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Verksamhetsberättelse 
Tanums Brukshundklubb år 2016 

12 februari kl. 17.00 i klubbhuset Tanums Ridklubb 
 

 

 Klubben har under året haft 9 styrelsemöten och sammanlagt 3 medlemsmöten inkl. 

årsmöte.  

 Under våren har klubben fortsatt med den omfattande renoveringen av klubbhuset 

som påbörjades 2015, med panelbyte och fasadmålning av väggar och fönster.  

Klubben har arrangerat en gemensam städhelg, 7-8 maj.  

 Under vintermånaderna har klubben erbjudit inomhusträning och kursverksamhet på 
Tanums Ridklubb. Vi har haft två rallylydnadskurser där vi delat upp deltagarna i två 
grupper. Medans den ena gruppen hade teoritimme hade den andra en praktiktimme 
och sen omvänt. Klubben har även haft egenträning som varit lyckat med många 
deltagare, hela 16 ekipage deltog. Träningsformen var mycket uppskattad. Till den 
första söndagen 17 januari kom Strömstads tidning och gjorde ett reportage. 

 Under barmarksperioden har klubben fortsatt haft temakväll på onsdagar, men gått 

över till Egenträning med värdar/inspiratörer på plats. Klubben har på det sättet 

försökt få fler aktiva att träna tillsammans och det har varierat med besökare på dessa 

onsdagar. 

 Klubben firade 40 år den 3 augusti med bland annat hundaktiviteter, tipspromenad, 

lotteri och vi bjöd på glasstårta. 

 Från juli månad har klubben anlitat AME (Arbetsmarknadsenheten i Tanumshede) för 

regelbunden översyn av växtligheten kring klubbhusområdet och övriga grönområden. 

 Klubben har inköpt en bättre gräsklippare för 13 000 kr och med 10 cm bredare 

klippbredd som gått ett mindre antal timmar än den gamla. Detta för snabbare 

gräsklippning på klubben. Klubben riktar ett stort tack till Sven-Olle som klipper appell- 

och agilityplanen åt oss och är vår allt i allo. Klubben sålde den gamla gräsklipparen för 

8000kr. 

 Även en mindre frysbox inköptes för 1500 kr till klubbstugans kök.  

 Den 24 september deltog Klubben på arrangemanget Djurens Dag vid Tanums 

shoppingcenter. Där uppvisades olika smakprov på bl.a. Rallylydnad, Lydnad samt 

Nosework. I samband med arrangemanget anordnade klubben en inofficiell 

Hundutställning ”Tanums Dog Show”.  Med 97 deltagande ekipage samlade vi in 

13 700kr som delades mellan djurskyddet Bohuslän och SoS service och signalhundar. 

 Klubbens värdegrundord har framtagits; Där vi träffas, trivs och tränar - En aktiv och 

inspirerande klubb som är öppen för alla! 

 Klubben har skickat medlemmar på föreläsningar och utbildningar; bland annat har 

Daisy Kvick Karlsson påbörjat en utbildning till specialsöksinstruktör klar 2017. Helena 

Lindhe har fått utveckla sin tävlingslydnad i en tredagarskurs, Marléne Allebring har 

fått utveckla sin agility genom en tvådagars kurs. Maggie Svensson har fått utveckla 

rallylydnaden genom rallylägerkurs där även Daisy Kvick Karlsson som samordnare var 

med. Klubben har också sänt Lise-Lotte Mårtensson och Maggie Svensson på SBKs 
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grundmodul under hösten 2016 för vidare utbildning till instruktörer inom rally och 

allmänlydnad. 

 Under hösten anordnade Munkedals BK en föreläsning med Pia Myrseths från 

Hundens Hus i Göteborg. Flera medlemmar deltog från klubben och dessa var: Maggie 

Svensson, Annika Fridén, Ing-Marie Törnros, Lise-Lotte Mårtensson & Lina Mattson. 

 En stor eloge till instruktörerna som har hållit samman och utökat kursutbudet. År 
2016 har vi haft två fler kurser än 2015, breddat kurs- och träningsutbudet på klubben 
och samt anordnat 2 nyheter såsom Barmarksdrag och Nosework. 

 När ordförande (Daisy Kvick Karlsson) i förtid lämnade sitt uppdrag medförde det att 

vice ordförande (Katrin Sjögren) gick upp som tillförordnad ordförande från oktober.     

 Klubben skickade in ansökan till Thordénstiftelsen för ett ekonomiskt bidrag till utbyte 

av planbelysning om 100 000 kr, tyvärr fick vi avslag på vår ansökan. 

 
 

Förtroendevalda 2016  
Styrelsen  
Ordförande Daisy Kvick Karlsson*  

Vice ordförande Katrin Sjögren  

Sekreterare Sofie Johansson  

Kassör Margaretha Ström  

Ledamot Lise-Lotte (Lotta) Mårtensson  

Ledamot Helena Lindhe  

Ledamot Caroline (Lina) Mattsson (Avgått december 2016 pga flytt) 

Suppleant Ulrika Hjärling 

Suppleant Olé Müller 

* Ordförandeskiftet 9 okt medförde att vice ordförande tog över klubban  

 

Revisorer  
Revisor Anette Elg  

Revisor, Maria Karlsson  

Revisorssuppleant Eva Kihlberg  

 

Valberedning  
Stefan Kihlberg (sammankallande)  

Annika Fridén 

  

Sektionsansvariga  

Hundägarutbildning  Daisy Kvick Karlsson (sammankallande), Helena Lindhe, 
  Marléne Allebring, Maggie Svensson, Sofie Johansson, Lise-Lotte 

  Mårtensson. 
Stuga/planområde Daisy Kvick Karlsson (sammankallande)  
Tävlingsansvarig                   Helena Lindhe (sammankallande), Maggie Svensson, Daisy Kvick 
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                                                Karlsson                                                   

PR och Information  Daisy Kvick Karlsson  

Kök  Ulrika Hjärling, Katrin Sjögren 

Webbredaktör/medlem  Lotta Mårtensson 

Ungdomssektionen  Sofie Johansson, Lina Mattsson  

Facebookansvarig  Lina Mattsson (Sofie Johansson från december 2016) 

Sponsring  Daisy Kvick Karlsson 

Medlemsavgifter och medlemmar 

Ordinarie medlem 120 kr (tillsammans med SBKs Förbundsavgift 360 kr utgjorde 

medlemsavgiften 480 kr) 

Ungdomsmedlem 300 kr 

Familjemedlem 100 kr 

Utlandsmedlemskap 100 kr (tillsammans med SBKs Förbundsavgift 490 kr utgjorde 

medlemsavgiften 590 kr – dock vid nytecknande var lokalavgiften 

50 kr) 

SBK extra klubbmedlem 140 kr (Endast vid nytecknande), därefter 120 kr 

Vi har under året ökat antalet medlemmar i vår klubb, vilket är mycket glädjande för oss och 

känns positivt för klubbens fortsatta arbete.  

Medlemsantalet har ökat med 22 medlemmar under 2016 till totalt 154 medlemmar. Dessa 

fördelar sig på totalt 125 ordinarie medlemmar, 15 ungdomar, 12 familjemedlemmar och 2 

utlandsmedlemmar.  

 

Kurser och Tävlingar  
 
Tanums Brukshundklubb har under året anordnat 20 stycken hundägarutbildningar med 124 

stycken deltagare. Det är inte 124 individuella ekipage utan flera medlemmar har gått flera 

kurser under året. 

Kurser         Instruktörer 

 Valpkurser  3 st.                                                                Daisy Kvick Karlsson   

Unghundskurs 2 st.   Daisy Kvick Karlsson  , Helena Lindhe. 

Allmänlydnadskurs 2 st. Inhyrda instruktörer med Annika 

Johansson Blixt samt Marianne 

Gustafsson  

Rallylydnad nybörjare 1 st. (2 st. TARK)                     Maggie Svensson, Daisy Kvick Karlsson 

Rallylydnad fortsättning 1 st.  Maggie Svensson 

Rallylydnad Nybörjare 1 st.                     Maggie Svensson  

Agilitykurs nybörjare                                                      Marléne Allebring 
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Agilitykurs fortsättning                                                  Marléne Allebring 

Agility intensivkurs (en gång 4 tim)                              Marléne Allebring 

Barmarksdrag nybörjare                    Sofie Johansson 

Nosework steg 1 & 2                    Inhyrd instruktör (Helena Lindhe) 

Tävlingslydnadskurs                    Helena Lindhe 

Rallylydnadsläger                   Inhyrd instruktör (Sandra Freij) 

 

Tävlingar 

Klubben har under året anordnat inte mindre än 5 stycken officiella tävlingar:  
Två officiella lydnadstävlingar i (klass I – III) och (I-Elit) 
En officiell rallylydnadstävling med alla fyra klasserna, 51 starter 
En appellklass spår som blev inställd p.g.a. få deltagare. 
En officiell agilitytävling klass 3 på sparvallen som blev mycket lyckad. 
Övriga tävlingar: KM i Lydnad samt Novembernoset (inofficiell tävling i  Nosework)  
 

Styrelsen föreslår årsmötet att:  
- fastställa 2016 års resultat  

- besluta att 2016 års resultat balanseras i ny räkning 

 
Avslutningsord  
 
Styrelsen tackar för engagemanget från alla medlemmar, instruktörer, förtroendevalda och övriga 
medhjälpare – utan er skulle inte klubbens alla delar fungera på ett positivt sätt.  
 
Sponsorer 2016  

Styrelsen tackar Colorama Tanumshede, Buars ryttarbod, Blomstergården, Tedactive, 
Sparbanken i Tanumshede, Sponsorhuset, Studiefrämjandet, Tanums Elmontage, m fl.  
 
Tanumshede 2017-02-12  
 
 

Katrin Sjögren Tillförordnad ordförande 
 
 

Vakant vice Ordförande  
 
 

Sofie Johansson Sekreterare  
 
 

Margaretha Ström Kassör  
 
 

Lotta Mårtensson Ledamot 
 
 

Helena Lindhe Ledamot  
 
 
 
 
 
 
 

Lina Mattsson ledamot  
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Ole Müller Suppleant 
 
 

Ulrika Hjärling Suppleant 
 


