbildningskommitté 
 

     131 072,97 kr 80 000,00 kr       51 072,97 kr 
 

Frivilligkommitté        0,00 kr 0,00 kr       0,00 kr 
 

Rasutvecklingskommitté 
 

         8 571,70 kr 3 000,00 kr         5 571,70 kr 
 

Tävlingskommitté        –1 332,00 kr        0,00 kr       –1 332,00 kr 
 

Sponsring 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 
 

Stuga & Tomt      –79 895,87 kr – 100 000,00 kr 20 104,13 kr 
 

PR-info – 1 826,00 kr  – 1 400,00 kr – 426,00 kr 

Kök o Servering          4 036,01 kr          3 000,00 kr         1 036,01 kr 

             

Resultat       72 615,63 kr     –20 400,00 kr 93 015,63 kr 
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Balansräkning 2021 
 

Konto Saldo från 2020 Saldo till 2022 
Kassa 2 355,00 kr 

 
4 025,00 kr 

 

Kundfordringar 0,00 kr 
 

0,00 kr 
 

Sparbanken Skåne 5 713,98 kr 
 

94 919,61 kr 
 

Kassa Tävling 90,00 kr 
 

90,00 kr 
 

Sparbanken Skåne Tävling  19 401,85 kr 
 

 8 625,85 kr 
 

Investeringskonto 457 484,00 kr 450 000,00 kr 

Leverantörsskuld 0,00 kr 0,00 kr 

Avskrivning Kundfordring 0,00 kr                  0,00 kr 

Tillgång 485 044,83 kr 557 660,46 kr 
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Budgetförslag 2022 
Styrelse                                15.000:- 

Administration                  -10.000:- 

Utbildningskommié         100.000:- 

Frivilligkommité                            0:- 

Rasutvecklinskommité        5.000:- 

Tävlingskommité                 15.000:- 

Sponsring                                        0:- 

Stuga & Tomt                   -100.000:- 

Pr-info                                    -2.000:- 

Kök & Servering                    4.000:- 

Resultat                    +27.000:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11  

Styrelsens slutord 

Vi får se tillbaka på ytterligare ett pandemiår. Det har ställt till det för oss alla, men året har varit ett riktigt 
bra utbildningsår. Utbildningskommittén har haft igång alla kurser och våra instruktörer har gjort ett 
fantastiskt jobb när alla kurser hållits utomhus. 

Tävlingskommittén har jobbat i motgång, men trots pandemin har de gjort allt för att genomföra de 
tävlingar som klubben skulle stå för. Precis som för alla andra klubbar så har inte allt kunnat genomföras, 
men de tävlingar vi har haft har varit mycket uppskattade. 

Utställningen i slutet på sommaren var länge ovisst om den kunde genomföras, men till allas stora glädje 
kunde vi ha vår utställning. Våra utställare var nöjda och glada och även vi som anordnade den. 

Glädjen att få komma igång igen varade inte så länge som vi hoppades på. Vi fick äntligen genomföra ett 
medlemsmöte igen och vi försökte att följa alla rekommendationer med handsprit, hålla avstånd och 
endast vaccinerade fick vara med på mötet. Så trist att behöva sätta såna gränser, men eftersom vi har 
flera i riskgrupper så hade vi inget annat val. 

 
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 2022  

 

 

Vecka Datum Händelse Anmärkning 
v 2 10-jan Planerings-/Budgetmöte 

 

v 4   
 

v 5 2-feb Styrelsemöte 
 

v 6 
   

v 7 17-feb ÅRSMÖTE 2022 
 

v 9    
v 10 9-mar Styrelsemöte  
v 10 13-mar Söktävling LKL, HKL, EKL 
v 11   

 

v 12 27-mar Rapporttävling LKL, HKL, EKL 
v 13 31-mar MEDLEMSMÖTE  
v 14    
v 15 13-apr Styrelsemöte  
v 19    
v 20 18-maj Styrelsemöte  
v 21    
v 22    
v 23    
v 24 15-jun Styrelsemöte  
v 25    
v 26 2-jul Agilitytävling Klass 2 
v 26 3-jul Agilitytävling Klass 1 
v 27  SOMMAR v27-v 31 
    
v 37 14-sep Styrelsemöte  
v 37 18-sep Utställning  
v 38    
v 39    
v 40    
v 41 12-okt Styrelsemöte  
v 42    
v 43 30-okt Rapporttävling LKL, HKL, EKL 
v 44 3-nov MEDLEMSMÖTE  
v 45    
v 46 16-nov Styrelsemöte  
v 46 20-nov Spårtävling AKL 
v 46 20-nov Söktävling AKL 
v 46 20-nov Rapporttävling AKL 
v 47    
v 48    
v 49    
v 50 14-dec Styrelsemöte  
v 51   

 

v 52 
   

  
2023 

 

v 1 
   

v 2 11-jan Styrelsemöte 
 

v 4    
v 6 8-feb Styrelsemöte 

 

v 7 16-feb ÅRSMÖTE 2023 
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Hässleholms Brukshundklubb 

 

 


