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Styrelsen för Tanums Brukshundsklubb får här nedan avge verksamhetsberättelse för år 2014.

 Klubben har under året haft 4 styrelsemöten och 3 medlemsmöten inklusive årsmöte.

 Medlemsantalet under året har varit 119 medlemmar. 

 90+13 deltagande har varit  med i  klubbens kursverksamhet,  dvs.  kurser  i  allmänlydnad,
agility-, valp-, och rallylydnadskurser.  Rallylydnad är en ny kursverksamhet i klubben. 

 
 Under  det  gångna  året  har  klubben  haft  två  officiella  lydnadsklasstävlingar  och  en

apelltävling. Klubben hade under sommaren en träningstävling i agility.

 Klubben  har  genom olika  representanter  deltagit  i   kurser  och  informationsmöten  som
distriktet ordnat. 

 Carina  Arvidsson  och  Daisy  Kvick  Karlsson  är  klara  med  grundmodulerna  i  sina
instruktörskurser.

 Klubbmedlemmar har med framgång deltagit i tävlingar under året. 

 Utöver  ordinarie  kursverksamhet  hölls  en  uppskattad  shapinginspirerad  rallylydnadskurs
med klickerträning i augusti, ledd av instruktörer från Uddevalla  Brukshundsklubb. 

 Tisdagskvällar har planerna varit öppna för egenträning för medlemmar.

 Klubben har genom sin hemsida, annonstidningen Björklövet och facebook gjort sig känd
med annonsering angående medlemsmöten, kurser, övrig verksamhet och information.

 Klubben har under året utökat agilityhindren med två tunnlar och sex hopphinder.
En uppsättning rallylydnadsskyltar för nybörjare och två uppsättningar skyltar för nästa steg
samt aluminiumhållare och nummerskyltar har köpts in. 

 Vad gäller skötseln av klubbens stuga och planer har bl a en ”vårlig” städdag anordnats.
Klubbens gräsplaner har under sommarsäsongen sköts av  Sven Olle Jonasson på frivillig
basis, vilket rönt stor uppskattning av klubben.

 Insatser för att rusta upp stuga och utomhusyta har också gjorts, bl a har ”gräsvägen” grusats
och en ramp har rustats upp. Även vissa delar stugans utrustning och toaletten kommer att
”uppdateras”, planeringsarbete för detta har pågått under året.

 Diskussioner  förs  ständigt  om hur  klubben ska  kunna värva  fler  medlemmar.  En annan
utmaning för klubben är hur klubben ska kunna behålla medlemmarna efter att de avslutat
hundägarutbildningar och kurser. Även 2014 har varit ett år då TBK offensivt arbetat för att



nå ut och synas mer för allmänheten genom sina olika verksamheter.

Styrelsen vill  rikta ett  stort  tack till  alla instruktörer,  medhjälpare,  sektioner och kommittéer,
samt till alla som varit till deras hjälp. Styrelsen vill också tacka alla som ställt upp för vår klubb,
både medlemmar och andra, med förhoppning om att även nästa verksamhetsår skall bli minst
lika framgångsrikt som i år.
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Valberedning
Sammankallande: Helena Linde
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Sektoransvariga
Hundägarutbildning: Inger Cederberg
Agilityansvarig: Marléne Allebring
Kök: Marlene Allebring, Carina Arvidsson 

ersättare: Kristina Egermark
Webbredaktör: Lotta Mårtensson
Tävlingsansvarig: Bengt Larsson (sammankallande)
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Medlemsantal:  totalt 119 medlemmar

Medlemsavgifter
Helbetalande medlemmar  440:-
Ungdomsmedlemmar  250:-



Familjemedlemmar  100:-          
SBK-medlemmar från annan klubb 140:-

Kursverksamheten
När det gäller kursverksamhet under 2014 har det till antalet varit  90 deltagare (+13 deltagare på
shapingkursen).  

Under året har klubben genomfört följande kurser:
2 valpkurser, valpträffar 24 deltagare sammanlagt
hundkurs 6 deltagare
tävlingskurs 6 deltagare
1 allmänlydnadskurs 8 deltagare
rallylydnadskurser  21 deltagare sammanlagt
agilitykurser 25 deltagare sammanlagt
Summa:   90 +13 deltagare

Valpkurser 
Helena Lindhe har haft två valpkurser under året. På vårterminen var det åtta deltagare och Helena 
hade en medhjälpare från Naturbruksgymnasiet Dingle, som gjorde praktik. På höstterminen var det
tio deltagare och Helena hade då tre medhjälpare, två elever från Dingle samt Carina Arvidsson som
gick bredvid för sin instruktörsutbildning.

Under sommaren pågick en valpträff på torsdagar som Helena ansvarade för. Det kom fem valpar 
som mest. Helena hade även privatträning på fyra gånger för en valpägare i klubbens regi.

Hundkurs

På vårterminen var Helena även ansvarig för en hundkurs i samarbete med Naturbruksgymnasiet 
Dingle, där elever som gick instruktörsutbildningen höll i träningen. Kursen var rabatterad eftersom
instruktörerna inte var färdigutbildade. På den kursen gick sex deltagare.

Tävlingskurs

Under våren och sommaren höll Helena i en tävlingskurs med sex deltagare och en medhjälpare 
från Naturbruksgymnasiet Dingle.

Allmänlydnadskurs 
Höstens Allmänlydnadskurs med start tisdagen den 2 sepember och 8 ggr framåt hade 8 deltagare. 
Först hade man praktisk träning ute på plan sedan teori och fika i klubbstugan. En träff i Grebbestad
med miljöträning genomfördes. Dessutom tränades balansövningar, gå i trappor, på bryggor m.m. 
Gemensam avslutning den 23 oktober med Helenas valpkurs. Klubben bjöd på smörgåstårta. 
Instruktör Inger Cederberg. Daisy Kvick Karlsson har varit medhjälpare. Hon har varit till stor hjälp
under hela kursen.

Rallylydnadskurser
Under sommaren startades en nybörjarrallylydnadskurs och annons gick ut i Björklövet samt 
Facebook  och i vår egen mail till alla våra medlemmar. Trycket blev otroligt stort och instruktör 
Daisy Kvick Karlsson valde då att köra två kurser, en på tisdagar med 6 personer och en på 
onsdagar med 6 personer. Kursen hölls 6 ggr totalt á 45 minuter. I kursen ingick det en bok 100% 
Rallylydnad, vilket är en förutsättning att ha om man skall kunna lära sig alla skyltar och moment.
Vi avslutade med en gemensam avslutning för både tisdags- och onsdagskursen där Lena P 



Andersson, som var Daisys lärare i Råhagen BHK i Uddevalla agerade, domare. Det var verkligen 
lyckat. Klubben bjöd på smörgåståra till alla efteråt. Många hade bjudit med sina nära och kära för 
att visa vilken kurs de gått under sommaren. 

När kurserna var slut var det ett uppehåll på ca 3 veckor innan Daisy valde att gå ut med en kurs till 
som startade 7 september med samma upplägg, men här valde hon att engagera en medhjälpare och 
tog således in  9 personer. I utvärderingen kom det fram att deltagarna tyckte gruppen blev för stor, 
så Daisy kommer att köra på 6 deltagare i kurserna.

I augusti, den 23:e, anordnades en shapinginspirerad rallykurs där shapingens grunder gicks 
igenom. Teorio varvades med praktik. Det var två duktiga instruktörer från Uddevallas BHK, Philip 
Ahl och Caroline Lausmaasom ledde kursen. De satte ihop en kurs utifrån deras erfarenhet av 
klicker och shapingträning. Den blev otroligt uppskattad. Det var 12 st deltagare med hund och en 
observatör utan hund. Kursen anordnades som en heldag med  fika och lunch för att göra det enkelt,
det var mycket uppskattat. Carina Arvidsson hade gjort en jättegod svamplasagne och Påågen 
sponsrade med bröd och gifflar. Daisy själv hade bakat en morotskaka och fixat en sallad.

Agility
Under året har klubben haft 4 stycken kurser i agility. På våren hade Marléne Allebring en 
fortsättningskurs steg 2  med 9 entusiastiska deltagare och på sensommaren en fortsättningskurs 
steg 3 med 6 st deltagare
Ing-Marie Törnros hade under våren en nybörjarkurs med 6 deltagare och under hösten en 
fortsättningskurs steg 1 med 4 st deltagare. 

Vi har under 2014  utökat hinderparken med 2 tunnlar och 6 hopphinder.

Tävlingsresultat 2014

 Agilitytävlingar
Tävlande ekipage för Tanums Brukshundsklubb under året har varit Ing-Marie med  Uno, Lina 
Bjelke o Molly, Madelen med Walborg, Jenny med Molly, Elin med Fino och Marléne med Solita.

Ing-Marie och Uno är nu uppe i klass 2 i hopp och dessutom tog dom sin första SM pinne med sitt 
lag Hindertrixarna i november.

Marléne och Solita har gått upp i klass 3 i agility och är nu ett rent klass 3 ekipage. Hittills har dom 
1 SM-pinne inför SM 2015.

I augusti hade klubben sin årliga träningstävling och som vanligt lyste solen från klarblå himmel. 
Ca 35  starter gjordes under kvällen. Vi hade en agility-, en hopp- och en blåbärsklass. Tävlande 
kom  från Strömstad, Lysekil och Mellerud, förutom de från hemmaklubben.

I september anordnade Strömstad Utmaningen som är en tävling mellan klubbarna här i norra 
Bohuslän. Eftersom Strömstad vann förra året var det de som arrangerade årets tävling. 
Tanum ställde upp med Ing-Marie och Uno, Jenny med  Molly, Madelen med Walborg samt Elin 
och Fino.

Övriga tävlingar

Helena Lindhe var tävlingsledare för en spårtävling i appellklass i april. Det kom tre ekipage till 



start och en förare blev uppflyttad. Klubben har även haft två lydnadstävlingar, en i maj och en i 
september. Med strålande sol genomfördes den officiella Lydnadstävlingen på Tanums 
Brukshundsklubb i september. På vårtävlingen var Bengt Larsson TL för klass 1 och 2 och Helena 
för klass 3 och Elit. På hösttävlingen var Helena TL för hela tävlingen

Klubbmästerskapstävlingen blev inställd p.g.a. för få anmälda.

Appelltävling Tanum 2014-04-13

Domare: Lars Bucklin, Roland Augustsson,

Tävlingsledare: Helena Lindhe. 

Placeringar: 1) Mari Martinsson, Bengtfors BK. 243 poäng, uppfl. 

2)Maria Tomter Anderson, Strömstad BK. 154 poäng

3)Tina Wall Karlsson, Ale BK.115poäng

Lydnadstävling 2014-09-14

Vinnare i lydnadsklass 2: Mari Martinsson med Atilas Önska, 134,5 poäng 

Vinnare i lydnadsklass 3: Ellen Alexander med Gnizt De La Vie Pastorale, 224 poäng  

Tanums Brukshundsklubbs drogpolicy
Nedanstående drogpolicy för Tanums brukshundsklubb antogs 080514:

Tanums brukshundsklubb är en intresseförening som vänder sig både till vuxna och ungdomar, som
är  intresserade  av  hundsport  av  olika  slag.  I  klubben  arbetar  vi  med  hundar  -  levande
arbetskamrater, som vi genom kontakt, koncentration och samarbete, utvecklar till trogna vänner bl
a till sällskap, lydnad, tävling och agility. Vi har största ansvar för deras vård och säkerhet. I denna
miljö accepteras inte droger. Våra träffar ska vara helt drogfria. De vuxna medlemmarna ska vara
goda förebilder för ungdomarna.

Klubbens ledare ska informera medlemmarna om

 de skador som droger för med sig

 drogpåverkade personers olämplighet och fara för djur

 möjligheter till stöd och hjälp om någon klubbmedlem får problem med droger.

Dessa enkla regler/policy kommer att informeras om vid varje nytt kurstillfälle och tävling. Anslag
kommer att finnas i klubbstugan. Informationen kommer också att finnas   på klubbens hemsida.

Styrelsen föreslår årsmötet att...
- fastställa 2014 års resultat.
- besluta att 2014 års resultat balanseras i ny räkning.

Avslutningsord

Styrelsen vill särskilt tacka instruktörer, sektorer, kommittéer samt  övriga medlemmar och andra
krafter som under året medverkat till att verksamheten fungerat på ett för klubben gynnsamt sätt -
utan er fungerar inte klubben!

http://www.tanumsbk.se/2014/05/appelltavling-tanum-2014-04-13/
http://www.tanumsbk.se/2014/09/resultat-lydnadstavling-2014-09-14/


Styrelsen för Tanums Brukshundsklubb vill även tacka Tanums kommuns barn- och utbildnings-
nämnd,  Colorama  Tanumshede,  Edlunds  gård,  Sponsorhuset,  Buars  gård,  Bohusfrakt,
Containerservice, Tanums maskinstation, Påågen samt Vitlycke hund och katt.

Tanumshede  2014-01-27

Steen Rosendahl Marléne Allebring
Ordförande Vice ordförande

Maria Karlsson Ing-Marie Törnros
Sekreterare Kassör
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Christina Egermark Lotta Mårtensson
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Margareta Svensson
Suppleant
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