Verksamhetsberättelse från styrelsen 2018
Styrelsen för Landskrona Brukshundklubb avger följande berättelse för verksamhetsåret 2018.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
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Styrelsen har sammanträtt 8 gånger, ett årsmöte, två medlemsmöten samt ett konstituerande
styrelsemöte. I samband med årsmötet berättade Missing People om sin verksamhet. På det
första medlemsmötet berättade Linda Nygren om K9 Biathlon, samt Elin Björn rapporterade
och visade film från deltagande på VM för belgiska vallhundar i Mondioring i Slovenien. På
höstens medlemsmöte pratade veterinär Erik Mörne om ”Akutvård på egen hand för Din
hund”.
Klubben har delvis representerats vid distrikt och regionmöte.
Redogörelse av ekonomi lämnas i resultat och balansräkning.
Medlemsantal
415
Utbildning
Utbildningsansvaret har Lillemor Ekstedt innehaft för klubben det gångna året. Med stor
efterfrågan på kurser har pusslet varit krävande för henne och instruktörerna.
Följande kurser har genomförts av vår avtalsinstruktör Christina Radeby och våra instruktörer
Sandra Lidén, Elin Björn och Elin Ahlström
Valpkurser
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Tävling bruks och lydnad
2018 har Landskrona Brukshundklubb arrangerat fyra officiella lydnads- och brukstävlingar:
- 6 juni Nationallydnaden startklass och klass 1-3
- 1 september Höstlydnaden startklass och klass 1-3
- 14 oktober Sök Lägre klass + högre klass
- 10-11 november Spår Elitklass dubblerad
Klubben har även arrangerat en träningstävling under året.
Under året har klubben haft träningsgrupper igång i både bruks och lydnad.
Agility
Agilityn år 2018 har varit ett bra år för agilitysektorn. Göran Påander och Lennart Andersson i
spetsen har sett till att stora delar av planen nu är inhägnad. Gunilla Persson och Jane Ax har
gjort finfina banor från vecka till vecka som både nya som gamla medlemmar tränar flitigt på.
Tre kurser har vi haft under terminen som värvat nya medlemmar till klubben. Så med stort
nöje kan det blickas tillbaka på 2018 som ett bra år för agilityn med förhoppningen att 2019
blir ännu bättre.
Rallylydnad
Intresset för rally växer stadigt på klubben.
Vi har genomfört en hel del nybörjar-och fortsättningskurser under det gångna året.
Träningsgruppen har vuxit i antal deltagare och ett stort antal ekipage har även varit ute och
tävlat framgångsrikt.
Specialsök
Ett antal grupper håller på att träna och vi har några tävlingsekipage. Christina Radeby har
arrangerat kurser och en tävling planeras till våren.
Mondioring
Under januari hölls en kurs i Mondioring lydnad hopp. Under juni hölls en mondioringkurs.
Under sommaren genomfördes även ett socialitetstest mondioring (STMR) samt tävlingar i
mondioring (MR), mondioring lydnad (MRL) mondioring lydnad hopp (MRLH) i två dagar,
som var mycket uppskattat med tävlanden från Norge, Frankrike, Danmark, Tyskland och
Polen.

Mondioringkurserna blev anmälda som distriktsaktivitet via styrelsen samt att tävlingen
arrangerades som Jubileumsapporten.
Klubbstugan
Många goda insatser har gjorts på vår anläggning: Stora vita containern blev vänd och
uppallad med cementplattor, stängsel är satt från passagen längs skogskanten till och med
agilityplanen, ny åkgräsklippare inköpt samt uppsamlare att koppla till, gamla
åkgräsklipparen såld, bättre begagnad motorgräsklippare inköpt, slagorna är utbytta på
traktorklippaggregatet, stor och bred begagnad grind till agilityplanen är anskaffad,
mittplanen har blivit grässådd med specialmaskin, grillen har fått nya galler, ny LaBK-skylt är
uppsatt vid infarten till sjöarna samt vid passagen mot sjöarna är staketet renoverat till
nyskick. Nätverket är ”uppgraderat” med ny router från Telia.
Vid vår och höströjning har flera förbättringsarbeten i och kring klubbstugan gjorts av
medlemmarna.
Jyckebo har varit uthyrt sju gånger under 2018. Evenemangen har varit hundutställningar,
kennelträffar, föreläsningar och olika möten. Dessutom har Securitas regelbundet sin träning
på Jyckebo.
Material
Våra tre signalvapen har blivit rengjorda och justerade hos vapensmed.
Brukshindren har blivit målade.
Mark
Under 2018 så har klubben haft 2 spårgrupper och 2 sökgrupper, samtliga aktiva inom träning
såväl som framgångsrika inom tävling.
Skånska Landskap hade problem med att få delat ut marker i början av 2018. Hela våren
innebar små en-månads utdelningar. Därav har våra bruksgrupper haft bekymmer att kunna
planera sin träning under hela året.
Övriga aktiviteter under året
-

-

Klubbfest 26 maj. 22 personer. Lekar utomhus och åt mat från Dannys Corner.
100-årsjubiléet 30 maj. Med flaggorna i topp hurrade vi för jubilaren, såg 100-års filmen
samt år tårtor. God uppslutning.
Jyckebuset 10 juni. Arrangerades av Bengt Gillstedt, Catharina Olsson, Stig Jönsson,
Helen Bennedich, Elin Ahlström och Magnus Nordenberg. Tre lag tävlade i skydd,
uppletande, specialsök, rally, agility, lydnad samt ”hinderbana”. Jonas Hammarbergs lag
tog pokalen, Göran Påanders lag blev tvåa och Anna Erikssons lag ”Girafferna” fick tredje
pris som fick glädjen att arrangera nästa Jyckebus.
K9 Biathlon 8 september. Samarrangemang med Linda Nygren från Kävlinge. Ca 100
ekipage tävlade i hinderbana med hund i skogen runt klubbstugan samt stora sjön.

-

HELA Landskrona 23-29 september. Mässa på Rådhustorget i Landskrona. Klubben
informerade om vår verksamhet. Representanter var Lillemor Ekstedt, Sussie Klausen och
Göran Påander.

Till sist vill vi i styrelsen tacka alla hundvänner i klubben för det gångna året 2018.
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