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Tanums Brukshundklubb 

2017 års Verksamhetsberättelse  

 
 

 

 Klubben blev under kongressen i maj 2017 utsedd till ÅRETS KLUBB! 

 Klubben har under året haft 7 styrelsemöten och sammanlagt 3 medlemsmöten inkl. 

årsmöte. På årsmötet var Bengt Blomqvist, ordförande i SBK Västra Distriktet, 

inbjuden som mötesordförande.  

Medlemsmötena hölls i augusti samt november. På augustimötet var Bengt 

Blomqvist ännu en gång inbjuden där information lämnades om hur man arbetade 

med aktiviteter inför jubileumsåret 2018 då SBK fyller 100 år. Här överlämnades även 

utmärkelsen ÅRETS KLUBB.  

På novembermötet var Marianne Gustafsson inbjuden för att prata och förevisa om 

friskvård för hund. 

 Klubben arrangerade en gemensam städhelg, 6-7 maj då man rev den stora 

verandan. 

 Favorit i repris blev det på TARK under vintermånaderna! Då erbjöd klubben olika 
utbud ur kursverksamheten såsom bl.a. Valpkurs, organiserad Egenträning, Lydnad 
regeluppdatering, Agility intensiv, Apellspår m utomhusaktivitet. 

 Övriga kursverksamheter under vinterperioden som klubben hade på andra ställen 
var Hundmötesclinic och Nosework. 

 Vidare under vår och sommar hölls kurser i Specialsök, Kantarellsök, Unghund, Rally 
nybörjare, Valpkurs, Barmarksdrag i både nybörjarklass som fortsättning likaså Agility 
nybörjare och fortsättning. 

 Klubben började tidigt under årets första månader med gemensamma 

koppelpromenader. Dessa hölls på lite olika delar i vår kommun. 

 Likaså fortsatte man med Egenträning med värdar/inspiratörer på plats. Då 

deltagarantalet var väldigt lågt under våren bestämde sig klubben för att lägga ned 

denna träningsform för tillfället.  

 Vidare under hösten hölls följande kurser i Klickerträning, Valpkurs, Allmänlydnad, 

Rally forts och Unghund. Här har klubben fått ett tillskott av instruktör Maya Rygaard. 

 Klubben anlitar AME (Arbetsmarknadsenheten i Tanumshede) för regelbunden 

översyn av växtligheten kring klubbhusområdet och övriga grönområden. 

 Lise-Lotte Mårtensson och Maggie Svensson avslutade sin grundmodul under våren 

för att vid lämpligt tillfälle fortsätta vidare till utbildning till instruktörer inom rally 

och/eller allmänlydnad.  

 Under hösten anordnade Munkedals BK än en gång föreläsning  där Anders Hallgren 

var inbjuden föreläsare . Från klubben deltog 6 st. - Maggie Svensson, Ing-Marie 

Törnros, Leif Björklund, Odd Lindberg, Lotta Mårtensson och Maya Rygaard.  

 Under hösten bildades träningsgruppen ”Onsdagsgruppen” där flertalet medlemmar 

inom agilitykurser och träningar sammanslöt till trevliga träningsdagar. 

 I augusti månad hölls den stora agilitytävlingen TANUMSHOPPET för klass 3. 
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 Klubben har gjort lite investeringar såsom ett nytt balanshinder inom agilityn. Och 

lite tekniska uppkopplingar för möjligheten till nätverksuppkopplingar som främst 

används inom större tävlingar. Även en dator av laptop-modell samt en projektor. 

 
 

Förtroendevalda 2017  
Styrelsen  
Ordförande Lise-Lotte Mårtensson 

Vice ordförande Sofie Johansson 

Sekreterare Jenny Axelsson* 

Kassör Stefan Kihlberg  

Ledamot Odd Lindberg 

Ledamot Helena Lindhe  

Ledamot Leif Björklund 

Suppleant Ing-Marie Törnros 

Suppleant Olé Müller 

* Jenny avgick relativt omgående av personliga skäl   

 

Revisorer  
Revisor Anette Elg  

Revisor, Maria Karlsson  

Revisorssuppleant Eva Kihlberg  

 

Valberedning  
Annika Fridén (sammankallande)  

Maggie Svensson 

Agneta Guldskiöldh, suppl 

  

 

Områdesansvar  

Hundägarutbildning  Samtliga instruktörer varav Sofie Johansson var sammankallande 
Stuga och område Leif Björklund, Ole Müller 
Tävlingsansvarig                   Helena Lindhe (sammankallande), Maggie Svensson 
Kök och trivsel Ulrika Hjärling 

Webbredaktör/Facebook  Lotta Mårtensson och Sofie Johansson 

Medlemsansvar Leif Björklund, Lotta Mårtensson 

Sponsring  Odd Lindberg 

Marknadsföring/ Lotta Mårtensson, Sofie Johansson 

Klubbkläder 

Arbetsutskott ekonomi Stefan Kihlberg, Lotta Mårtensson och Sofie Johansson 
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Medlemsavgifter och medlemmar 

Ordinarie medlem 510 kr (Förbundsavgift SBK 380 kr samt lokalavgift till TBK 130 kr 

varav 20kr går till SBK Västra Distriktet) 

Ungdomsmedlem 300 kr 

Familjemedlem 100 kr 

Utlandsmedlemskap 590 kr (Förbundsavgift 490 kr samt lokalavgift 100 kr) 

SBK extra klubbmedlem 140 kr (Endast vid nytecknande) 

I likhet med de flesta klubbar i Sverige har även vi i Tanum nu fått ett sjunkande 

medlemsantal, närmare bestämt med 11 medlemmar under 2017 till totalt 143 medlemmar. 

Dessa fördelar sig på totalt 116 ordinarie medlemmar, 11 ungdomar, 15 familjemedlemmar 

och 1 utlandsmedlemmar.  

 

Kurser och Tävlingar  
 
Tanums Brukshundklubb har i likhet med föregående år anordnat 20 stycken 

hundägarutbildningar med många deltagare.  

De instruktörer som har verkat under året har varit den fasta skaran med Marlene, Helena 

och Maggie. Sedan har Inger Cederberg med sin djupa och långa bakgrund som 

allmänlydnadsinstruktör varit mentor till Lotta och Sofie som höll i sin första ordinarie kurs 

under våren – Unghund. Till hösten tillkom instruktör Maya R som då höll i unghunden. 

Övriga instruktörer som engagerat sig i några av klubbens kurser var Lena Sand, Daisy Kvick 

och Annica Blixt-Johansson. 

 

Tävlingar 

Lydnadsklass 

Klubben arrangerade två lydnadstävlingar, en i maj med 13 anmälda och en i september där det 

också var 13 anmälda. 

I oktober hölls ett klubbmästerskap i lydnad med 8 anmälda. Årets klubbmästare blev Odd Lindberg 

och hans schapendoes Molly. 

 

Bruksprov 

I april hade klubben en appellspårtävling med fem deltagare. 
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Nosework 

På Tanums maskinstation arrangerades för andra året i rad en nosework-tävling i november. Sex 

ekipage deltog.  

Agility 

Det har dessutom anordnats en officiell agilitytävling klass 3 på Sparvallen den 12 augusti. Tävlingen 

var mycket uppskattad och det gjordes över 600 starter under tävlingsdagen. 

 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att:  
- fastställa 2017 års resultat  

- besluta att 2017 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.  
 
Likaså tackar vi Sven-Olle som sköter planklippningen samt fastighetsägaren Stefan Edlund. 
 
Sponsorer 2017  

Styrelsen tackar Colorama Tanumshede, Buars ryttarbod, Blomstergården, Tedactive, 
Sparbanken i Tanumshede, Sponsorhuset, Studiefrämjandet, Tanums Elmontage, m fl.  
 
Tanumshede 2017-02-11  
 
 

Lise-Lotte Mårtensson, ordförande 
 
 

Sofie Johansson, vice ordförande  
 
 

Leif Björklund, tf. sekreterare  
 
__________________________________ 
Stefan Kihlberg, kassör  
 
 

Odd Lindberg, ledamot 
 
 

Helena Lindhe, ledamot  
 
 

Vakans, ledamot  

 
 

Ole Müller. suppleant 
 
 

Ing-Marie Törnros, suppleant 
 


