
Styrelsen för Vännäs brukshundklubb vill avge följande 

verksamhetsberättelse för 2018: 

Styrelsens sammansättning: 

Val vid ordinarie årsmöte 

- Ordförande Jörgen Viklund 

- Sekreterare Nadja Wänting 

- Kassör Maria Sjödin Fahlesson 

- Vice ordf Stephanie Bäck 

- Ledamot Anna Bredin 

- Ledamot Marie Krigh 

- Ledamot Eva-Stina Andersson 

- Suppleant Ingrid Nilsson 

- Suppleant Göran Johansson 

- Revisor Rune Grundström 

- Revisor Eva Olsson 

Medlemmar:   

Antalet medlemmar var vid årets utgång totalt 204 personer: 

- Ordinarie:168st 

- Familjemedlem: 21t 

- Ungdomsmedlem:15st 

Styrelsens berättelse: 

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda möten. Ett 2 medlemsmöten/medlemsfest 

har genomförts samt ett antal medlemsträffar. Klubben har haft träningskvällar, sommartid 

vid vår klubbstuga i Nyliden och vintertid inne i Vännäsby samt på Vännäs Läger. Ridhuset 

har hyrts för ett antal träningskvällar i samband med tävling. Noseworkträningar har 

bedrivits på diverse ställen i och kring Vännäs med omnejd. 

Vi har under året regelbundet genomfört hundmötesträning. 

Vi har ansökt om drift-och investeringsbidrag hos kommunen, bygdemedel hos 

länsstyrelsen, haft dialog med studiefrämjandet 

PR-info: 

Klubbens PR-infoverksamhet har främst skett med hjälp av vår hemsida och på Facebook-

gruppen. Gruppen har varit en möjlighet att snabbt få ut information till våramedlemmar. 

Gruppen har i dagsläget 467 medlemmar. Dialog har även skett via andra Facebook-grupper 

samt en Facebook-sida.  



Ekonomi:  

Vännäs Brukshundklubb uppvisar för 2018 ett sammanlagt resultat på 116 469 kr (att 

jämföras med ett budgeterat resultat på 8300 kr. 

Under 2018 har vi fått bidrag från Studiefrämjandet med 23 940 kr och från Vännäs kommun 

med 8000 kr. Samt utbetalt 17 964 av bygdemedelsbidraget kopplat till ny parkering. 

Det finns kostnader kopplat till parkering och utbildning av instruktörer kopplat till 2018 som 

kommer att belasta 2019 års resultat.  

Det beror till stor del att vi haft många kurser, Nosework-tävlingar, stor vinst genom 

försäljning av hembakt fikabröd samt intäkter genom kraftigt ökat medlemsantal. 

Se bilagor på årsmötet för mer information. 

Stug och trivselgruppen 

I våras så bildades en trivselgrupp som idag har 8 medlemmar (Tony & Marie Krigh, Christina 

Landström, Göran Johansson, Gunilla Leander Persson, Katarina Lundquist, Stig Hansson & 

Anna Bredin). Under året har trivselgruppen löpande sett till att det funnits mat och fika till 

tävlingar & träningar, pantat burkar, kompletterat klubbstugan med bl.a rullgardiner, 

brandsläckare m.m 

Saker som gjorts med hjälp av medlemmar 2018 är: 

• Storstädat och rensat klubbstugan 

• Påbörjat planeringen för en aktiveringsstig 

• Bytt toastol 

• Städdag med rep av agilityhinder 

• Ny prispall, urvalsbanor till NW, nummerlappstavla- Stort tack Stig! 

• Ny ”bruksstege” – Stort tack Lars Fahlesson som ställde upp och hjälpte oss med 

detta! 

• Tillsammans med Liljaskolan påbörjat projekt Parkering 

• Erika & Andreas har fixat 4 belysningsarmaturer som skall sättas upp till våren. Tusen 

tack för dessa! 

• Grillat på KM 

• Bytt lås på ytterdörren 

 

Vi i stug och trivselgruppen vill även passa på att tacka alla som bakat och hjälpt till på annat 

sätt under årets gång! 

 ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” 

 



Verksamhetsberättelse TÄS 2018 

Under året 2018 har Eva-Stina Andersson varit ansvarig sammankallande för TÄS. Under 

våren genomfördes en träff där samtliga som kunde tänkas vara en del av tävlingsgruppen 

blev inbjudna, och utifrån det mötet sattes en grupp samman med följande medlemmar: 

Eva-Stina Andersson (sammankallande), Göran Johansson, Katarina Lundquist, Sandra 

Eriksson, Elle Rönnberg  

Wiktoria Einarsson, Maria Sjödin Fahlesson, Emma Folkesson, Lisa Lindbäck och Gunilla 

Jämte. 

Gruppen har träffats vid behov innan tävlingar, efter kallelse av undertecknad. Viss planering 

har även skett via en gemensam facebookgrupp. 

Planering och genomförande av de officiella Noseworktävlingarna har under året skett av en 

fristående grupp. 

Under 2018 anordnade Vännäs BHK följande officiella tävlingar. 

- Januari – NW1 TEM x 2 

- Februari – Doftprov NW1,2 och 3 

- Mars – NW1 TEM x 2 

- April – Doftprov NW1,2 och 3 

- Maj: Lydnadstävling startklass- klass 1 

         NW1 och 2 TSM 

- Juni: Appelklass spår och sök  

Sök lägre -elitklass 

- September: Rallylydnad nybörjarklass och avanceradklass 

- Oktober: Appelklass spår och sök 

- December: Lydnad startklass-klass 2 

                   NW1 TEM x 2 

En officiell Rallytävling var även planerad till i början på juni, men den blev dessvärre inställd 

på grund av för få startande. Anledningen till det bristande underlaget var mest troligt att 

den krockade med Umeå BHKs agilityhelg.                   

Utöver dessa officiella prov så anordnades även en inofficiell ”Noseworkcup”, 

Umeälvsnosen, i samarbete med Holmsund och Umeå BHK. Tre tävlingar anordnades, en i 

juni, en i juli och en i augusti och allt överskott gick till Djurskyddet i Västerbotten. 

Naturligtvis så genomfördes även vårt uppskattade Klubbmästerskap i augusti, detta år även 

med Agility. Klubbmästare under 2018 blev följande ekipage: 

Rallylydnad: Martina Haara och Alaska samt Viktoria Sandström och Östen 

Bruks: Gunilla Jämte och Ikza 



Lydnad: Emma Folkesson och Luna 

Nosework: Emma Folkesson och Luna 

Agility: Sandra Eriksson och Heidy 

Stort grattis till er alla! 

Under året har klubben även representerats på Lydnads SM genom Marina och Quick! En 

imponerande insatts av er och ett stort tack för att ni vill representera klubben i detta 

sammanhang! 

För att uppmuntra klubbens medlemmar att våga sig ut på tävlingsplanen och 

uppmärksamma tävlingsframgångar under året, så delades priset Årets tävlingsekipage ut till 

det ekipage med störst framgångar under året innan. Vinnare av priset årets tävlingsekipage 

2017 blev Viktoria Sandström och Östen. 

I januari hölls en utbildning till skrivare i Rallylydnad på klubben och Sandra Eriksson och 

Nadja Wänting genomförde båda utbildningen och är nu auktoriserade skrivare i 

Rallylydnad. Under året har även Anna Bredin och Stephanie Bäck utbildat sig till 

tävlingsledare i Nosework, och Marie Krigh blev färdig tävlingssekreterare i samma gren. 

Stort tack till er som lägger tid på att utbilda er till olika funktionärsposter, utan utbildade 

medlemmar skulle det bli svårt att genomföra de tävlingar som önskas. 

Slutligen vill jag tacka samtliga som på något sätt bidragit till att dessa tävlingar varit möjliga 

att genomföra. Ingen nämnd, ingen glömd, ALLA insatser är viktiga! 

/ Eva-Stina Andersson - Sammankallande Tävling 

Verksamhetsplan TÄS 2019 

Under 2019 planerar TÄS att anordna följande officiella tävlingar: 

- 20 Januari               Doftprov Nosework 1,2 och 3 

- 13-14 Februari 2x Nosework1 TEM 

- 6-7 April 2x Nosework1 TEM 

- 24 Maj Rallylydnad nybörjarklass 

25 Maj  Lydnad startklass- klass3  

30 Maj  Nosework 1 och Nosework 2 TSM 

31 Maj Nosework 1 och Nosework 3 TSM 

- 28 Juni  Appelklass spår och sök 

30 Juni Sök lägre- elitklass 

- 31 Augusti Rallylydnad fortsättning och avancerad klass 

- 6 Oktober Appelklass spår och sök 

- 1 December Lydnad startklass-klass 3 

 



Utöver dessa officiella prov så planerar vi naturligtvis att genomföra vår inofficiella 

Klubbmästerskapsvecka i augusti. 

Under 2019 hoppas klubben även på att få ytterligare auktoriserade funktionärer utbildade. 

Förhoppningen är att fyra medlemmar ska avsluta sina utbildningar till tävlingssekreterare och 

en till tävlingsledare i Nosework. Vi hoppas även på att få en auktoriserad doftprovsdomare, 

samt en sekreterare i rallylydnad och ytterligare en tävlingsledare i bruks.  

/ Eva-Stina Andersson - Sammankallande Tävling 

Verksamhetsberättelse HUS 2018 

Under året 2018 har Stephanie Bäck och Marie Krigh varit ansvariga för verksamhet i HUS. 
 
Vi har under året haft 30 kurser och två inställda. 
 
Vi har haft en omsättning på 186.050 kr och en vinst på 63.875 kr.  
 
Resultatet är lite sämre än vad vi önskat men fortfarande ett bra resultat.  
 
Vi har analyserat detta om hittat några problemområden, bl a sena avbokningar och 
bekräftelser via mail som inte kommit fram till deltagarna, dessa problem kommer att 
åtgärdas inför 2019 genom att vi ordnat en sms tjänst där bekräftelser och påminnelser 
skickas ut och att sena avhopp kommer att debiteras. 
 
Under året har vi utbildat instruktörer: 
3 st instruktörer SBK Valp och Allmänlydnad – Mirjam Hopstadius, Stephanie Bäck och Marie 
Krigh. 
2 st Rallylydnadsinstruktörer  – Nadja Wänting och Göran Johansson. 
1 st SNWK Nosework instruktör – Marie Krigh 

2018 års kurser: 

   

Kurs Månad Antal deltagare 

Nosework grund Januari 6 

Nosework grund Mars 5 

Nosework valp Mars 7 

Hårda spår Steg 1 Mars 26 

Massage Mars 7 

Prova-på April 0 

Hårda spår Steg 2 April 4 

Hårda spår Steg 2 Juni 4 

Frys markering April 8 

Clinic lydnad April 20 

Vardagslydnad April 6 



Del 2 valp/slyngel April 10 

Rally fortsättning Maj 0 

Nosework läger Maj 8 

Åhörare Nosework läger Maj 2 

Viltspår Maj 6 

Frys markering Juni 8 

Sv Skydd September 8 

Sv Skydd Åhörare September 3 

Agility nybörjare Juni 6 

Sök nybörjare Juni 4 

Etologi Juni 6 

Sök avancerat Juni 5 

Sök avancerat åhörare Juni 1 

Workshop NW Augusti 4 

Agility nybörjare Augusti 5 

Lydnad avancerat September 7 

Åhörare lydnad avancerad September 1 

Rally nybörjare September 8 

Valp September 8 

Workshop NW Oktober 4 

Clinic lydnad November 5 

Totalt:   202 

 

Verksamhetsplan HUS 2019 

Vi har för år 2019 planerat in 30 st kurser varav 8 st med externa instruktörer.  
 
Under förutsättningar att dessa kurser blir av och fullsatta räknar vi  med att dessa kurser 
ska omsätta 178.700 kronor och att den vinst de ger ska bli 109.790 kronor.  
 
Vi räknar med att 250 personer kommer att gå kurser hos oss under 2019. 
 
Vi har i år flera instruktörer som är våra egna och färre inhyrda instruktörer vilket gör att det 
blir mera pengar till klubben. Så där ser vi resultatet av den utbildningssatsning vi gjorde 
2018. 
 
Vi kommer även under detta år att utbilda instruktörer – Jenny Viklund kommer att utbilda 
sig till SBK Sund med hund. 
  



 

Kurser 2019   

   
Kurserna i gult är en förhoppning.    
Kurserna i blått är planerade men ej klara.     

Kurserna i grönt är klara.   

   

Kurs Månad Antal deltagare 

Med sikte på tävling! Modul 1 Januari 6 

Föreläsning Skydd Januari 8 

Drag nybörjare Februari 6 

Nosework Clinics Februari 55 

Nosework nybörjare Februari 4 

Nosework fortsättning Mars 4 

Föreläsning Ungdomar Mars 0 

Rally fortsättning April 8 

Prova-på April 6 

Lydnad Nybörjare Maj 6 

Föreläsning VIP Maj 0 

Clinic Sökmarkering Maj 6 

Viltspår Maj 6 

Clinic lydnad Maj 20 

Vardagslydnad Maj 6 

Agility Fortsättning Maj 6 

Hårda Spår Maj 6 

Ungdomsläger Juni 6 

Etologi + valp Juni 6 

Med sikte på tävling! Modul 2 Sök Juni 6 

Med sikte på tävling! Modul 2 Spår Juni 6 

Med sikte på tävling! Modul 2 Budföring Juni 4 

Etologi   Juni 6 

Nosework läger Juni 18 

Nosework läger Åhörare Juni 5 

Agility Nybörjare Augusti 6 

Föreläsning VIP Maj 0 

Lydnad Avancerad Augusti 7 

Lydnad Avancerad Åhörare Augusti 0 

Med sikte på tävling! Modul 3 September 15 

Valp September 6 

Vardagslydnad September 6 

 



Slutord: 

Styrelsearbetet har kännetecknats av en god stämning. Klubben har genomfört flera lyckade 

arrangemang tack vare engagerade medlemmar. Fler personer som hjälps åt är viktigt för 

klubben. 

Klubben har haft många nya ekipage som kommit ut på tävlingsbanan vilket är väldigt 

positivt. 

Med dessa ord vill styrelsen tacka för förtroendet, rikta ett varmt tack till alla som engagerat 

sig i klubbens verksamhet samt önska den nya styrelsen lycka till. 

 


