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Styrelsen 

Verksamhetsåret 2022 i Jönköpings Brukshundklubb (JBK) har  

Styrelsen bestått av Marianne Lindblom, (ordförande), Frida Weiler Hagelin (vice 

ordförande), Karin Nygren Kindh (kassör), Ann Milton (sekreterare), Mikael Berglund 

(ledamot), Patrik Öjhage (ledamot), Sara Finnigan (ledamot), Inge Svensson (suppleant) och 

Erik Sandell (suppleant).  

Styrelsen under året hållit 11 styrelsemöten samt, utöver årsmötet, även organiserat 2 

medlemsmöten. Styrelsen har deltagit vid distriktets årsmöte på Best Western i Vrigstad, samt 

de båda distriktsmötena som hölls på Njudungs BK. 

Styrelsen 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.  

Klubben gjort i ordning containrarna med att bland annat få dessa graffittimålade, med olika 

hundar av bruksraser. Renovering av gamla hunddagiset har under året genomförts. 

En parkourbana upprättats under året.  

Iordningställandet av en ny träningsplan under året påbörjats.  

Handikappsanpassning samt parkeringsskyltar samt fundament är under uppdatering.  

Klubben inom ramen för GreenWorks fått låna en ny åkgräsklippare. 

Planerade fixardagar genomförts under året samt anordnats en större marknadsföring och 

prova på dag. 

Tillfällig flytt av agilityn till södra planen genomförts under en provperiod. Utvärdering 

pågår. 

På klubben har de olika verksamheterna verkligen blomstrat, vilket har resulterat i 86 kurser. 

Styrelsen hänvisar för mer detaljer till respektive verksamhetsberättelse för HUS, RUS, 

Tävling, Utställning, Underhåll, Tjänstehund och Drag.  

Medlemsantal har vid utgången av 2022 uppgått till 836 medlemmar – en ökning med 35 

medlemmar sedan föregående årsskifte. Dock så är Membersite lite svårt just i 

medlemsstatistiken, så förbundet har hjälpt till att räkna ut röstlängden som för JBK hamnade 

på 831 st. Dessa siffror är alltså medlemskap där medlemmen är över 15 år gammal per den 

31/12-2022 

/Styrelsen JBK  
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Underhåll 

2022 har varit ett riktigt dåligt år för mig, långa sjukskrivningsperioder. Så nu hoppas jag att 

2023 blir ett fantastiskt år. 

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

Den 13 januari blev jag sjukskriven till den 11 april pga bruten arm. 

När jag kom tillbaka så kom A hit från kommunen för praktik. Hen är här fortfarande, och 

hjälper till med det dagliga arbetet. 

Putsat fönstren och plockat ner julgardiner och satt upp vår gardinerna gjorde AA med flera. 

Fick ytterligare en praktikant 1 gång i veckan, hen har jobbat med hunddagislokalens utsida, 

nya plankor och målat och fixat. Hen och AN har gjort detta tillsammans. Plus att de har 

jobbat med Containern, flyttat isär dom och satt tak på målat m.m.  

Fick tag på graffitimålare som gjort de fina hundarna som är på containern. Han kommer till 

våren och målar några till. 

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

Green Works har varit här hela klipparsäsongen började med 5 robotar och till slut i höstas 

var det 25 st robotar som har gått och klippt över hela klubbområdet. Till nästa säsong 

kommer det att vara ännu fler robotar som håller våra gräsmattor fina. Plus att vi fått låna en 

batteridriven åkgräsklippare. 

Under min semester ställde några av klubben medlemmar upp att klippa gräs på de ytor som 

det inte fans någon robot. 

Börjat trimma runt hägnet. Krattat ut sorkhögarna på agilityplanen.Började klippa gräset i 

början på maj.  Varit i hägnet åtskilliga gånger för att lägga igen hål som hundar grävt. 

J och jag och A satte dit klippaggregatet på traktorn, växer så det knakar. Har inte behövt 

klippa mycket gräs alls i år, eftersom Green Works haft robotar på nästan alla gräsytor. 

Kommer säkert synas på diesel och bensinkostnaden. 

I slutet av september gjorde de en knäplastik på mig, blev sjukskriven till början av januari 

23. Under den tiden är A här måndag och tisdag för att fixa sopor och städa och klippa gräs 

m.m. 

Styrelsen beslutade att göra i ordning planen som är jämte söderplanen, det arbetet påbörjades 

i oktober, det är inte färdigställt, var väldigt blött, så det arbetet fortsätter till våren. 

Under 2022 har klubben bytt larmsystem och inpassering till stugan. 

 

20230112 Annika Herbestam.
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Tävlingssektorn 

Tävlingssektorn har under året bestått av: 

Representant: 

Agility: Jeanette Helgeroth, Felicia Andersson 

Freestyle: Zandra Åsenlund , Linda Sunesson 

Rallylydnad: Katarina Stockheden, Clara Hedlund 

Bruks: Johan Bengtsson  

Utställning: Elisabeth Kytler 

RUS:   

Lydnad: Vakant 

Nosework: Carla Hedquist 

IGP: Vakant  

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

det saknas fortfarande i några, se ovan. 

Generellt 

Ambitionsnivån för tävlingar 2022 var hög och det har varit fantastiskt många genomförda 

tävlingar.  12 officiella tävlingsdagar i Bruks, Agility, Rally, Utställningar träningstävlingar 

samt KM i fyra grenar plus utställningar. De ideella prestationerna är imponerande.  

Det har inte gjorts någon grundlig utvärdering av tävlingarna men arrangörerna får generell 

mycket positiv återkoppling för väl genomförda tävlingar av deltagarna. Dock har 

funktionärer en del idéer om förbättringar och klagomål på genomförandet men de tävlande 

verkar inte drabbas. Några undantag finns. 

Ekonomi 

Omsättningen är ca 120 kSek och har gått med + 38 kSek. 

Möten 

Vi hade under året planering att arbete enligt årshjul.  

Möte 1 i januari: Beställning av årets hund och championatspris.  

Stämma av årets hund och championat för 2022. Detta ska presenteras på årsmötet 2023. Se 

över årets tävlingskalender.  

Möte 2 i april: Planera KM, beställa priser till KM, se över tävlingarna för våren 2023. Se 

över årets tävlingskalender.  

Möte 3 i augusti: Se över tävlingarna för hösten 2023,   

Inför möte 4 ska samtliga grupper göra sin egen verksamhetsplan/berättelse och budget.   

Se över årets tävlingskalender.  

Möte 4 i november: Sammanställ verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget, se över 

championat och årets hund.   
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Årshjulet har inte fungerat, det har varit fler möten i mindre grupper 

KM 

I år hade vi KM i följande grenar: Agility, Freestyle, Bruks lydnadsdelen, utställning och 

nosework.  

Även i år valde vi att dela ut högsta vinsterna av KM genom att gå ut med resultatet vid 

nästkommande medlemsmöte 26 november. Vår tanke med detta är att skapa en större 

gemenskap på medlemsmötet och prisutdelningen samt verkligen visa vilka som gjort 

framgång på KM. Några vinnare valde att lämna medlemsmötet då det drog ut på tiden.   

Samordningen är fortfarande utmanade och vi behöver förbättra genomförandet av KM samt 

prisutdelning.  

Tävlingar 

Under 2022 genomförde vi följande officiella tävlingar:  

April 

23 

 

Bruks 

 

Spår Elitklass 

Maj 

22 
28 
29 

 

Bruks  
Agility  

Agility 

 

Appell alla grupper  
Ag1 x 2, Ho1 + Ag2 x 2, Ho2 x 2 

Ag1, Ho1 x 2 + Ag2 x 2, Ho2 x 2 

Juni 
 12 

 

Rallylydnad 

 

N, A 

Augusti 
12 –13 

28 

 

Lydnad 
Rallylydnad 

 

Start 1:a 2:a och 3:a 
 F, M 

September 
3 
4   

 

Agility 
Agility 

 

Ag 3 x 2, Ho 3 x 2 
AgLag x 2, HoLag x218 

Oktober 
23 

 

Bruks 

 

Sök och Rapport lkl,hkl,ekl 

November 
 7  

 

Bruks 

 

Skydds lkl, hkl, ekl 
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Championat och Årets hund  

De medlemmar som tar championat blir tilldelade 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 2022.  På priset kommer det också tryckas 

klubbens och Rilos logga.   

  

Antal Championat för 2022  är ej känt, Görs i Januari 

Årets hund    är inte uträknat görs i Januari 

Brist på resurser och tunn påfyllnad av nya funktionärer. 

Personer som är ansvariga för tävlingar och med i tävlingssektorn är personer som vet hur 

tävlingar genomförs. Kunskapen finns till stor del genom eget tävlande och utbildningar.  

Under nästan två år, under pandemin då tävlingssektorn har startat upp, har vi i huvudsak 

träffats genom möten på Teams Nu skulle 2022 bli ett år att träffas på riktigt. Men med 

genomförande av planerade tävlingar, eget tävlande och träning ofta på högsta nivå har tid för 

gemensamma möten varit minst sagt utmanande. 
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Krafttag under året  

Brukssektorn tog ett omtag på våren och Johan Bengtson kom in som sammankallade. 

Agilityn har genomfört två enormt stora tävlingar men hade svårt att få funktionärer och andra 

resurser på plats. Enastående prestation att trots det genomföra tävlingarna. Osäkerhet om 

träningsplan påverkar verksamheten negativt. 

Rally har under året gjort en fantastisk resa. Många tävlingar och hade på likande sätt som 

agilityn slut på resurser men har hittat kraft och planerar för ett starkt 2023. 

Tävlingar för NW på klubben är begränsat till KM. 

Freestyle och HW  

Utvecklingsidéer inom Tävlingssektorn 

Tävlingssektion har tagit fram embryon till förslag som gör det enklare att genomföra 

officiella tävlingar. 

Material 

Ordning och reda på tävlingsmaterial. Var det finns och vad som behövs inför tävling. 

Utrustning som fungerar och finns på avsedd plats. Inventarielista inom varje gren. Bra att 

göra under vinterperioden. Vi hade en inventering dag i november och startade arbetet. 

Behövs samarbete med övriga sektorer. 

Sponsring 

Samarbetet med huvudsponsor Rilo fungerar bra men med den volymen av tävlingar som vi 

har räcker inte beloppet, samt att det behövs betydligt mer priser för att locka tävlande till just 

oss. Gemensamt arbete för att få fram sponsorer på priser till tävlingar. 

Funktionärer  

Det har länge varit utmanade att få funktionärer och efter pandemin har det nog blivit ännu 

svårare då det är ett litet glapp i mellanmänskliga möten. Vi är en stor klubb och det är lätt att 

inte synas. De som engagerar sig behöver inte få ersättning men någon typ av uppmuntran. 

Skulle var bra att ta fram ett gemensamt eller i vart fall förslag på sådant.    

Samordna KM ännu bättre 

Det är en utmaning att få till KM inom en kort period samt att uppmärksamma vinnarna. Har 

nu gjort under två år och det blir bättre men långt ifrån bra. Behövs en person eller 

arbetsgrupp som håller ihop KM. T ex en KM-General. 

Vill rikta ett varmt tack till alla som engagerats sig inom Tävling under 2023 

Tävlingssektorn /Elisabeth 
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Verksamhetsberättelse agility 2022 

Under 2022 har agilitygruppen bestått av följande medlemmar: 

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

Rebecka Nygren, Alicia Parne, Irja Nybrand, Vendela Törnqvist, Felicia Almgren och Ida – 

Karolina Malmlöv.  

Kurser 

Under året har vi kunnat ha två nybörjarkurser och en fortsättningskurs. 

Under året avslutade vi vår agilitysatsning. Intresset för en fortsättning var stort. 

Fortbildning 

Inga fortbildningar har genomförts.  

Hinder 

Vi har under året köpt in ett delbart däck.  

Innan årets slut kommer vi att köpa in två delbara bommar och slalombågar.  

Tävlingar 2022 

Under 2022 har vi arrangerat två helgtävlingar. Den första tävlingen hölls 28 – 29 maj och var 

en klass 1 och klass 2 tävling. Vi hade 857 startande och tävlingen drog in 44 460 kr (innan 

utgifter). 

Den andra tävlingen hölls 3 – 4 september och var en dubbel klass 3 och dubbel lagtävling.   

Vi hade 1279 startande och tävlingen drog in 72 685 kr (innan utgifter). 

Plan 

Under perioden 26 maj – 4 september har vi testat på att ha agilityverksamheten på södra 

planen enligt medlemsbeslut.  

RESULTAT KM 2022  

Årets Klubbmästare SMALL 

Årets Klubbmästare MEDIUM 

Årets Klubbmästare LARGE 

Årets Blåbär SMALL 

Årets Blåbär MEDIUM 

Årets Blåbär LARGE 

Stort grattis till alla vinnare! 
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Verksamhetsberättelse för Bruks-Tävlings sektorn JBHK verksamhets år 2022 

Medlemmar: Elisabeth Du Rietz, Susanne Pettersson, Johan Bengtsson, Geir Larssen, Marie 

Lundin, Henrik Engström, Helena Engkvist, Annelie Damberg, Ulf Tillström, Helen Rygert   

Målet för sektorn är att genomföra tävlingar i bruks samt höja intresset och kunskaperna för 

de olika grenarna inom brukset. 

Genomförda tävlingar 2022 

 

 

Skydds tävling 13 nov ej genomfört i skrivande stund 

 Träningstävlingar 

• 1 st. 29 juni 

• 1 st. 14 september (inklusive Klubbmästerskap bruks) 

  

Funktionärer 

Brukstävlingar är resurskrävande med t ex figuranter, marker och mycket förarbete. Det är 

mer regel än undantag att det är fler funktionärer än tävlande. 

Ett arbete har inletts kring funktionärs frågan och då ställdes ett flertal frågor via formulär på 

Facebook. Hela formuläret och svaren har styrelsen fått för sitt fortsatta arbete.  

Det har varit 1st. tillfällen under 2022 augusti för funktionärsutbildning med inriktning mot 

Bruks och Lydnad, kvällen var mycket uppskattad och detta planeras även att genomföras 

under våren 2023. Detta är en naturlig plats att lära känna eventuella framtida funktionärer. 
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Ekonomi 

En stor utmaning i bruks är att få ekonomi i tävlingarna.  

Möjligheten ligger i att ha mycket resurser vilket gör att fler anmälningar kan tas och därmed 

tjäna på merförsäljningen som kan uppnås i köket. 

En normal brukstävling kan uppskattningsvis ge 1 tkr i vinst i köket men det kräver att det 

styrs upp med vad funktionärer och domare får att fika/äta.  

Planerade intäkter för tävlingar kan vara svåra att uppskatta då deltagandet kan skilja sig åt 

samt krav från SBK att genomföra tävling även med få starter.  

Träningstävlingar 

Under sommaren och hösten 2022 genomfördes 2 st. Träningstävlingar för brukslydnad samt 

brukslydnad med budföring alt uppletande beroende på klass (kombinerades med KM)  

 Totalt hade närmare 50 st. Ekipage anmält sig till de två arrangemangen som även bjöd på 

förtäring från köket. Upplägget har byggt på sponsring av träningstid för olika instruktörer. 

Det har även sponsrats med priser från Rilo. 

Detta är en naturlig plats att lära känna eventuella framtida funktionärer. Möjligheten att nya 

funktionärer kan testa att vara med under lättsamma förhållande har varit uppskattat.  

Material och tävlingsmarker 

Ett stort arbete med Inventering tävlingsmaterial och tävlingsmarker pågår. Ihop med 

utbildning av nya funktionärer ökar möjligheten till större tävlingar och därmed bättre 

ekonomi som resultat. 

Arbetsfördelning  

Hur organiserar sig gruppen ex. Ansvarig för planering spår, funktionärer, övergripande, 

utbildning osv. Här kommer ett arbete inledas för att de nya medlemmarna i sektorn ska 

kunna bidra på bästa sätt. 

Utbildningsbehov  

Tävlingsledare finns det ständigt behov i. 

• Johan Bengtsson och Anna Karlsson är anmäld till utbildning. 
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Verksamhetsberättelse för Arbetsgruppen i Rallylydnad 2022 

Tävling 

Vi har haft två tävlingar under året. En den 12 juni och en den 28 augusti. På dessa tävlingar 

har totalt 233 ekipage kommit till start. En träningstävling genomfördes under våren. 

KM 

 KM i Rallylydnad arrangerades den 27 augusti i nybörjarklass och avancerad klass. 

Nybörjarklass  Avancerad klass 

 1. Fia Källström – Knuff 1. Clara Hedquist - Indi 

 2. Sara Finnigan – Bella       2. Fia Källström - Flicka 

 2. Zandra Åsenlund – Hero        3. Sara Eklund - Olwyn 

Utbildning 

 Ingen utbildning har genomförts under 2022. 

Arbetsgruppen har under året bestått av Jenny Åström, Katarina Stockheden, Annelie 

Dahlbom och Clara Hedquist. Vi tackar alla funktionärer för goda insatser. 

/Arbetsgruppen för Rallylydnad 
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Hundägarutbildningssektorn (HUS) 

Sektorn har bestått av: Elisabeth Kytler, Anne-Lie Andersson, Anneli Parkell, Timea 

Jacobsson, Johan Bengtsson och Ida Krohn.  

Då nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret har vi arbetat för att hitta än 

tydligare struktur och bättre rutiner i Hus-sektorn. 

Kurser:  

Vi har haft 86 kurser uppdelat i 42 ideella och 44 med våra två avtalsinstruktörer Annelie 

Damberg och Carina Brissman. 

På våra kurser har 827 personer deltagit. 

  

 

Kurs  Antal 

Agilitykurs 3 

Aktivera mera 0 

Blygerhunden 1 

Brukslydnadkurs 1 

Bästa starten 0 

Cirkelfys med Hund 0 

Fortsättningskurs med allmänlydnadspasset 4 

Freestyle 1 

Hanteringskurs 3 

Hoopers 1 

Hundmöteskurs 6 

Hundutställning  1 

IGP-kurs 1 

Inkallningskurs  1 

Kantarellsök  1 

Kontaktkurs 2 
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Kulkurs 1 

Lydnad startklass 2 

Lydnad övriga klasser 2 

Läsa och förstå hund 1 

Nosaktivering 8 

Nosework 1 

Patrullhund 1 

Parkour  1 

Prova på bruks 2 

Rallylydnadskurs 7 

Specialsök  1 

Spårkurs 2 

Stadga i sitt och ligg 1 

Sökkurs 0 

Trixkurs 1 

Unghundskurs 11 

Valpcamp  1 

Valpkurs 17 

 

Utvärdering av kurser.  

Under verksamhetsåret har HUS ändrat kursutvärderingarna för att utvärdera respektive 

kursledare, de blir mer personliga och rättvisa. Därav inget underlag som ger rättvis bild till 

detta verksamhetsår. Överlag har kursdeltagarna varit nöjda med sina kurser.  

       

Utbildning. 

Skickat tre till SBK instruktörsutbildning – Ida Krohn, Elin Erlandsson och Gustav Ericsson.  

Vi har fått en ny Rally-lydnadsinstruktör – Annelie Dahlbom.  

Föreläsningar 

Årets föreläsningar för aktiva instruktörer blev inte av.  
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Medlemsaktivitet: 

Hundens vecka V 37 – se respektive sektor.  

Måndagsträning har återupptagits. 

 

Möten: 

HUS - sektorn har haft möten en gång i månaden.  

Instruktörer och medhjälparträffar har vi haft två möten. 

 

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

 

 Verksamhetsberättelse UTSTÄLLNINGSSEKTORN – 2022  

Sektormedlemmar:  

Elisabeth Kytler, Anneli Parkell, Anne-Lie Andersson, Maritha Bertilsson, Annette Fröstberg  

Utbildning:  

Den planerade utbildningen inom exteriörbedömning och anatomi i februari för Maritha 

Östlund-Holmsten ställdes i samråd med utbildaren in med anledning av återkommande 

covid-utbrott i landet.  

Utställningsträningar:  

3 träningar utomhus på klubben som varit gratis för klubbens medlemmar. 2 träningar 

inomhus samma kväll på Hulukvarn, för betalande medlemmar och icke-medlemmar. 1 av 

träningarna hölls i samverkan med Studiefrämjandet under Hundens Vecka, deltagarna 

tilldelades Studiefrämjandets rosetter. Samtliga träningar har varit välbesökta och upplevts 

uppskattade.  

Inofficiell utställning:  

Hölls på klubben 24/4-22 med 73 anmälda/katalogförda hundar av många olika raser. Domare 

var Bengt-Åke Bogren, auktoriserad SKK-domare. Ringsekreterare var Anneli Parkell och 

Elisabeth Kytler. Utställningen var sponsrad av 8 olika sponsorer. Upplevelsen har varit att 

utställningen varit uppskattad och väl genomförd.  

KM-utställning:  

Hölls på klubben 16/8-22 med 25 deltagande hundar av 32 anmälda/katalogförda. Domare var 

Lasse Österlund, ringsekreterare var Ursula Brehmer och Anneli Parkell. KM-utställning var 

sponsrad av 2 olika sponsorer samt ringpersonalen. Klassvinnare tilldelades HP-rosetter och 

sponsorpris på plats. Bästa valp, vuxen och veteran tilldelades klubbens rosetter och 

sponsrade presentkort på medlemsmötet i november-22.  

/ JBKs Utställningssektor 2022-12-08   
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RUS 

Sektorn 

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

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

Samuelsson och Petra Zackrisson. 

Verksamhet 

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

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. 

Utbildning 

Möjligheterna till utbildning har under året varit högst begränsade. 

MH/MT-banorna 

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

krafter.  

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 

Agneta Berglund 
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Tjänstehund  

Tjänstehundssektorn har under 2022 bestått av sammankallande Ann Milton.  

Under året fick den planerade prova-på dagen tyvärr ställas in på grund av sjukdom.  

Marknadsföring av hundtjänstverksamheten har skett på Jönköpings marknad.  

Klubben har haft flera ekipage som deltagit vid olika skarpa eftersök samt ett ekipage på 

Hundtjänstskolan i Marma.  

  



Verksamhetsberättelse 2022 Jönköpings Brukshundklubb 

   

 

Draghund  

 

Sektorn 

Draghundssektorn återuppstod 2022-06-30 med Ida Jensen som sammankallande och Annelie 

Andersson och Carina Brissman som sektormedlemmar.  

Under året har ytterligare sektormedlemmar tillkommit; Karin Berntsson, Irene Josephson, 

Fanny Kruse, Tove Lindvall, Paulina Bulow och Leif Engström.  

Verksamhet 

Under året har vi bjudit in Sverker Björk för att hålla en föreläsning kring drag.  

Vi har anordnat en pröva-på kväll där cirka 10 stycken av klubbens medlemmar fick pröva på 

att springa/cykla med sina hundar. 

Vi har även haft en tävlingslik aktivietet där åtta medlemmar deltog och sprang en uppmärkt 

slinga i skogen på JBK.  

Vi har börjat att ta in information kring olika ekonomiska stöd som vi kan ansöka. 

 

Utbildning 

GRÖNT KORT-kurs planeras till den 3-4/12 och hålls av Magnus Karlsson. 

 

Tack för i år! 

Tack till alla er som varit engagerade och behjälpliga under året! 

 

Draghundssektorn 

Ida Jensen 

 


