Verksamhetsberättelse från styrelsen 2017
Styrelsen för Landskrona Brukshundklubb avger följande berättelse för verksamhetsåret 2017.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Thomas Pallin
Ordförande
Magnus Nordenberg
Vice ordförande
Gunilla Gyllencreutz
Kassör
Eva Paulin
Sekreterare
Thomas Szabo
Ledamot t.o.m 2017-05-15
Helen Lundberg
Ledamot
Anna Lewitas
Ledamot
Göran Påander
Ledamot
Mikael Niemi
Ledamot
Pia Jakobsson
Suppleant
Gunbritt Andersson
Suppleant
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger, ett årsmöte, två medlemsmöten, 2 extra styrelsemöte
samt ett konstituerande styrelsemöte.
Klubben har delvis representerats vid distrikt och regionmöte.
Redogörelse av ekonomi lämnas i resultat och balansräkning.
Medlemsantal
374
Utbildning
Under det gångna året så har utbildningsansvaret legat hos ordförande på grund av saknad av
ansvarig. Diskussioner har förts hur detta skulle kunna lösas och styrelsen är överens om att
detta bör delas upp på 2 personer. Fortsatt arbete att tillsätta dessa tjänster har skett under
2017 men tyvärr inte gett det resultat vi önskat under året.
Förutom kurser så har det även genomförts utbildning med Heidi Billkvam.
Heidi besökte oss två gånger och alla medverkande var mycket nöjda med upplägget.
Nya instruktörer har slutfört sin utbildning under 2017:
Sandra Lidén: SBK allmänlydnadsinstruktör
Elin Ahlström: Agility A1

Det har varit stor efterfrågan på kurser under året och vår avtalsinstruktör Christina Radeby
har haft fullt upp med att planera kurser på löpande band.
Följande kurser har genomförts:
Valpkurser
Avtalsinstruktör
Fortsättningskurs
Avtalsinstruktör
Fortsättning dressyr
Avtalsinstruktör
Trix konster
Avtalsinstruktör
Specialsök grund
Avtalsinstruktör
Specialsök påbyggnad
Avtalsinstruktör
Rallylydnad prova på
Avtalsinstruktör
Rallylydnad fortsättning Avtalsinstruktör
Agility nybörjare
Klubbinstruktör
Agility fortsättningskurs Klubbinstruktör
Tävlingslydnad
Klubbinstruktör
Allmänlydnad
Klubbinstruktör
Tävling
2017 har Landskrona Brukshundklubb arrangerat fem officiella lydnads- och brukstävlingar:
- 14 maj Skyddstävling Lägre/Högre/Elitklass
- 6 juni Nationallydnaden startklass och klass 1-3
- 3 september Höstlydnaden startklass och klass 1-3
- 7 oktober Spår/Sök Appellklass
- 11-12 november Spår Elitklass dubblerad
Klubben har även arrangerat en träningstävling under året.
Agility
Vi har under året haft nybörjarkurser och fortsättningskurser
Träningsgrupp har varit aktiv under året
Agilitytävling genomfördes med gott resultat och med över 300 starter
Det har även arrangerats träningstävling för medlemmar, en så kallad ”prova på”-tävling.
Rallylydnad
Ingen tävling är genomförd under det gånga året. Intresset för rallylydnad ökar succesivt och
det har märkts på efterfrågan av kurser. Träningsgruppen har varit flitig och tränat på.
Mentalitet
Beslut att inte vara arrangör av MT 2017 togs av styrelsen tidigt på året, eftersom klubben inte
fick tillåtelse att göra det som behövdes med marken för att kunna hålla en bra bana i ordning.
Inget annat att rapportera.
Läger
Borås BK var hos oss i år igen. Tyvärr fanns inte intresse från Landskrona BK, utan vi blev
tvungna att ställa in årets läger i Borås.

Mark
Markfördelning har flutit på bra under året. Det är hög press på markerna då många klubbar
vill ha tillträde under året, allt har gått bra och vi ser fram emot 2018.
Vi har idag fyra träningsgrupper som utnyttjar marken för spår och sök.
Mondioring
Klubben anordnade en informationskväll om mondioring under våren (31 maj). I augusti (1213:e) anordnades mondioringtävlingar på klubben och dagen innan även ett Socialitetstest
mondioring. Förutom att många klubbmedlemmar var engagerade var det även deltagare och
funktionärer från Belgien, Polen, Norge m.fl. på klubben. Där var även en stor publik och
lokala tidningar var på plats. Under oktober ingick två medlemmar från klubben, i det svenska
laget som tävlade på VM i Gorliz, Spanien. I början av december (3:e) anordnades en
uppvisning/genomgång med hund av de moment som ingår i mondioring. Planering och
förberedelser inför att arrangera en tävling under 2018 påbörjades efter tävlingen. Stort tack
till ALLA som hjälpt och stöttat oss under 2017.
Klubbstugekommittén
Stort och mödosamt arbete har gjorts runt vår anläggning och vi vill tacka Lennart Andersson
för ett fint arbete.
I slutet på året rasade tyvärr åkgräsklipparen och ny maskin kommer att inskaffas alternativt
att den gamla repareras.
Beslut togs också att inte gå vidare med kökets ombyggnad. Styrelsen lade detta på is
eftersom man inte ansåg detta var nödvändigt.
Material
Nytt tävlingsmaterial har köpts in under året, med anledning av de nya lydnadsreglerna som
trädde i kraft 2017
Till sist vill vi i styrelsen tacka alla hundvänner i klubben för det gångna året 2017.
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