Tanums Brukshundklubb
Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsemöten
Tanums brukshundklubb har under året haft nio protokollförda styrelsemöten och ett
medlemsmöte (årsmötet).
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Medlemsavgifter och medlemmar
Ordinarie medlem

530 kr (Förbundsavgift SBK 400 kr samt lokalavgift till TBK 130 kr)

Ungdomsmedlem

320 kr (Svensk Hundungdom med gratis medlemskap i klubben)

Familjemedlem

130 kr

Utlandsmedlemskap

660 kr (Förbundsavgift 530 kr samt lokalavgift 130 kr)

Till skillnad från föregående år så har klubbens medlemsantal under året 2021 ökat med 62
medlemmar fram till 211231! Dessa fördelar sig totalt på 157 ordinarie medlemmar varav 2
är i ungdomsåldern, 10 ungdomsregistrerade, 26 familjemedlemmar varav 4 är i
ungdomsåldern och 3 utlandsmedlemmar.
Alltså totalt 196 medlemmar varav 14 av dessa är i åldern 7-25 år.

Hundägarutbildning och tävlingar
Kurser
Tanums brukshundklubb har under 2021 anordnat sammanlagt 22 hundägarutbildningar
fördelade på valp, unghund, allmänlydnad, specialsök, freestyleläger, prova-på-spår, agility
(nybörjare och fortsättning), rallylydnad (nybörjare och fortsättning) samt 2 kursupplägg i
tävlingslydnad med Monica Henriksson och två lydnadsläger med Heidi Billkvam.
Öppen träning
Det har arrangerats öppen träning en gång i veckan nästan hela året med endast några få
undantag där Maggie Hedemyr varit.
Övriga aktiviteter
Aktiv hundpromenad.
Hundens vecka med olika aktiviteter under vecka 37.
Tematräningar såsom Ringträning, Inkallning och Nyårsraketen.
Tävlingar
Klubben hade planerat två lydnadstävlingar men båda blev tyvärr inställda på grund av
covid-19. I stället har vi haft ett antal träningstävlingar i lydnadsklass och ett KM.
Klubben har också ordnat inofficiella tävlingar i agility och rallylydnad samt ett KM i
rallylydnad.

Andra aktiviteter
Under våren anordnades en städdag där många medlemmar hjälpte till att städa, röja, måla
och renovera. Taket på agilitystugan reparerades.
Klubben har under vintern köpt in en ny toalett.

Styrelsen föreslår årsmötet att



Fastställa 2021 års resultat
Besluta att 2021 års resultat balanseras i ny räkning

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