
 

Verksamhetsberättelse 2021 Jönköpings Brukshundklubb 

Styrelsen 

Verksamhetsåret 2021 i Jönköpings Brukshundklubb (JBK) har återigen påverkats starkt av 

Corona-pandemin och det har inneburit att en del planerad verksamhet inte kunnat 

genomföras. På grund, framför allt, av att utbildningar till stor del ändå kunnat hållas har 

klubben som helhet klarat årets utmaningar relativt väl. 

Styrelsen har under året hållit 10 styrelsemöten samt, utöver årsmötet, även organiserat 2 

medlemsmöten. Styrelsen har deltagit vid distriktets årsmöte online. 

Avtal har under året tecknats mellan styrelsen och ytterligare en avtalsinstruktör, vilket 

innebär att vi nu har två SBK avtalsinstruktörer knutna till klubben. 

Under våren 2021 har styrelsen organiserat ett diskussionsforum för att inhämta idéer och 

tankar kring användningen av klubbens lokaler och ytor. Diskussionerna utmynnade i ett 

arbetsdokument som kommer att användas som underlag i styrelsens överväganden. 

Styrelsen har fortsatt arbetat med digitala lösningar, utvecklingen av ett digitalt arkiv samt 

förbättringar av hemsida i samarbete med IT och klubbens sektorer. En inventering har gjorts 

av de olika sektorernas arbetssätt och behov i fråga om digitalt lösningar.  

JBK:s avtal med kommunen avseende hunddagisverksamhet på området har upphört under 

året och lokalen står nu tom, sedan årsskiftet. 

Klubbens nya kök har registrerats hos kommunen som livsmedelsanläggning. 

Styrelsen har introducerat ”fika med styrelsen” i anslutning till styrelsemöte, i syfte att öka 

direktkontakten mellan styrelse och medlemmar. Initiativet har dock fått stå tillbaka sedan 

corona-restriktioner införts på nytt. 

Planerade fixardagar under året har ställts in, vid ett tillfälle pga bristande intresse/deltagande, 

dels pga corona.  

Bruk-SM har dock, i samarbete med lokalklubbarna Skillingaryd Attila och Mullsjö, 

genomförts den 27-29 augusti 2021, med mycket gott resultat efter omständigheterna och fina 

lovord från SBK och deltagare. Styrelsen vill rikta ett stort tack och en eloge till de JBK-

medlemmar som gjorde Bruks-SM möjligt. 

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.  

Medlemsantal har vid utgången av 2021 uppgått till 799 medlemmar – en ökning med 39 

medlemmar sedan föregående årsskifte. 

/Styrelsen JBK  



 

Underhåll 

Januari 2020, började med att plocka undan i köket inför byte av köket.  

Med det vanliga menar jag att gå igenom mejl och Nordea räkningar, kontoutdrag. 

Container kom tillsammans med elektriker, vvsare och larmgubben. 

Hjälp till att ta in skrivmaterial m.m till köket. 

Följde med Kjell till kyrkan för en minnesstund för Bengt Gustavsson bortgång. 

Räknat över sålda och osålda bingokalendrar. 

Skottat snö, hjälpt till med att riva köket. När vi rivit det mesta hittade vi att ringbandet var 

uppruttet. Varit o hämtat isolering till golvet. Varit o lämnat tillbaka överblivet byggmaterial 

Woody Habo. Städat toaletterna. Inte lönt att städa något annat, under rivningen av köket. 

Corona gjorde så att vi inte hade några kurser alls. Ända fram till våren och då var alla kurser 

utomhus. 

Mattläggaren kom och la in ny matta i köket, då var väggarna och taket målat o klart. Den 

22/1 kom alla skåp som skall sättas upp i det nya köket. Elektrikern var här och kopplade in 

elen i köket. 

Putsat fönstren och plockat ner julgardiner och satt upp vår gardinerna. 

Anders var här och hjälpt mig att starta traktorn, den ville inte starta när det var som kallast. 

Fixat till den lilla grinden på hägnet, flyttat gångjärnen. 

Jönköpingskommuns de som har och tar hand om maskiner som inte fungerar eller något 

annat fel på var här med en begagnad tvättmaskin, så fick de med sig den gamla. 

Börjat att plocka fram utemöblerna på altanen och göra i ordning där. 

De som fäller träd varit här och tagit ner träden där parkorbanan ska bli. 

Maritha kom hit för att lämna över till den nya kassören Karin Nygren Kindh. 

Design light (Danilel Frisk) varit här och tittat på lamporna som sattes upp för 1 år sedan, av 

någon anledning har dioderna gått sönder eller lyser bara lite. De kommer och byter ut alla, 

förmodligen fabriksfel.  

Varit ute och letat efter en liten hund som sprungit bort här i området, jätte många varit här 

och hjälp till att leta efter den lilla hunden. Detta gjordes i ca 2 veckor, men den hittades 

aldrig. 

Börjat trimma runt hägnet. Krattat ut sorkhögarna på agilityplanen. 

Kommunen kommer hit vid 13 för att vi ska diskutera de som cyklar över agilityplanen, vad 

vi kan och får göra för att avstyra detta. 



 

Började klippa gräset vecka 16.  Varit i hägnet åtskilliga gånger för att lägga igen hål som 

hundar grävt. En tjej som heter Pernilla börjat arbetsträna här 3 dagar i vecka först halvtid 

sedan deltid. Slutade för hon fick ett vikariat i juli på ett boende för autistiska barn. Beställt 

saker till hoopers hinder började att montera ihop detta, 12 bågar och 2 st staket. 

Janne och jag satt dit klippaggregatet på traktorn. Efter det startade inte traktorn, ringt mek o 

maskin, de kom och fixade traktorn. Nu är det bara att klippa gräs så mycket man hinner, 

växer så det knakar.  Hade möte med kriminalvården, en kille som ska göra 100 timmars 

samhällstjänst. Han börjar här efter min semester, och är här 1 dag i veckan 8 timmar på 

tisdagar, från 10 augusti till 9 november. Tog med min 4 hjuling och släpkärra för att fixa i 

ordning bron vid den brandgula slingan, och stigen upp mot röda, gula och gröna slingan. 

Klubben har inlett ett samarbete med ett företag som utvecklar automovers, de kom hit och 

installerade 2 st robotar innan semester, de är placerade runt den gamla stugan. Till nästa år 

ska det gå många gräsklippare här. 

I slutet på augusti hade vi tillsammans med Attila och Mullsjö hundklubbar SM i bruks, 

många saker att ordna med inför detta evenemang. 

15/9 var signalhundarna här för att göra ett test om de ska gå vidare med sina förare. 

Semester hade jag w 28-31 då var det 3 st medlemmar som klippte gräsmattorna här. Håkan 

Nordin, Olle Öhammar och Kjell Frankin. Klubben och jag tackar så mycket för eran insats. 

Börjat byta klädnypor på spårsnitslarna. Har ca 400 kvar att byta. 

Den 17 december gick en epok i graven, hunddagis flyttar in till stan, i djursjukhusets gamla 

lokaler. Jbhk tog över byggnaderna och utegårdarna av kommunen. 

 

 

 

20220104 Annika Herbestam. 

 

  



 

Tävlingssektorn 

Tävlingssektorn har under året bestått av: 

Representant: 

Agility: Jeanette Helgeroth, Felicia Andersson 

Freestyle: Linda Sunesson  

Rallylydnad: Katarina Stockheden, Sofia Gagnestig 

Bruks: Elisabeth Du Rietz, Helene Rygert, Susanne Pettersson, Maria Albinsson,  

Utställning: Elisabeth Kytler 

RUS: Carina Brissman 

Lydnad: Vakant 

Nosework: Vakant 

IGP: Vakant 

Vi har jobbar kontinuerligt med att tillsätta representanter för de grenar som är vakanta, men 

det saknas fortfarande i några, se ovan. 

Möten 

Vi har under året arbetat utifrån följande årshjul:  

 

4 möten under året: 

Genomfört 

Möte 1: 25 januari:  

Bestämma regler för årets hund och ta fram championat. Detta ska presenteras på årsmötet 

2022.  

Möte 2: 7 april:  

Bestämde datum för KM, beställa priser till KM, se över tävlingarna för våren 2022 

Möte 3: 17 augusti:  

Planerade KM, Se över tävlingarna för året 2022 

Möte 4: 17 november: 

Se över tävlingarna för hösten 2022, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. 

Beställning av årets hund och championatspris. 



 

KM 

Planeringen för KM:et 2021 var svårt p.g.a den rådande pandemin. I planeringsstadiet visste 

vi inte om det skulle gå att genomföra något KM därför var det länge oklart kring datum. När 

vi insåg att ett KM skulle vara möjligt försökte vi snabbt hitta ett datum med hänsyn till bruks 

SM, tidsbrist och mörker. Vi är väl medvetna om att framförhållningen och informationen 

kring KM inte blev det bästa. Men för klubbens medlemmar valde vi ändå att genomföra ett 

KM trots den korta framförhållningen.  

I år hade vi KM i följande grenar: Agility, Freestyle, Lydnad, Bruks/spår/sök/rapport, 

utställning och nosework.  

I år valde vi att prova ett nytt sätt att kora KM vinnarna genom att gå ut med resultatet vid 

nästkommande medlemsmöte. Vår tanke med detta var att skapa en större gemenskap på 

medlemsmötet och prisutdelningen.  

Tävlingar 

Under 2021 hade vi följande tävlingar planerade:  

April 

10 Lydnad alla klasser   - Genomfördes ej p.g.a. pandemin 

 

Maj 

8 Bruks Appell alla grupper - Genomfördes ej p.g.a. pandemin 

14 – 16 Utställning - Genomfördes ej p.g.a. pandemin 

29 Rallylydnad dubbel Nybörjare + dubbel Avancerad - Genomfördes ej p.g.a. 

pandemin 

 

Juni 

5 – 6 Agility 3x klass 3 + lag - Genomfördes ej p.g.a. pandemin 

12 – 13 Freestyle dubbla klasser alla klasser - Genomfördes ej p.g.a. pandemin 

 

Augusti 

27 – 29 SM i bruks, IGP, mondioring, Vaggeryd  

 

Augustikannan - Genomfördes ej p.g.a. pandemin 

 

September 

18  Rallylydnad dubbel Fortsättning + dubbel Mästare 

19 Dubbel Avancerad + dubbel nybörjare 

 

November 

7 Skydds lkl, hkl, ekl 

 



 

Championat 

Under året har vi arbetat fram ett gemensamt championatpris för att vi ska få en likvärdighet i 

samtliga grenar på klubben. De medlemmar som tar championat från 2021 kommer att bli 

tilldelat ett pris från vår huvudsponsor RILO ZOO till ett värde av 300 – 1000 kr. Priset 

kommer vara delvis valbart och kommer tryckas med CHAMPION (år + gren) ex. 

Lydnadschampion 2021. På priset kommer det också tryckas klubbens och rilos logga.   

Årets hund 

Vi ska utse årets hund i agility, freestyle, nosework, rallylydnad, lydnad och bruks utefter en 

poängberäkning vi har kommit fram till under året.  

 

 

 

  



 

Agility 

Under 2021 har agilitygruppen bestått av följande medlemmar: 

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

Kurser 

Under året har vi kunnat ha en nybörjarkurs med 6 deltagare under våren.  

Agilitysatsningen har startat igång och vi har haft två av de tre helgerna på klubben. Den sista 

helgen är i Januari och kommer vara i Kinnaredshallen i Ulricehamn. Vi har haft 15 – 16 

ekipage som har varit med de här helgerna. Ett stort mål har varit att skapa en större 

sammanhållning bland agilityaktiva på Jönköpings Brukshundsklubb för att kunna träna ihop, 

peppa och hjälpa varandra även i fortsättningen.  I Januari kommer vi att göra en 

kursutvärdering av satsningen men vad vi har hört har helgerna varit uppskattade och lärorika.  

Fortbildning 

Jeanette och Felicia har fått gå Top Team 2020 – 2021 i utbyte mot att hålla en likande 

satsning på klubben.  

Olivia och Isabell har fått gå JBK – satsningen 2021 – 2022 i utbyte mot att hålla nybörjar- 

och fortsättningskurser på klubben.  

Hinder 

Vi har under året sålt av gamla hopphinder, gunga och däck.  

Vi har inte gjort några nya inköp av hinder under året. Däremot gjorde vi ett större inköp av 

tunnlar och hopphinder i slutet på 2020 i samband med black friday. I och med de inköpet och 

de inställda tävlingarna p.g.a. pandemin så har vi valt att inte göra de inköp av däck, delbar 

bom och slalombågar som var budgeterat för. Dessa inköp är därför överflyttade till budgeten 

för 2022.  

Tävlingar 2021 

Under 2021 var två stora tävlingar planerade men pg.a. pandemin kunde dessa inte 

genomföras. En mindre tävling i Kinnaredhallen i Ulricehamn kommer däremot att hållas i 

december månad.  

  



 

RESULTAT KM 2021 

Här kommer äntligen resultaten för årets KM! Prisutdelning sker på medlemsmötet 4/12.  

 

Årets Klubbmästare SMALL 

Jeanette Helgeroth & Ezzi 

 

Årets Klubbmästare MEDIUM 

Jeanette Helgeroth & Honey 

 

Årets Klubbmästare LARGE 

Linda Sunesson & Zeven 

 

Årets Blåbär SMALL 

Olivia Lidén & Helix 

 

Årets Blåbär MEDIUM 

Johanna Ferm & Alfons 

 

Årets Blåbär LARGE 

Sara Finnigan & Tyson 

 

Stort grattis till alla vinnare! 

  

https://www.facebook.com/groups/565893006852950/user/751727537/?__cft__%5b0%5d=AZXtONf-65ro6-drWxxec5916EmYe2IQHUvDgifNaDYxAxue4eyXf4P9WadYYw0syBXSsFzy9AdYAMZKHjSxAVyD4lIbEtxkhLlyjeLhMtFqIKlh0a3XusccG0Fo62s1eKs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/565893006852950/user/751727537/?__cft__%5b0%5d=AZXtONf-65ro6-drWxxec5916EmYe2IQHUvDgifNaDYxAxue4eyXf4P9WadYYw0syBXSsFzy9AdYAMZKHjSxAVyD4lIbEtxkhLlyjeLhMtFqIKlh0a3XusccG0Fo62s1eKs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/565893006852950/user/738747148/?__cft__%5b0%5d=AZXtONf-65ro6-drWxxec5916EmYe2IQHUvDgifNaDYxAxue4eyXf4P9WadYYw0syBXSsFzy9AdYAMZKHjSxAVyD4lIbEtxkhLlyjeLhMtFqIKlh0a3XusccG0Fo62s1eKs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/565893006852950/user/100004353128441/?__cft__%5b0%5d=AZXtONf-65ro6-drWxxec5916EmYe2IQHUvDgifNaDYxAxue4eyXf4P9WadYYw0syBXSsFzy9AdYAMZKHjSxAVyD4lIbEtxkhLlyjeLhMtFqIKlh0a3XusccG0Fo62s1eKs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/565893006852950/user/100008394198688/?__cft__%5b0%5d=AZXtONf-65ro6-drWxxec5916EmYe2IQHUvDgifNaDYxAxue4eyXf4P9WadYYw0syBXSsFzy9AdYAMZKHjSxAVyD4lIbEtxkhLlyjeLhMtFqIKlh0a3XusccG0Fo62s1eKs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/565893006852950/user/548141569/?__cft__%5b0%5d=AZXtONf-65ro6-drWxxec5916EmYe2IQHUvDgifNaDYxAxue4eyXf4P9WadYYw0syBXSsFzy9AdYAMZKHjSxAVyD4lIbEtxkhLlyjeLhMtFqIKlh0a3XusccG0Fo62s1eKs&__tn__=-%5dK-R


 

Freestyle  

Det planerade för en tävling under juni 2021 i Freestyle & Heelwork to music. Det skulle 

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

För första gången någonsin på JBK genomfördes ett klubbmästerskap i freestyle, heelwork to 

music samt bubbelklass, där deltagarna strax innan sin start fick en slumpmässigt utvald låt 

med tema 80-tal. Deltagarna fick improvisera med tricks som passade till just deras musik. 

Bubbelklassen bedömdes bland annat för det mest kreativa programmet och för störst 

samarbete. Det var totalt 10st startande i de 3 olika klasserna. 

Vinnarna i KM:  

Årets Freestyle: 

Linda Sunesson & Zeven 

 

Årets Heelwork to Music: 

Jenny Åström & Trubbel 

 

Årets Bubbel:  

Frida Hagelin & Mio 

 

Bästa samarbete bubbelklass: 

Zandra Åsenlund & Hero 

 

Störst kreativitet Bubbel:  

Frida Hagelin & Mio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rallylydnad  

Tävling 

Vi har haft tävlingar i åtta klasser fördelat över en helg. På dessa tävlingar har totalt 205 

ekipage kommit till start. 

KM 

KM i Rallylydnad arrangerades ej. 

 

Utbildning 

 

Ingen utbildning har genomförts under 2021. 

 

Arbetsgruppen tackar alla funktionärer för goda insatser. 

/Arbetsgruppen för rallylydnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hundägarutbildningssektorn (HUS) 

Sektorn har bestått av: Elisabeth Kytler, Ulrika Ferm-Lekström, Anne-Lie Andersson, Anneli 

Parkell, Olivia Lidén och Timea Jacobsson  

Vi har arbetat ihop ett bra gäng i Hus sektorn och börjar få tydlig struktur och rutiner med väl 

fungerande möten samt kursverksamhet. 

Kurser:  

Vi har haft 55 kurser uppdelat i 14 ideella och 41 Annelie med våra två avtalsinstruktörer 

Annelie Damberg och Carina Brissman. 

På våra kurser har 413 personer deltagit. 

 

Kurs  Antal 

Agilitykurs 1 

Aktivera mera 1 

Brukslydnadkurs 3 

Bästa starten 1 

Cirkelfys med Hund 0 

Fortsättningskurs med allmänlydnadspasset 2 

Freestyle 0 

Hoopers 2 

Hundmöteskurs 3 

IGP-kurs 1 

Kontaktkurs 0 

Kulkurs 0 

Lydnad startklass 2 

Lydnad övriga klasser 0 

Läsa och förstå hund 2 

Nosaktivering 1 

Nosework 1 

Prova på bruks 1 

Rallylydnadskurs 1 

Spårkurs 4 

Sökkurs 1 

Trixkurs 0 

Unghundskurs 11 

Valpkurs 17 

 

 

 



 

Utvärdering av kurser har på grund av Covid skett under året helt digitalt.  

 

Frågor      Betyg 

Informationen om kursen och anmälan till kursen har fungerat bra    4,70/5 

Kände du att instruktören lyssnade på dig?   4,85/5 

Kände du att ni kunde träna på egenhand mellan kurstillfällena?  4,63/5 

Jag har lagt tid på att träna mellan kurstillfällena.   3,71/5 

Kursens praktiska moment har utvecklat mig och min hund till det bättre 4,63/5 

Kursens teoretiska moment har gett mig ökade kunskaper  4,44/5 

Kursens upplägg har passat mig och min hund bra   4,52/5 

Helhetsbedömning av kursen    4,68/5 

 
      

Utbildning:  

Skickat fyra till SBK instruktörsutbildning - Sara Finnigan, Anne-Lie Andersson, Timea 

Jacobsson och Håkan Nordin. 

Vi har fått tre nya SBK spårinstruktör - Caroline Nilsson, Lasse Sjöstedt och Ulli Samuelsson. 

Vi har fått två nya Hoopers instruktörer - Elisabeth Kytler och Ulrika Ferm Lekström 

Föreläsningar: 

Årets föreläsningar för aktiva instruktörer var om - Stress & Resursstarka hundar med Ingela 

Wik 27 november. 

Inspirationsdag med SBK distriktet om Starka hundar - Inställd 

Medlemsaktivitet: 

Hundens vecka V 37 med aktiviteter - Hundpromenad runt rocksjön 

Skogspromenad över stock och sten - inställd få anmälda 

Måndagsträning har legat vilande under året pga. Covid och ny HUS sektor. 

 
Möten: 

HUS - sektorn har haft möten en gång i månaden.  

Instruktörer och medhjälpare träffar har vi haft två möten. 

Vi tackar alla instruktörer som hjälpt till att göra detta år!  

 

Vi tackar avgående HUS medlemmar - Oliva Lidén och Ulrika Ferm Lekström 



 

Utställningssektorn 

Sektormedlemmar: Elisabeth Kytler, Anne-Lie Andersson, Anneli Parkell, Annette Fröstberg, 

Maritha Bertilsson 

Sektorn har arrangerat utställningsträningar vid 2 tillfällen, det ena tillfället 8/7-21 på 

Jönköpings BK utomhus med 2 ringar och ca 20 anmälda, det andra tillfället i Fredstorps 

inomhushall 16/11-21 med 2+2 ringar och 10+10 deltagare. Det har varit så många deltagare 

som varit möjligt att erbjuda plats vid båda tillfällena för att genomföra träning med kvalité. 

Medlemmar har betalt 50:- och icke medlemmar 100:- för utomhusträningen och 100:- för 

inomhusträningen. 

Sektorn har avhållit KM Utställning 13/9-21, 16 hundar var anmälda. Domare för dagen var 

Anne-Lie Andersson, ringsekreterare var Anneli Parkell och Elisabeth Kytler. 

Bästa valp: ”Felice” Kontrast Saint Angel, borderterrier, ägare/handler Agneta Krusing 

Bästa vuxna: ”Willow” Mittlines Witchcraft, mittelspitz, ägare/handler Asta Omarsdottir/Erla 

Richter 

Bästa veteran: Ingen veteran deltog 

Det var första gången sektorn arrangerade KM Utställning på klubben, upplevelsen var att det 

var ett trevligt, gemytligt och uppskattat arrangemang som sektorn har för avsikt att fortsätta 

arrangera och utveckla. KM gav både utställningsträning och tävlingsträning passande både 

nybörjare och de mer erfarna. En fotograf var anlitad och deltagarna kunde senare köpa bilder 

direkt från fotografen. 

På klubbens medlemsmöte 4/12-21 tilldelades vinnarna rosetter, hundgodis och presentkort 

från Rilo. Presentation av KM Utställning samt vinnare har tillkännagjorts på klubbens 

Facebooksida och på Utställningssektorns sida på klubbens hemsida. 

Sektorn har avhållit 2 sektormöten under 2021, 26/10-21 och 8/11-21. 

Sektorn har inte avhållit inofficiell utställning under 2021 med anledning av Covid-pandemin. 

Sektorn har under 2021 inte haft någon sammankallande för officiell utställning bruks. 

För Utställningssektorn 

/ Elisabeth Kytler, sammankallande inofficiell utställning  



 

Rasutvecklingssektorn (RUS) 

Covid 19 präglade även detta år då publiken fick stå tillbaka men alla förare och hundar kom 

som planerat och blev väl omhändertagna i vanlig ordning. Vi har även haft svårt med 

funktionärer under året med avhopp/sjukdomar m.m.  

Verksamhet 

Sektorn har under året genomfört fyra mentalbeskrivningar, MH, och två mentaltester, MT. 

Utbildning 

Möjligheterna till utbildning har under året varit högst begränsade men en figurantutbildning 

har genomförts i Småland och där har klubben fått ett tillskott av två nya figuranter för MH. 

Det som återstår är att genomgå en M1 och därefter hälsar vi Temea Jakobsson och Patrik 

Ullerhage välkomna i gänget. 

MH/MT-banorna 

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

krafter.  

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 

 

 

 

 

 



 

Tjänstehundssektorn  

Under 2021 har tjänstehundssektorn startat upp med att styrelsen utsåg Ann Milton till 

sammankallande för sektorn.  

Sektorn har fått en egen sektorssida på hemsidan, och fyllt den med generell information om 

patrullhundsverksamhet.  

 

 

För tjänstehundssektorn 

Ann Milton 


