
Dagordning för Årsmöte på Ängelholms Brukshundklubb 2022-03-17  
  
§1. Mötets öppnande  
§2. Fastställande av röstlängden 
§3. Val av mötesordförande.  
§4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare.  
§5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera mötesprotokollet  
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.  
§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  
§8. Fastställande av dagordningen.  
§9. Genomgång av:  

a) Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte.  

b) Balans- och resultaträkning  
c) Revisorernas berättelse  

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
och förlust  
§11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen. I detta beslut får styrelsen inte 
deltaga.   
§12. Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende:  

a) Mål  
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär 

rambudget för det närmast följande verksamhetsåret  
c) Medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår och   
d) Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt 

kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi  
e) §13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.  

§14. Information om planerade aktivitetet i syfte att nå fastställda mål.  
§15. Val av lokalklubbstyrelsen §8 moment 1 samt beslut om suppelanternas 
tjänsgöringsordning  
§16. Val av revisorer och revisor-suppleanter enligt §9  
§17. Val av valberedning enligt §10  
§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.  
§19. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden och motioner som inte behandlats 
under punkt 13.  
§20. Genomgång av handlingar till distriksfullmäktige och uppdrag från föregående 
årsmöte.  
§21.Inval av Hedersmedlemmar.  

a) Inkomna motioner ( se bilaga )  
b) Styrelsens förslag ( beslut från styrelsemöte )  

§22. Övriga frågor till diskussion ( inte beslut)  
§23. Mötets avslutande.  
  
Prisutdelning efter mötet  
  
Välkommen 



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSÅRET 2022 FÖR 
BRUKSHUNDKLUBBEN I ÄNGELHOLM 
 
 
 
Enligt § 10 i normalstadgar för lokalklubb i SBK föreslås Kenneth Brorsson 
som ordförande att leda årsmötesförhandlingarna. 
 
Med stöd av §§ 8 och 9 i normalstadgar för lokalklubb föreslås nedanstående: 
 
2020 – 2021                                                                  FÖRSLAG 2022____________________ 
 
ordförande Magnus Fellert 1 år                                Ordförande Magnus Fellert 1 år omval 
v.ordf. Caisa Jansson 2 år omval                               v.ordf. Caisa Jansson 1 år kvar 
Sekreterare Jessica Strömberg fyllnadsval 1 år      Sekreterare Linda Olsson 2 år nyval 
Kassör Anders Therup nyval 2 år                             Kassör Anders Therup 1 år kvar 
Ledamot Chatarina Paulsson 1 år kvar                    Ledamot Magnus Dehlin 2 år nyval 
Ledamot Tim Nilsson 1 år kvar                                 Ledamot Roger Backman 2 år nyval 
Ledamot Jörgen Thynell 2 år omval                         Ledamot Jörgen Thynell 1 år kvar 
Suppleant 1 Sara Svensson 2 år nyval                      Suppleant 1 Carl Wetter fyllnadsval 1 år 
Suppleant 2 Kicki Holmberg 1 år kvar                    Suppleant 2 Kicki Holmberg 2 år omval 
Suppleant 3  Ylva Honoré fyllnadsval 1 år               Suppleant 3 Kenneth Brorsson 2 år nyval 
 
Revisor Annika Ehnberg 1 år omval                          Revisor Annika Ehnberg 1 år omval 
Revisor Jan Sjölander  1 år omval                              Revisor Jan Sjölander 1 år omval 
Revisorsuppleant Annelie Dahl 1 år omval                Revisorsuppl.Annelie Dahl 1 år omval 
Revisorsuppleant Sofia Bengtsson 1 år omval           Revisorsuppl. Sofia Bengtsson 1 år omval 
 
 
Valberedningen  föreslår årsmötet att styrelsen ges i uppdrag att utse  kommittéer , 
distriktsombud, markansvarig, köksansvarig och andra eventuella uppdrag. 
 
Valberedningen 
Sammankallande Mikael Wiltander 1 år                    Årsmötet väljer ny sammankallande 1 år 
Ledamot Magdalena Henrysson   1 år kvar                Årsmötet väljer ny ledamot 2 år 
Ledamot Britta Söderberg 2 år                                     Ledamot Britta Söderberg avsäger sig 
                                                                                          uppdraget för 2922 varför det behöv ett 
                                                                                          fyllnadsval på 1 år. 
                                                                                           
 
Vid årsmötet 2020 valdes Magdalena Henrysson att fortsatt ingå i valberedningen. Under 
2020 har emellertid Magdalena Henrysson avsagt sig uppdraget och inte deltagit. 
 
Ängelholm 2022-02-13 
 
 
 
Mikael Wiltander                                                          Britta Söderberg 
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 ÄNGELHOLMS BRUKSHUNDKLUBB  Sida:  1(2)

 802456-6823  Resultatrapport  Utskrivet:  22-02-04

 Preliminär  14:00
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  417
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavgift helbetald  47 545,00  47 270,00
 3013  Medlemsavgifter Delbetalande  8 495,00  3 980,00
 3014  Medlemsavg från SBK  11 295,00  11 310,00
 3026  Koppel  360,00  1 420,00
 3110  Sparbanksstiftelsen  175 000,00  0,00
 3111  kursbidrag studiefrämjand  0,00  15 500,00
 3115  Bingolotto  2 292,00  1 087,00
 3210  Kurser  270 145,00  181 350,00
 3211  Kursböcker/regelhäfte  300,00  805,00
 3213  Läger  10 800,00  39 191,00
 3220  Tävling anmälningsavgifter  30 070,00  20 510,00
 3240  Försäljning cafeterian  34 454,75  25 154,00
 3680  Öresutjämning  -0,60  0,00
 S:a Nettoomsättning  590 756,15  347 577,00

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3811  Uthyrning av lokaler  6 000,00  6 000,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  6 000,00  6 000,00

 Övriga rörelseintäkter
 3985  Statliga bidrag  17 500,00  0,00
 3989  IT bidrag från Skånedistriktet  0,00  10 000,00
 3994  Försäkringsersättningar  22 283,00  419,00
 3996  Erhållna reklambidrag  20 500,00  15 000,00
 3999  Övriga rörelseintäkter  0,00  0,10
 S:a Övriga rörelseintäkter  60 283,00  25 419,10

 S:a Rörelseintäkter mm  657 039,15  378 996,10

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Medlemsavgifter  -610,00  -3 445,00
 4011  Medlemsavgifter distriktet  -4 390,00  -6 210,00
 4110  inköp koppel  0,00  -5 963,00
 4120  Sparbanksstiftelsen  -171 503,00  0,00
 4211  Inköp Kursböcker/tävlingsregrementen  0,00  -1 124,00
 4212  Träningsmaterial  -2 374,60  -9 867,00
 4213  kostnader läger  0,00  -40 791,60
 4215  Instruktörer  -138 750,00  -48 600,00
 4216  Utbildning  -6 200,00  -31 850,00
 4218  Träningsområde specialsök  -24 239,00  0,00
 4219  Inköp tävlingsmatrial  -1 963,00  -509,00
 4221  Stambokföringsavgift  -3 690,00  -3 040,00
 4222  Arvode domare  -11 391,30  -7 042,00
 4223  Priser  -1 877,50  -824,00
 4224  Gåvor markägare + grannar  -4 867,00  -738,40
 4225  Mark  0,00  -5 500,00
 4229  Kläder instruktörer  -8 109,00  0,00
 4240  Inköp köket för försäljning  -23 036,66  -13 514,14
 4243  Medlemsvård  -3 208,75  -835,10
 4244  Förbrukningsmaterial  -80,00  -665,60
 4246  Årsmöte  0,00  -1 488,00
 4250  Hemsida  -1 350,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -407 639,81  -182 006,84

 Bruttovinst  249 399,34  196 989,26

 Övriga externa kostnader
 5010  Fastighet underhåll  0,00  -1 547,00
 5020  El hyrd lokal  -25 017,19  -16 516,00
 5030  Fastighet diverse kostnader  -5 598,00  -1 371,00
 5040  Vatten och avlopp  -3 921,00  -2 949,00
 5050  Lokaltillbehör hyrd lokal  -557,00  0,00
 5060  Renhållning  -2 694,00  -2 047,00



 ÄNGELHOLMS BRUKSHUNDKLUBB  Sida:  2(2)

 802456-6823  Resultatrapport  Utskrivet:  22-02-04

 Preliminär  14:00
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  417
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Period fg år

 5070  Reparationer hyrd lokal  -13 350,00  -417,00
 5090  Arrende  -4 189,00  -4 189,00
 5161  Milersättning funktionär  -1 500,00  0,00
 5193  Fastighetskötsel och förvaltning  -2 510,90  0,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -1 147,25  -2 110,00
 5411  Förbrukningsinv livslängd mer än 1 år  -8 969,00  -13 733,00
 5412  Förbrukningsinv livslängd 1 år eller mindre  -1 496,00  0,00
 5420  Programvaror  -1 653,00  -1 595,00
 6110  Kontorsmaterial  -244,00  -899,00
 6113  Bredband telia  -7 193,00  -8 255,00
 6230  Datakommunikation  -958,00  -418,10
 6250  Porto  0,00  -66,00
 6310  Företagsförsäkringar  -8 352,00  -5 460,00
 6570  Avgifter bank/post  -1 469,00  -60,00
 S:a Övriga externa kostnader  -90 818,34  -61 632,10

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -498 458,15  -243 638,94

 Rörelseresultat före avskrivningar  158 581,00  135 357,16

 Avskrivningar
 7821  Avskrivning byggnader  -8 932,00  -8 932,00
 7832  Avskrivning inventarier  -21 989,00  -16 489,00
 S:a Avskrivningar  -30 921,00  -25 421,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  127 660,00  109 936,16

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  127 660,00  109 936,16

 Resultat från finansiella investeringar
 Resultat från andelar i koncernföretag

 8010  Bankavgifter  -883,00  -1 783,00
 S:a Resultat från andelar i koncernföretag  -883,00  -1 783,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -883,00  -1 783,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  126 777,00  108 153,16

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  126 777,00  108 153,16

 Resultat före skatt  126 777,00  108 153,16

 Beräknat resultat  126 777,00  108 153,16



 ÄNGELHOLMS BRUKSHUNDKLUBB  Sida:  1(1)

 Resultatbudget  Utskrivet:  22-02-10
 17:01

 Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31  Senaste vernr:  32
 Konto  Benämning  Budgeterat

 3010  Medlemsavgift helbetald  47 000
 3013  Medlemsavgifter Delbetalande  8 000
 3014  Medlemsavg från SBK  11 000
 3026  Koppel  700
 3111  kursbidrag studiefrämjand  15 000
 3115  Bingolotto  2 000
 3210  Kurser  250 000
 3211  Kursböcker/regelhäfte  2 500
 3220  Tävling anmälningsavgifter  30 000
 3240  Försäljning cafeterian  34 000
 3811  Uthyrning av lokaler  6 000
 3996  Erhållna reklambidrag  15 000
 4011  Medlemsavgifter distriktet  -6 000
 4211  Inköp Kursböcker/tävlingsregrementen  -1 500
 4212  Träningsmaterial  -4 000
 4215  Instruktörer  -140 000
 4216  Utbildning  -10 000
 4219  Inköp tävlingsmatrial  -3 000
 4221  Stambokföringsavgift  -5 000
 4222  Arvode domare  -14 000
 4223  Priser  -4 000
 4224  Gåvor markägare + grannar  -3 000
 4225  Mark  -5 000
 4226  Övrigt  -5 000
 4228  Utlägg styrelsemöte  -1 500
 4240  Inköp köket för försäljning  -25 000
 4243  Medlemsvård  -5 000
 4244  Förbrukningsmaterial  -1 500
 4245  Föreläsningar  -5 000
 4246  Årsmöte  -2 500
 5010  Fastighet underhåll  -80 000
 5020  El hyrd lokal  -30 000
 5030  Fastighet diverse kostnader  -7 000
 5040  Vatten och avlopp  -4 000
 5060  Renhållning  -3 500
 5070  Reparationer hyrd lokal  -5 000
 5090  Arrende  -4 500
 5161  Milersättning funktionär  -4 000
 5193  Fastighetskötsel och förvaltning  -6 500
 5410  Förbrukningsinventarier  -2 500
 5411  Förbrukningsinv livslängd mer än 1 år  -4 000
 5420  Programvaror  -3 000
 6110  Kontorsmaterial  -3 000
 6113  Bredband telia  -6 000
 6230  Datakommunikation  -3 000
 6250  Porto  -500
 6310  Företagsförsäkringar  -8 400
 6570  Avgifter bank/post  -1 500
 7821  Avskrivning byggnader  -8 932
 7832  Avskrivning inventarier  -21 989
 Resultat  -27 121



MÅLFORMULERING 2022 FÖR BRUKSHUNDKLUBBEN I ÄNGELHOLM 

 

Vision 

   Erbjuda och bedriva utbildning och andra aktiviteter enligt SBK:s stadgar 
  Anordna tävlingar 
 Starta upp en ny gren 

Huvudmål 

  Att bibehålla medlemsantalet 
 Att skapa en god klubbanda 
 Att underhålla stuga, planer och inventarier 
 Att beakta policydokument om drog och mobbing 
 Att fortsätta utveckla hemsidan och sociala medier 
 Anordna Jubileum för ÄBK  
 Anordna SM för Belgare 

Delmål 

 Erbjuda minst 120 kursplatser under 2022 
 Erbjuda aktiviteter utöver kursverksamhet 
 Aktivera fler medlemmar att ta ansvar för klubbens verksamhet 
 Tillvarata medlemmarnas kunskap och kompetens inom klubben olika 

verksamhetsområden 
 Utbilda fler instruktörer och funktionärer fram till 2023 
 Skapa kontakt med fler markägare och bibehålla en god kontakt med befintliga som vi 

redan har samarbete med 
 Aktiva instruktörer och funktionärer ska erbjudas minst en möjlighet till vidareutbildning 

per år 
 Medverka till att det skapas fler aktivitetsgrupper 
 Tillgodose att det finns ”Torsdags instruktörer” 
 Erbjuda föreläsningar 
 Utveckla ”jobbardagarna” till att bli attraktiva 







 ÄNGELHOLMS BRUKSHUNDKLUBB  Sida:  1(1)

 802456-6823  Balansrapport  Utskrivet:  22-02-04

 Preliminär  14:00
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  417
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1110  Byggnader och fastigheter  152 602,00  0,00  152 602,00
 1119  Ack avskrivn byggnader  -71 076,90  -8 932,00  -80 008,90
 1220  Inventarier  82 446,00  27 500,00  109 946,00
 1229  Ack avskrivn inventarier  -47 011,00  -21 989,00  -69 000,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  116 960,10  -3 421,00  113 539,10

 S:a Anläggningstillgångar  116 960,10  -3 421,00  113 539,10

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1510  Kundfordringar  0,00  3 275,00  3 275,00
 S:a Fordringar  0,00  3 275,00  3 275,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  1 150,25  -326,25  824,00
 1911  Depos. nycklar  2 000,00  0,00  2 000,00
 1930  Checkräkningskonto  360 130,86  134 475,10  494 605,96
 1932  Fasträntekonto Swedbank  136 778,52  0,00  136 778,52
 1934  Swedbank 2  2 499,75  -2 499,66  0,09
 S:a Kassa och bank  502 559,38  131 649,19  634 208,57

 S:a Omsättningstillgångar  502 559,38  134 924,19  637 483,57

 S:A TILLGÅNGAR  619 519,48  131 503,19  751 022,67

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2014  Disponibla vinstmedel  -611 737,48  0,00  -611 737,48
 S:a Eget kapital  -611 737,48  0,00  -611 737,48

 Avsättningar
 2251  Deposition nycklar  -2 500,00  0,00  -2 500,00
 2252  Deposionsavg. tjänstehundar  -2 100,00  0,00  -2 100,00
 S:a Avsättningar  -4 600,00  0,00  -4 600,00

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -3 182,00  -2 464,19  -5 646,19
 2499  Andra övriga  kortfristiga skulder  0,00  -2 262,00  -2 262,00
 S:a Kortfristiga skulder  -3 182,00  -4 726,19  -7 908,19

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -619 519,48  -4 726,19  -624 245,67

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  126 777,00  126 777,00



Mars 220306 Söndag Tävling Lydnad
April 220411 Måndag Styrelsemöte 
April 220421 Torsdag Städdag
April 220424 Söndag Tävling- spår lägre
Maj 220516 Måndag Styrelsemöte 
Juni 220613 Måndag Styrelsemöte 
Juni 220630 Torsdag Städdag 
Juli 220703 Söndag Tävling-IGP
Juli 220718 Måndag Styrelsemöte 
Augusti           220804 Torsdag.   Medlemsmöte
Augusti 220822 Måndag Styrelsemöte 
September 220901 Torsdag Städdag 
September 220904 Söndag Tävling- appell
September 220915 Torsdag Städdag 
September 220919 Måndag Styrelsemöte 
Oktober 221009 Söndag Tävling-IGP
Oktober 221013 Torsdag Städdag 
Oktober 221016 Söndag Tävling- lydnad
November 221110 Torsdag Städdag 
November 221113 Söndag Tävling-sök
November 221114 Måndag Styrelsemöte 
November     221124 Torsdag.   Medlemsmöte
December 221212 Måndag Styrelsemöte 
Januari 230109 Måndag Styrelsemöte 
Februari 230206 Måndag Styrelsemöte 
Februari 220216 Torsdag Årsmöte.

Verksamhetsplan 2021.
Ängelholms Brukshundsklubb



                                   Svenskskyddsgruppen ÄBK 2020-2021 

 

Träningsgruppen har varit aktiv i obruten svit i minst 30 år. Undertecknad var med och 
startade gruppen. Huvudinriktningen har alltid varit tävlingsträning för svenskskydd men 
även polishundar, väktarhundar och numera IPO-hundar har då och då varit med. Mycket 
stora tävlingsframgångar har vi fått vara med om genom åren. 2020-2021 blev ett undantag 
från det p g a Coronapandemin. 

Åsa och Lindjax Ludvig kunde dock tävla den 11/9 -2021 på GMBK med ett resultat som 
uppnådde kvalpoäng till Bruks-SM 2022, 698,75 poäng i Skyddshundgruppen. 

Våra träningstillfällen startar alltid med en mysig dunderfika! Vi tränar i genomsnitt en gång i 
veckan, året om. På vintern blir det mest på helgerna. Ibland gästtränar andra hundekipage 
med oss. Det viktigaste för oss är att ha kul tillsammans med våra hundar och att visa 
varandra respekt. I vår grupp lägger vi stor vikt vid god hundhållning och allmänlydnad. Efter 
träningen tar vi en kopp fika till och sammanfattar träningen och bestämmer nästa 
träningstillfälle. 

Gruppen består av undertecknad, Tore och Åsa Alsvik, Metha Andersson, Monica Simonsson 
med schäfertiken Rixdivans Dio samt Peter Stoltz (figurant och även auktoriserad 
tävlingsfigurant) som tränar med sin schäferhane Team´s Zito. Vi vill utöka gruppen med 
minst 2 personer i framtiden. 

 

Jörgen Thynell 

Träningsansvarig 

 

 



Verksamhetsberättelse IGP 2021 

Under 2021 har IGP-gruppen haft ett antal organiserade träningar i spår, 
lydnad och skydd. Vi har planerat och genomfört två IGP-prov under året, den 
första den 4/7 och den andra den 19/9. Tävlingarna genomfördes med gott 
betyg både från deltagare och domare. Vi har vid båda tävlingstillfällena haft 
mycket publik. 

I gruppen har vi haft 3 ekipage som tävlat under året. Vi har just nu 10 ekipage 
som tränar IGP. Under året har några i gruppen fallit ifrån och några nya har 
tillkommit. 

 

 



 

Verksamhetsberättelse för NW och Specialsök 2020 och 2021. 

2020 

nw 

Under början av året har det varit två träningsgrupper igång i nw men dessa tog sedan paus då 
pandemin blev mer intensiv. Några ekipage har tävlat nw tsm klass 2 och fått diplom men 
även tävlingarna pausade under hösten. 

specialsök 

Under året har det varit två mindre träningsgrupper igång som tränat regelbundet. Några av 
dessa träningsekipage har gjort prov med fina resultat. 

 

2021 

nw 

Då pandemin fortsatt har träningsgrupperna varit satt på paus. Det har endast varit ett fåtal 
tävlingar i nw under året vilket inneburit att det bara varit ett par ekipage som tävlat och då i 
tsm klass 2. Dessa ekipage har gjort tävlingarna med fina resultat och fått diplom. 

specialsök 

De två träningsgrupperna har fortsatt hålla igång. Några ekipage har gjort prov i både klass 1 
och klass 2 med fina resultat. 

Under året har medlemmar i specialsöksgruppen färdigställt ett träningsområde för specialsök 
och nw. Området har fått två sökväggar, utplacerade träpallar, två kabeltrummor samt 
trädgårdsbord och stolar. Träningsområdet ligger bakom stugan mot skogen där det tidigare 
varit hundgårdar. Detta träningsområde är vi mycket stolta över och hoppas på att alla som 
tränar där och lägger ut gömmor använder sunt förnuft och alltid använder behållare. Området 
används till kursverksamhet i specialsök och invigdes när vi hade en helgkurs i specialsök 
under juni månad. 

 

2022- 01-23 

Ylva Honorè 



Verksamhetsrapport för utbildningskommittén för 2020-2021 
 
Under hösten 2020 lyckades vi knyta en avtalsinstruktör till oss och även fick vi kontakt med 
en annan instruktör inom olika grenar som vi kunde anlita till att utöka vår kursverksamhet.  
Detta har lett till att vi verkligen har fått fart på kurserna igen och kan erbjuda ett ständigt 
utbud av kurser inom framförallt valp, unghund, allmänlydnad. 
Därutöver har vi lyckats få in lite fler folk som förstärkning till utbildningskommitten vilket 
underlättar planeringen av aktiviter.  
2020 hade vi bland annat två lydnadsdagar där medlemmarna fick möjlighet att anmäla sig 
och träna för Michelle Holmlund tidigare världsmästare i Lydnad.  Det var inte så många från 
klubben som deltog men arrangemanget var väldigt omtyckt.  
 
Vi har våra flitiga ideella instruktörer som erbjuder ett frekvent kursutbud inom bland annat 
specialsök med träningsdagar och helger, Nosework, spår mm.  
 
Utbildningskommitten har också ordnat så att vi istället för torsdagsvärdar erbjuder en 
utbildad instruktör på plats varje torsdag mellan 18.30-19.30 för våra medlemmar att nyttja 
för tips och råd och hjälp med träning.  
Detta gör att vi alltid har en representant för klubben på plats de dagar vi har fri träning och 
förhoppningsvis hjälper nya medlemmar att komma och träna oftare.  
 
Det har erbjudits olika prova på dagar där man kunnat komma och testa olika grenar inom 
föreningen.  
 
Det har anordnats en kurs för våra medlemmar där vi fördjupade oss i mentaldelen inom 
hund och det var även mkt uppskattat.  
Detta upplägg kommer vi att göra om är tanken.  
 
Under 2021 fick vi även en medlem som numera ingår i utbildningskommitten som 
anordnade träningskvällar i Rallylydnad för våra medlemmar. Ett uppskattat tillskott och vi 
hoppas kunna utveckla detta vidare.  
 
 
 
 



Verksamhetsrapport för spårgruppen för 2020-2021 
 
Under 2020 har det varit frekventa träffar med framförallt skogsspår.  Även under första 
halvåret av 2021 träffades man lite grann.  
Sen har det både pga Covid men också på grund av olika intressen från deltagarna blivit 
sämre med träffar under sista delen av 2021.  
Där är inte så många aktiva i en samlad bruksspårgrupp men det kan eventuellt förändras till 
2022. 
 



ÄBK:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED MÅLUPPFÖLJNING FÖR 
2020/2021 

 

Enligt stadgar ska föreningen varje år lämna en verksamhetsberättelse. Vid årsmötet 2013 beslutades 
att fastställda huvud-och delmål ska följas upp vid varje styrelsemöte samt vid medlemsmöte och 
redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Brukshundklubben i Ängelholm kan åter blicka tillbaka på verksamhetsår med varierande aktiviteter. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten 2021 samt 8 möte 2020 samt att vi hade 1 medlemsmöte. 
Styrelsen har inte varit representerad vid distriktsmöten. Vi deltog vid det digitala årsmötet 2020 för 
distriktet. 

Vi har flera duktiga tävlingsekipage i vår klubb och är stolta över den ambition som driver många 
medlemmars tränings -och tävlingsprestationer. 

I målformuleringen för 2020/2021 där hade man enligt nedan 

Visioner 

Att erbjuda och bedriva utbildning och andra aktiviteter enligt SBK:s stadgar 

Detta anser vi har uppnåtts till 100 % genom genomförda kurser under året. Vi  har utbildat 1 SBK 
instruktör samt fortbildning i specialsök/nosework. 

Det ska anordnas tävlingar 

Detta har gjorts under åren. Det har hållits tävlingar inom flera olika discipliner. När det gäller 
funktionärer och övriga frivilliga så upplevs detta ha fungerat under åren.  Det har gjorts olika 
åtgärder från styrelsen där man aktivt försökt informera vid kurser med bland annat att all hjälp är 
välkommen vid alla aktiviteter.  

Målet är uppfyllt till 100 % 

Huvudmål såväl som delmål ska följas upp vid varje styrelsemöte och 
redovisas vid medlemsmöte och i verksamhetsberättelse 

Det är inte uppfyllt till 100 %. Styrelsen har till viss del aktivt arbetat mot satta mål för 2020/2021. Vi 
har endast haft 1 medlemsmöte därav måluppfyllnaden. 

Huvudmålen för 2020/2021 har varit 

Att bibehålla medlemsantalet 

Antalet medlemmar var 20220120 344. En ökning med 107 medlemmar. 



Ett mål som är väl uppfyllt 

Att skapa en god klubbanda 

Detta jobbar vi ständigt på. Det åligger dock alla att medverka till gynnsamma förändringar. Vi pratar 
med varandra och inte om varandra.                                                                                                                  
Vi har mer aktivt arbetat för att behålla kursdeltagare på klubben efter avslutad kurs genom att 
informera om möjligheterna att träna fritt samt i träningsgrupper.   
2020/2021 ändrade vi upplägget från att ha en torsdagvärd till att ha en träningstimme med våra 
ideella instruktörer. 

Målet är uppfyllt till 100 %. 

Att underhålla stuga, planer och inventarier 

Under åren 2020/2021 har ett antal jobbardagar hållits. Deltagarantalet har varit fantastiskt 
epidemin till trots. En eloge till de som ständigt infinner sig både på jobbardagar och till de som där 
emellan gör ett stort arbete för klubben.                                                                                                                                                         
Stugan är till viss del färdigmålad. 
Staketen har delvis bytts ut framförallt på lilla plan och även den planerade kortsidan på stora plan. 
Målet är att färdigställa nedre långsidan under 2022. 
Belysningen är bytt på nedre plan. 
Ett område för specialsök är iordningställt, där gamla hundgårdarna fanns. 
Planerna kommer att underhållas under 2022                                                                                                                            

Målet är inte uppfyllt till 100 %. Det finns mer att göra. 

Att beakta policydokument om droger och mobbing 

Detta får anses vara uppfyllt till 100 %. 

Att utveckla hemsidan och sociala medier 

Klubben har gjort ett stort arbete med hemsidan och sociala medier och fortsätter att utveckla och 
förbättra detta.                                                                                                                                                 
Målet är inte uppfyllt till 100 %. Vi kan bli bättre. 

Delmålen för 2020/2021 har varit 

Erbjuda minst 80 kursplatser under 2020/2021 

Vi har haft över 300 kurstillfällen under åren så målet är uppfyllt till 100 %. 

Erbjuda aktiviteter utöver kursverksamhet 

Under åren har medlemmar kunnat erbjudas fri träning på torsdagar då det funnits möjlighet att få 
hjälp av andra medlemmar. Under pandemin har detta mål varit svårt att uppfylla. 
Vi har haft informationskväll för patrullhundsverksamhet. 2020 hade vi Michelle Holmlund här. 



Världsmästaren i lydnad där klubbens medlemmar hade förtur att anmäla sig.  
Vi har haft prova på kvällar i Sök/Spår/Rally/Nosework/Specialsök.                             

Målet att erbjuda aktiviteter utöver kursverksamhet får anses  var uppnått till 100 %. 

Aktivera fler medlemmar att ta ansvar för klubbens verksamhet 

Vid olika sammankomster har det påtalats gentemot såväl nya som ”gamla” medlemmar att all hjälp 
är välkommen och nödvändig.                                                                                                                       
Målet är inte uppfyllt till 100 %, vi kan bli bättre. 

Använda medlemmarnas kunskap och kompetens inom klubbens olika 
verksamhetsområden 

Målsättningen är alltid att ta tillvara medlemmarnas olika kompetenser.  Inom klubben har vi ett 
antal medlemmar som alltid ställer upp, målet är att få denna grupp att bli större.                                     
Målet är inte uppfyllt till 100 %, vi kan bli bättre. 

Utbilda fler instruktörer och funktionärer fram till 2023 

Vi har utbildat en ny instruktör. En är anmäld till att gå tävlingssekreterare under 2022. Behovet är 
stort av tävlingssekreterare, tävlingsledare och instruktörer.                                                                                                                                                     

Målet är inte uppfyllt. 

Skapa kontakt med markägare 

Målet anses uppfyllt. Under verksamhetsåret har behovet blivit tillgodosett. 

Aktiva instruktörer och funktionärer ska erbjudas minst en möjlighet till 
vidareutbildning per år 

Detta mål har inte uppfyllts. Vi anser det fortsatt viktigt att våra aktiva instruktörer som vill fortbilda 
sig ges möjlighet till detta. Det åligger instruktörer och funktionärer att själva komma med förslag 
och initiativ om vidareutbildning. Någon instruktör har blivit beviljad efter förfrågan. 

Målet är inte uppfyllt. 

Medverka till att det skapas fler aktivitetsgrupper 

Målet anses ej uppnått då flera grupper inte skapats genom medlemmarnas egna initiativ. 

 

Tillgodose att det finns ”torsdagsvärdar” 

Vi har ändrat upplägget och har en instruktör på plats 1 timme varje torsdag. 
Målet anses vara uppfyllt. 



 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga huvudmål-och delmål 
beaktats. En del är uppnådda till 100 % med andra måste det arbetas vidare 
med. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla, såväl medlemmar som icke 
medlemmar som på olika sätt bidragit till klubbens verksamhet under 
2020/2021. 

 

 



ÄNGELHOLM BRUKSHUNDKLUBB 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLING 2021 
 
Även detta år har gått i pandemins tecken 
 
Tävlingen, som vi brukar starta året med, är lydnadstävling inomhus. Denna hade vi 
redan på hösten 2020 strukit på grund av pågående pandemi. Spårtävlingen i slutet av 
april blev också inställd. 
 
Årets första tävling efter att SBK släppt restriktionerna vad gäller tävling blev därför 
IGP-tävlingen den 4 juli som lockade 20 tävlande att anmäla sig i de olika grenarna 
vilket gjorde att vi valde att ta in en domare till för att inte behöva lotta bort någon. 
Domare var Bo Stigson och Finn Bertelsen, provledare Sofia Bengtsson och Michael 
Wiltander och figurant Jakob Halttunen. Finn Bertelsen dömde BH-ekipagen, 9 
anmälda vara av 6 st gjorde ett kanon jobb och blev godkända. IGP-ekipagen dömde 
Bo Stigson där 7 st av 11 st anmälda kom till start. Fina spårmarker, glada 
funktionärer och tävlande samt mycket publik. Extra roligt att ett av våra 
hemmaekipage Caisa och Peps fick göra sin debut och blev godkända. 
 
Appelltävlingen den 5 september genomfördes i spår och sök med dubbla 
domarlag. Med restriktioner, handsprit och för tävlande stängd klubblokal.  Domare 
var Anders Therup, Per Mortensen, Anders Elmgård och Anders Öberg. 
Tävlingsledare för spåret var Kenneth Brorsson och för söket Pernilla Andersson. Vi 
hade 15 spår på fält, 16 deltagare var anmälda, så vi behövde bara lotta bort 1 
deltagare. I söket startade 4 deltagare, 5 st var anmälda men vi fick1 återbud på grund 
av skadad hund. Tävlingssekreterare var Marianne Lowén och för köket ansvarade 
Ragnhild Karlsson. Domaren skrev i sitt omdöme ”Väl planerad och genomförd 
tävling i fina spår- och sökmarker”. 
 
 
 IGP 19 september genomfördes med 15 deltagare. Domare var Ossian Modin och 
provledare Sofia Bengtsson samt figurant Jacob Halttunen. Även vid denna IGP-
tävling kom så pass mycket publik att vi fick använda lilla plan till parkering. 
                               
 
Den 10 oktober var det dags för lydnadstävling från Start till klass 3. Fortfarande 
med restriktioner, handsprit osv. I startklass var  22 anmälda varav 20 kom till start, i 
klass 1 var det 11 deltagare och 10 kom till start. I klass 2 var 4 tävlandeanmälda och 
alla kom till start, likaså i klass 3 där alla 6 som var anmälda kom till start. Domare 
klass 2 och Start var Anna-Kerstin Svensson, och i klass 1 och 3 Thomas Brandin. 
Tävlingsledare var Lotta Bengtsson i klass 1 och start och Carin Bengtsson i klass 2 
och 3. Tävlingssekreterare var Marianne Lowén och i köket jobbade Ragnhild 
Karlsson. Domarens omdöme var ”Mycket bra upplagd tävling. Allt flöt bra. God 
mat. 



 
Tävlingsårets sista tävling, sök i lägre, högre och Elit gick av stapeln den 7 
november på Djurholmen. Två domarlag  som bestod av Anders Therup, Kenneth 
Johansson, Michael Hanson och Kenneth Brorson. Vi hade också två tävlingsledare 
Åsa Friberg och Katinka Lovén. I lägre var  8 anmälda och 6 kom till start, i högre 
kom alla 7 anmälda till start . I Elit var 5 anmälda och 4 kom till start. 
Tävlingsekreterare var Marianne Lowén med hjälp av Charlott Mungbo, som gjorde 
sin praktiktjänstgöring. Domaren omdöme var: ”Välordnat och bra mottagande. 
Mycket bra funktionärer. Mycket god mat till oss i skogen. På lydnaden var allt bra ” 
Vill bara tillägga att det var god mat i klubbstugan också, allt fixat av Britta 
Söderberg. Även denna tävling genomfördes med vissa pandemirestriktioner. 
 
Tävlingskommittén har bestått av Åsa Friberg, Katinka Lovén, Ingrid Röjelid,  Ulrika 
Aronsson, Lotta Bengtsson, Sofia Bengtsson, Anders Therup, Pernilla Andersson, 
Kenneth Brorsson och Marianne Lowén.  Styrelsens representant i Tk har varit Sofia 
Bengtsson. På grund av pandemin har vi inte haft några fysiska möten där vi kunnat 
samla alla, utan det har fått ske via mailkontakter. Dock har vi haft möten inför varje 
tävling med den grupp som hållit i resp tävling. 
 
Klubbens tävlingsprogram för 2022 framgår av bilaga 1. Klubbens tävlingar är 
inlagda på SBK tävling. För att kunna genomföra tävlingarna behöver vi dock bli fler 
både tävlingsledare och tävlingssekreterare. I skrivande stund saknar vi tävlingsledare 
för både spårtävlingen den  26 april och appelltävlingen i sök och spår den 4 
september. Kontakta gärna undertecknad om du har  tips på tävlingsledare till dessa 
tävlingar. Glädjande är att vi har en medlem som ska gå utbildning till 
tävlingssekreterare i lydnad och bruks. 
 
 
ETT STORT VARMT TACK 
till all de klubbmedlemmar som ställt upp och hjälpt till både i skogen, på 
träningsplan, sekretariat och icke minst i köket (klubben börjar bli känd för sin goda 
mat under tävlingar). Ni har gjort en stor insats i både sol, regn, rusk och kyla och 
inte minst fixat så vi kunde i alla fall ha några tävlingar trots pågående pandemi. Vi 
behöver ändå bli fler som ställer upp när vi har tävlingar. I de flesta fall behövs inga 
förkunskaper utan som ny funktionär kommer du att få stöd och hjälp av 
tävlingsledare och de mer erfarna funktionärerna. Klubben vill också rikta ett varmt 
tack till de markägare som upplåtit sina skogs- och fältmarker för våra tävlingar och 
hoppas på ett gott samarbete även nästa år.  
 
För tävlingskommittén Ängelholm BK 
Januari 2022 
Marianne Lowén 
Sofia Bengtsson har kommenterat IGP-tävlingarna 
 
Bilaga 1: Tävlingar 2022 



ÄNGELHOLM BRUKSHUNDKLUBB 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLING 2020 
 
Detta år har inte varit likt något annat och tävlingsåret har speglat Covids olika faser. 
 
Vi började dock glatt och ovetande om vad som skulle komma. 
 
Lydnadstävling i startklass och klass 1 i Åstorps boulehall. 37 st anmälda, varav  32 st kom till 
start. 21 tävlande i Startklass och 11 ekipage i klass 1. Thomas Brandin och Jonas Hammarberg var 
domare och Lotta Bengtsson och Marianne Lowén tävlingsledare. Kenneth Brorson ställde upp som 
sekreterare. Han hade dessutom 3 praktikanter till sin hjälp. Ragnhild bossade i köket och serverade 
fika och mackor till tävlande och superb lunch till alla funktionärer. Domarens omdöme var: Väl 
genomförd och bra planerad tävling med bra sekretariat 
 
Spårtävlingen i lägre  klass var  planerad till den 26 april. Under våren hade smittspridningen tagit 
fart och vi i tävlingsledningen var mycket tveksamma till om vi skulle kunna genomföra någon 
tävling. Cirka 14 dagar innan vår tävling kom beskedet från SBK att alla tävlingar ställs in. Då hade 
både Tl och ett antal funktionärer hunnit förbereda spår i Rössjöholms marker. 
 
IGP-tävlingar den 5 juli och 20 september kunde genomföras som planerat. 
IGP den 5 juli 
Domare var Anna Bergström  och Sofia Bengtsson fungerade som provledare. Totalt tävlade 17 
ekipage i de olika klasserna. IGP3 2 deltagare, IGP2 2 deltagare och i IGP1 3 st deltagare. I BH/VT 
var det totalt 7 deltagare och då hade vi fått lotta bort en del. 
IGP den 20 september 
Domare Lars Czylwik och även här var Sofia Bengtsson provledare. Totalt 11 tävlande ekipage. 
IGP3 3 deltagare, IGP2 1 deltagare och i IGP1 1 st deltagare. I BH/VT var det totalt 5 deltagare 
 
Appelltävlingen i september fick vi ställa in på grund av brist på funktionärer. 70+ skulle vid denna 
tid inte deltaga i klubborganiserad verksamhet och på grund av detta fick vi inte tillräckligt med 
funktionärer. 
 
Lydnadstävlingen den 11 oktober kunde genomföras tack vare att vi fick en biträdande 
tävlingsledare som ställde upp, Åsa Friberg. Vi beslöt dock att ha endast Startklass och klass 1.                            
Domare var Kenneth Johansson och tävlingssekreterare Kenneth Brorsson, som också var ansvarig 
tävlingsledare. Domaren skrev i tjänstgöringsrapporten att ”Åsa Friberg fungerade mycket bra som 
bitr Tl. Bra arrangerat!” 
 
 
Den 8 november skulle  vår söktävling, alla klasser gå av stapeln.  Men drygt en vecka innan vår 
söktävling ställdes återigen alla tävlingar in om SBK in. 
 
Under 2020 introducerades ett nytt betalningssystem inom SBK tävling, Skipe. Efter en 
komplicerad installation så verkar systemet ha fungerat bra på de få tävlingar vi haft. Systemet 
innebär i stort att när den tävlande har betalt online och  avbokar sig med giltigt skäl så betalas 
pengarna tillbaka till det konto som den tävlande betalade från. Vouchersystemet är alltså slopat. 
 
TÄVLINGAR 2021 
I skrivande stund är alla tävlingar inom SBK inställda och med tanke på smittspridningen är det väl 
osäkert när tävlingsverksamheten kommer igång. Vi hoppas ju dock och planerar för ett aktivt 
tävlingsår. Klubbens planerade tävlingsprogram framgår av bilaga 1. 



 
STORT TACK 
till alla klubbmedlemmar som ställt upp, gått spår, fast de inte blev någon tävling, anmält sig som 
funktionär på söktävling som blev inställd. Framför allt måste vi minnas de tävlingar som blev av, 
lydnadstävling i mars och oktober, IGP i juli och augusti samt alla funktionärer som ställde upp på 
dessa tävlingar. 
 
Ny ser vi framåt mot tävlingarna under 2021 
 
 
För tävlingskommittén Ängelholm Bk 
Februari 2021 Marianne Lowén 
 
Bilaga : Tävlingar 2021 (bifogas EJ då det redan är passerat) 
 



       SÖKGRUPPENS  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

                                  2021 

Sökgruppen har under året bedrivit träning varje veckoslut antingen lördag 
eller söndagar. Vid några tillfällen har det blivit två dagar på rad.  Vi har varit 
noga med att följa uppsatta regler under pågående pandemi. 

Merparten av träningstillfällena har skett på Skogssällskapets anvisade 
platser såsom Djurholmen, Vedby, Vedema och Klåveröds olika områden. 

Vid träningstillfällena har det oftast varit 6-8 ekipage men det har även hänt 
att vi varit fler. Under hösten kunde vi notera ett bristande intresse att 
deltaga i sökarbetet. Intresset har emellertid kommit tillbaka och numera kan  
vi se att gruppen är mer fulltalig. 

Under sommarmånaderna anordnades två ”prova-på” dagar med ett stort 
deltagarintresse. Vi har kunnat erbjuda tre nya deltagare från dessa dagar. 

Gruppen har deltagit som medhjälpare  i klubbens söktävlingar. 

Några gruppmedlemmar har varit ute och tävlat på officiella bruksprov. 

 Pernilla Andersson tillsammans med Line Andersson har ansvarat för 
närvaroförteckningen till Studiefrämjandet. 

Line Andersson och Pernilla Andersson har varit markansvariga  gentemot 
Skogssällskapet och klubbens medlemmar. 

Från Studiefrämjandet har vi fått en låda som ska användas som dold lega vid 
träningstillfällen. Kan också användas vid klubbens tävlingar. 

  

Ängelholm 2022-01-19                                                                                                
E.u. Britta Söderberg 

 

 


