
 

 

    

 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 

 

Verksamhetsåret 2020 i Jönköpings Brukshundklubb (JBK) har påverkats starkt av Corona-

pandemin och för styrelsens del har det inneburit en hel del tråkiga överväganden och beslut 

som inte kunnat förutses inför föregående årsmöte. Trots beslut om flera inställda kurser och 

tävlingar har klubben, som helhet, dock klarat årets utmaningar relativt väl. 

Styrelsen har under året hållit 9 ordinarie och 4 extra styrelsemöten samt, utöver årsmötet, 

även organiserat 2 medlemsmöten.  

Styrelsen har även deltagit vid distriktets årsmöte och vid draghundsportförbundets 

årsstämma samt avlämnat yttrande till kommunstyrelsen Jönköpings kommun med anledning 

av hunddagisverksamheten.  

Klubben har antagit en ny boknings- och uthyrningspolicy, som på grund av rådande 

restriktioner inte kommit att börja tillämpas i praktiken ännu. 

En fixardag har genomförts, med hjälp av ca 25 medlemmar, då visst underhåll på 

klubbstugan och av klubbens område har utförts. Taket på klubbstugan har rengjorts och 

ombyggnaden av köket har påbörjats. 

Arbetet med att skapa en digital plattform och digitalt arkiv har påbörjats samt möjlighet att 

hålla möten digitalt har genomförts. 

På klubben har de olika verksamheterna påverkats av Corona-pandemin i olika utsträckning. 

Styrelsen hänvisar till respektive verksamhetsberättelse för HUS, RUS, Tävling, Utställning, 

Underhåll och Kommunikation. Bruks-SM ställdes in i augusti 2020 och planering har 

därefter i stället skett för att genomföra tävlingarna i augusti nästa år. 

Styrelsen har ansökt om och erhållit visst ekonomiskt stöd med anledning av corona-

pandemin. 

Medlemsantal har vid utgången av 2020 uppgått till 781 medlemmar – en ökning med 21 

medlemmar sedan föregående årsskifte. 

 

 

/Styrelsen JBK 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse HUS 2020 

 

Sektorn har bestått av: Clara Hedquist, Sara Finnigan, Sanna Lejegren, Elisabeth Kytler och 

sammankallande Catrin Pettersson 

Nya medlemmar i år Ulrika Ferm-Lekström, Olivia Lidén, Fia Källström 

 

Vi har haft 47 kurser uppdelat i 13 ideella och 34 avtal. Dessutom 4 startade men avbrutna 

kurser. Kurser som inte startas pga covid.  Några privatlektioner.  

Kurserna är uppdelade på 13 valpkurser, 14 unghundskurser, 1 hundmöte, 4 spårkurser (1 

forts), 3 Rallylydnadskurserna, 2 Brukslydnad, 1 Sökkurs, 1 Startklass, 2 Agilitykurser,  

1 Freestyle, 2 Kontaktkurser, 1 Kulkurs, 1 Trixkurs och 1 Prova på bruks. 

Utvärdering av kurser har på grund av Covid skett i mindre dos och andra halvan av året 

digitalt. Det vi fått ta del av ser bra ut. Vi fortsätter att arbeta med digital utvärdering. 

 

Vi har under året hållit 10 HUSmöten 

2 instruktörsträffar 

Skickat två till SBKinstruktörsutbildning Sara Finnigan och Anne-Lie Andersson. 

Tre till spårutbildning Ulli Samuelsson, Caroline Nilsson och Lasse Sjöstedt. 

Skickat några aktiva instruktörer på önskade utbildningarna 

Vi har fått ställa in årets föreläsningarn pga Covid. Några funktionärer har dock få gå  

föreläsning för Bodfält.  

Inställd inspirationsdag Starka hundar 

Inställd föreläsning praktisk tävlingspsykologi 

 

Vi tackar avgående HUS-medlemmar Sara Finnigan, Clara Hedquist och Catrin Pettersson 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse RUS 2020 

År 2020 blev för RUS Mental ett ganska ansträngande och ovanligt år. Covid -19 lade hårda 

begränsningar för aktiviteter över huvud taget och av våra planerade sju aktiviteter kunde tre 

genomföras. 

Verksamhet 

Vårens fem aktiviteter (MH) fick ställas in på grund av pandemin. De tänkta ”ersättnings-

MH” som skulle ha genomförts i oktober gick samma öde tillmötes. Två MH i september och 

ett MT i oktober kunde dock genomföras. 

Utbildning 

Tillfällen till utbildningar har funnits under året liksom intresserade från klubben. Men även 

där har pandemin grusat både förhoppningar och utbildningar.  

Glädjande nog har SBK beslutat – med anledning av pandemin – att ett-årsregeln inte ska 

drabba alla funktionärer som inte kunnat vara ute ”på banan”. Inga avauktoriseringar kommer 

genomföras.  

MH/MT-banorna 

Klubbens banor för MH och MT har skötts av ett gäng från både sektorn och andra frivilliga 

krafter. Tusen tack! Bland annat har anpassning till nytt utförande för två moment 

genomförts. 

Sektorn 

Rasutvecklingssektorn har under året bestått av Carina Brissman, sammankallande, Agneta 

Berglund, Pia Edberg, Anna Gillek, Ulla Görl-Appelkvist, Kitty-Lou Lindkvist, Ulli 

Samuelsson, Marie Wikander och Petra Zackrisson. 

  

Tack för i år! 

STORT tack till alla som på något sätt varit behjälpliga med figurantarbete, testledarskap, 

köksservice, skötsel av banor och materiel, administrativa sysslor och så vidare. Utan er – 

ingen RUS-verksamhet! 

 

RUS Mental 

Carina Brissman 



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Tävling 2020 

 

Tävlingssektorn har startat upp med mål att ha alla grenar representerade. 

I nuläget består sektorn av Jeanette Helgeroth, Susanne Petterson, Sofia Gagnestig, Maria 

Albinsson, Helene Rygert, Elisabeth Du Rietz, Linda Sunesson, Felicia Andersson.  

 

KM 2020 

 

LYDNAD   

1. Sanna Lejegren & Huarya 

2. Eva Wästanväder & Beska 

3. Helene Welene & Bozza 

BRUKS SPÅR 

1. Eva Wästanväder & Beska 

2. Catrin Petterson & Nessie 

3. Helen Rygert & Pluto 

BRUKS SÖK 

1. Elisabeth Du Rietz & Katla 

2. Marie Lundin & Busy 

3. Helena Engqvist & Lysa 

BRUKS RAPPORT 

1. Pia Edberg och Krister & Axa 

AUGILITY 

Small: 

1. Jessica Adamsson & Bibbi 

2 Emelie Åslund & Greta 

3. Jeanette Helgeroth & Ezzi 

Medium: 

1. Alicia Parne & Gus 

2 Kjell Frankin & Jazza 

 

 



 

 

 

 

 

Large: 

1. Felicia Andersson & Toka 

2. Linda Sunesson & Zeven 

3. Minella Ljungström & Charlie 

AGILITY BLÅBÄR 

Small: 

1. Madeleine Rootzén & Boris 

2. Lennon Åslund & Greta 

 

Medium: 

1. Felicia Andersson & Stoja 

2. Karina Herdin & Cookie 

RALLYLYDNAD 

Nybörjare: 

1. Catrin Petterson & Nessie 

2. Sofia Gagnestig & Fixa 

3. Lena Matsson & Lita 

Avancerad: 

1. Kajsa Walberg & Lendi 

2. Jeanette Wedholm & Luna 

3. Clara Hedqvist & Indi 

NOSEWORK 

Behållarsök: 

1. Camilla Erixon & Chilli 

 

Fordonsök: 

1. Lena Svensson & Sally 

2. Helena Florin & Ila 

3. Katarina Stockheden & Max 

 

/Tävlingssektorn 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Bruks & lydnad 2020 

 

År 2020 har varit ett annorlunda år. I först kvartalet bröt pandemin pga Covid 19 ut. 

Sammankomster och tävlingar ställdes in med ett litet fönster under sensommaren och en bit 

in på hösten. Men tyvärr fick året avslutas med hårda restriktioner på allt vad möten heter och 

därmed också tävlingar. 

Det var planerat med SM i bruks i regionen men det ställdes in. Då togs tillfället i akt ett KM 

som var utöver det vanliga i omfattning och engagemang arrangerade. 

Gruppen för Bruks & lydnad består av Susanne Petterson, Helene Rygert, Maria Albinsson 

samt Elisabeth Du Rietz där Susanne är sammankallande. 

Officiella tävlingar 

Det har endast arrangerats en tävling under året 25 oktober med Rapport och sök. 

 

 

DM 

Inget under året 

SM 

Inget under året. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Augustikannan 

Inget under året 

   

Tävlingssektorn Lydnad & bruks tackar samtliga medhjälpare i och utanför sektorn under året 

för en mycket god insatts. Våra tävlingar har varit uppskattade av de tävlande. 

 

/ Susanne Petterson, Maria Albinsson, Helene Rygert och Elisabeth Du Rietz 

 

 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Rallylydnad 2020 

 

Tävling 

Vi har haft fyra kvällstävlingar i juli 2020. Dessa var tänkt att vara dubbeltävlingar men 

ändrades till enkeltävlingar på grund av restriktioner. På dessa tävlingar har totalt 105 ekipage 

kommit till start. 

KM 

KM i Rallylydnad arrangerades i klasserna nybörjare och avancerad. Ett 20-tal ekipage 

startade. 

Nybörjarklass:  Avancerad klass: 

1. Catrin Pettersson & Nessie 1. Kajsa Walberg & Lendi 

2. Sofia Gagnestig & Fixa  2. Jeanette Wedholm & Luna 

3. Lena Mattsson & Lita  3. Clara Hedquist & Indi 

Rallykampen 

Inget lag från JBHK deltog. 

Utbildning 

Ingen utbildning har genomförts under 2020. 

Rallylydnadschampion 2020 

Jeanette Wedholm och Luna 

Kajsa Walberg och Lendi 

 

Arbetsgruppen tackar alla funktionärer för goda insatser. 

/ Clara Hedqvist (sammankallande), Katarina Stockheden, Jenny Åström och Sofia Gagnesti 

 

 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Freestyle 2020  

År 2020 var en tävling i Freestyle & Heelwork to music planerad den 22–23 augusti. Det 

skulle sammanlagt vara 12 klasser under helgen. Men på grund av Covid-19 blev tävlingen 

inställd och ersattes istället med en freestylekurs med 6 deltagare, som varade under två 

halvdagar i augusti. 

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse agility 2020 

Under 2020 har agilitygruppen bestått av följande medlemmar: 

Jeanette Helgeroth (sammankallande), Felicia Andersson, Isabell Värme och Olivia Lidén. 

Kurser 

Under året hade vi planerat att hålla ett antal kurser men p.g.a coronapandemin lyckades vi 

inte hålla så många som vi hade tänkt. Under året har vi ändå haft två stycken agilitykurser, en 

på våren och en på hösten. Första kursen var en nybörjarkurs (steg 1) på sex tillfällen. För att 

minska antalet personer på kursen valde vi att ha åtta deltagare och allt verksamhet var 

förlagd utomhus. Under kursen har deltagarna fått lära sig grunderna och fått de verktyg som 

behövs för att kunna utöva agility på ett säkert och roligt sätt. De fick påbörja hinderinlärning 

och pröva enklare handling. 

Andra kursen var en nybörjarkurs (steg 2) med sju deltagare på fyra tillfällen. All 

kursverksamhet var förlagd utomhus. Detta var en kompletterande kurs för d som redan gått 

kurs tidigare för oss eller som hade motsvarande kunskaper från annan nybörjarkurs. På den 

kursen fortsatte vi med hinderinlärning och de fick även öva på handling i enklare 

kombinationer.  

Gemenskapsfrämjande aktiviteter  

Den 25 mars bjöds de in till ett informationsmöte för alla agilityaktiva inom klubben.  Mötet 

innehöll presentation av agilitygruppen, kommande kurser och tävlingar och 

gemenskapsfrämjande aktiviteter (Corona- cup). Mötet avslutades med våfflor och att vi utsåg 

årets agilityhund 2019. 

Tanken var att hålla minst två sådana här möten under året men p.g.a. covid – 19 blev det inte 

fler.  

Corona – cup  

Under 8 veckor deltog klubben i Corona Agility – cup. Cupen bestod av fyra deltävlingar, där 

vi varannan vecka fick en bana som vi byggde upp, tränade och utmanade oss på.  Detta var 

ett uppskattat inslag på klubben och agilityplanen var ofta full av medlemmar som tränade 

både ”stammisar” och flera medlemmar som inte annars inte tränar så mycket på klubben. 

Många uppskattade att de alltid stod en bana framme.  Efter corona – cup var de ett flertal 

medlemmar som själva tog initiativ till att fortsätta bygga banor som andra medlemmar kunde 

ta del av.  

  



 

 

 

 

 

Fixardag 

3 oktober anordnade klubben en fixardag. Vi var ungefär sex stycken som hjälptes åt att göra 

iordning vid agilityplanen. Hindren i träningsskjulet inventerades, tävlingstunnlarnas skick 

tittades över, skjulet städades, gungan och tunnlarna blev rengjorda. 

Inköp 

Under slutet året har vi i samband med black Friday gjort inköp av fem tunnlar, 15 

hopphinder och en bumper till a- hindret. Tunnlarna var ett nödvändigt inköp för att kunna 

hålla tävlingar 2021 p.g.a de musangrepp som våra tunnlar blivit utsatta för under denna höst. 

2022 träder de nya agilityreglerna i kraft och i och med vårt inköp av hopphinder har vi även 

regelrätta hopphinder till dess.  

 

Tävlingar 2020 

Under 2020 var två stora tvådagars utomhustävlingar samt en inomhustävling planerad. Men 

p.g.a Covid – 19 blev samtliga av dessa tävlingar inställda.  

  



 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Inofficiell utställning 2020 

Den inofficiella utställningen 2020 ställdes in med anledning av Covid-19. Två domare var 

tillfrågade, Kaj Gänger och Daniel Persson. Planen var att de skulle döma ca 50 hundar var. 

Ringsekreterare var tillfrågade. Utställningen var utannonserad och anmälningar hade börjat 

kommit in, dessa betalades tillbaka när utställningen ställdes in. Intresse fanns för 

utställningen men med anledning av Covid-19 var tillströmningen av anmälningar inte lika 

snabb och inte lika stor som tidigare. 

 

 

Verksamhetsberättelse officiell utställning 2020 

Utställning: 

Precis som i övriga världen har inga utställningar kunnat utföras året 2020 av Jönköpings 

Brukshundklubb. JBK hade visserligen ingen inplanerad officiell utställning.   

  



 

 

 

 

 

Kommunikationsgruppen 

Verksamhetsberättelse 2020 

 
 

Hemsida 

Fortsatt underhåll av hemsidan jbhk.se med en stor uppdatering den 10 maj. Vi har stämt av 

löpande under året med sektorerna gällande behov av digitalt stöd. Utifrån uppdrag av HUS 

och Styrelsen har vi tagit fram en plattform för på hemsidan där det nu finns möjlig att 

publicera utbildningsfilmer via vår youtube-kanal.  IT har också utbildat medlemmar i behov 

av access till hemsida och Office 365.  

 

Sociala kanaler 

Medlemmar har fått möjlighet att rodda JBKs Instagramkonto. Under året har vi haft två 

tävlingar; ”Tricket Fötter” samt ”JBKs sötaste hund” där priser har delats ut. I samband med 

dessa tävlingar har vi marknadsfört vår sponsor Rilo Zoo. Vi har en ständig tillströmning av 

nya följare på Instagram och Facebook. I skrivande stund har vi 496 följare på Instagram och 

1394 följare på Facebook.   

 

Under året har vi arbetat löpande med administration kopplat till våra sociala kanaler, 

framförallt vår stora grupp ”Jönköpings Brukshundklubb” 

 

Bruks SM 

Under året som gått skulle vårt stora fokusområde varit att arbeta på uppdrag av Bruks SM 

2020. Här skulle vi varit ett kommunikativt stöd. I och med att Bruks SM 2020 ställdes in har 

vår hjälp inte behövts.  

 

Övrigt 

Under året blev även JBK drabbad av pandemin och delar av verksamheten ställdes om till 

digitala möten. Något som möjliggjordes av vårt tidigare arbete med Office 365 (Teams). I 

denna omställning har IT varit behjälpliga och supporterat i alla tänkbara tekniska 

utmaningar.  Stort tack till IT!  

  



 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2020 Underhåll. 

 

Började året med att göra iordning pärmar med det nya decenniet pärmar men mera. 

Anna började plocka undan julen. 

Började att skriva verksamhetsberättelse för 2019. 

Inventering av material och böcker. 

Haft möte med kommunen om naturreservatet, om hur vi gör när vi ska ha tävlingar, om vi 

kan stänga av stigar just när det är tävling. Och hur vi informerar de som ska gå att det är 

tävling. Därför ska man inte gå just här och nu. 

Rengjort filtret till värmepumpen. 4-6 gånger varje år. 

Diskmaskinen gått sönder, möss varit o gnagt på sladdar. Varit och fixat med det, Cylinda 

varit här och bytt ut de delar som mössen gnagt på. 

Anna och jag varit och såga några träd som blåst ner över stigarna. 

Städat kassaskåpsrummet. Gjort fika till RUS. 

Skulle tvätta men maskinen startade inte, fixade lite med den så den startade till slut. 

Bytt alla gardiner. Plastat in skyltar till Kjell. Lagat halkskydden på bron över den brandgula 

slingan. 

Fyllt i hålorna på parkeringen. 

Öppnade åt Dvärgschnauserringen, och hämtat smörgåstårta till dom. 

Lite strul med hämtning av sopor, ringt och pratat med dom så dom kommer och hämtar 

skräpet. 

Beställt smörgåstårta, bakat bakelser till RUS. 

Jag o Anna fixat med årsmöteshandlingarna i pärmar där allt ska vara i. 

Anna rensat på appellplanen buskar med mera. Anders och jag har fixat med lilla bytet, till 

MH/MT banan, målat ett spirorör och fixat iordning det. 

Då händ det som inte fick hända! Jag ramlade och landade på handleden, den gick i bitar. 

Sjukskriven i 8 veckor. 19 feb till 14 april 

 



 

 

 

 

 

Översvämning vid det lilla diket vid hunddagiset, försökte avhjälpa översvämningen men det 

krävs nytt rör och ny genomföring. 

Mycket att ta itu med efter 8 veckors sjukskrivning. Gjort iordning på altanen.  

Tagit bort alla snökäppar. Började klippa gräset trimmat lite runt stugan. 

Möte med AMA.  De har en kille som de behöver placera ut 50%. 

Kommer på måndag och ska visa honom runt. Sven börjar här 50% den 11/5. 

Tagit bort bron över bäcken vid brandgula slingan, Dittes hund hade fastnat med tassen i bron 

på något sätt. 

Eko tak varit här och tvättat taket. Nu måste taket torka innan de målar det. 

Sven åkt till Växjö och tar röjsågskort. Satt ihop bänkarna som köptes i vintras. Ställt ut de 

också. 

Sven oljat alla bord och bänkar. 

Rem på åkgräsklipparen trasig mek o maskin varit här och bytt rem. 

Beställt en container för att slänga skräp i på städdagen. 

Röjt ut det vita tältet, slängt massa gammalt skräp. 

Bytt batteri på hjärtstartaren, bytt vattenfilter.    

Eko tak varit o målat taket, blev jättefint. 

Bytt filter i fläktsystemet. Kollat brand o inbrottslarm innan jag går på semester. 

Tvättat ur soptunnorna. Klippt gräs, vattnat blommor, planterat om blommor. 

Varit på kommunens återvinning och fått 1 st tumlare och lämnat våran trasiga. 

Lämnat in gräsklipparen på årliga servicen. Hämtat den från service. 

Assistanshundar varit här får att få godkänt att fortsätta sin utbildning till servicehundar. Jag 

lagade mat till de funktionärer som var med vid detta tillfälle (6st). Fick ett jättestort tack för 

att de får vara här, på JBHK fina anläggning. Vill fortsättningsvis fortsätta ha sina 

utbildningar här. 

Hämtat ett större rör för att grävas ner i uppletanderutan (Kurts ruta). Helena och Mia 

ansvarar för detta. 

Inge och Maritha var med mig när Arbetsförmedlingen var här och förnyade mitt. 

Hämtat ett rör till övergången på den brandgula rundan. 



 

 

 

 

 

På arbetsdagen 5/10 jobbade jag också, hade med mig 4hjulingen och kärran till den och 

hjälpte till att fixa iordning övergången på brandgulaslingan. 

Sos alarm har ringt mig ca:7 gånger under det gångna året, var av ett att det var nätverksfel. 

Det berodde på att batteriet var dåligt, fick byta ut till ett nytt. 

Satt upp nya skyltar på alla våra olika slingor i skogen. Röd, grön, gul och brandgul. 

Fått bingokalendrarna. Sålde 200 st lämnar tillbaka 100 st. 

I höstas fick vi veta att det förekommit Giardia i området, varit i kontakt med SVA, om hur vi 

kan minska smittan. Torka alla ytor med vircon där hundar kan ha gått. Lördag var jag på 

klubben och satt upp lappar om Giardia smitta. Jag skurade alla golven med vircon 2 ggr och 

alla stolsbenen torkade jag också av. 

Kjell röjt med röj sågen och lämnat in den på service. Ringt o beställt man på Mårdskog o 

Lindqist, till rapport o sök tävlingen. Även mat till MT/MH gänget.  

Gjort iordning skyltar för skyddsträngingsgänget. Som de kan ställa upp när de har träning på 

söderplanen. 

Tog emot en campinggäst som ska vara med på tävlingen. Var uppe på söndagen de hade 

räknat fel på antalet pistoler som gick åt på tävlingen. Var upp o lånade ut en pistol till 

tävlingen. 

 

Kommunen började med den nya dragningen på cykelvägen. 

Traktorn startar ej, batteriet trasigt. Mek o Maskin kom och bytte till ett nytt. 

GB har varit här och bytt ut den gamla frysen som står i lilla stugan. Frostat ur alla frysar. 

Satt upp de nya restriktionerna om Coronaviruset. Kollat med Susanne om det blir tävling 

eller ej, om jag ska handla till dom eller inte. Blev ej någon tävling. 

Plockat av klippdäcket på traktorn tvättat och smörjt in det. 

Lagat A-hindret och även ett hopphinder. 

Var med hos JS snickeri om nytt kök till stugan. Även varit med hos Marbodal och interhem. 

Började plocka fram julen, gardiner ljusstjärnor m.m. Gjorde även julfint i lilla stugan. 

Gjort iordning pärmen till Maritha till årsbokslutet. 

Storstädat bokhyllan, städat städskrubben. 

Kollat så trädet var avsågat vid naturreservatet, där hunddagiset går ofta. 



 

 

 

 

 

Börjat plocka ur skåpen i köket, för att efter nyår börja att plocka ner köket för att byta ut det 

gamla och in med ett nytt kök. 

JBHK Underhållsektorn Annika Herbestam. 2021 01 18 

 

 


