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Ungdomsutskott 

Verksamhetsberättelse ungdomssektorn  

Under året som gått har ungdomssektorn sakta men säkert startats upp på klubben! 

Vi har haft två stycken fullbokade höstlovsläger som var väldigt uppskattade och vi fick god 

kritik från både ungdomar och föräldrar. Utöver detta sa ̊ har flera kurser inriktade mot 

ungdomar drivits i klubbens regi. 

Det har också startats en Facebook-sida “Växjö Brukshundklubb Ungdom” och en Instagram 

“vaxjobkungdom” som är särskilt inriktade till ungdomarna i vår klubb.  

Verksamhetsplan ungdomssektorn  

Inför 2020 har ungdomssektorn planerat in flera olika aktiviteter. Dessa tar sin uppstart med en 

grilldag på sportlovet den 17/2. Därefter planeras 2-dagarsla ̈ger på både påsklov och 

höstlov. Under påsklovet kommer det vara ett nosläger där vi jobbar med olika typer av 

nosaktiveringar. I sommar är det inplanerat ett 3-dagarsla ̈ger med övernattning för de som 

vill som kommer ta plats på klubben.  

I vår kommer det också hållas en ungdomskurs “Kul med hund” samt en agilitykurs för 

ungdomar som Catja Paulsson kommer hålla i. 

Året avslutas med en pysselkväll för alla intresserade!  

Utskott för klubb och organisation 

Mark och fastighetssektorn 

Cafésektorn 

Kommunikationssektorn 

Festsektorn 

 

 

Utskott för hundägarutbildning 

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 

2019 har vi än en gång slagit rekord i antal kurser! 59 kurser inklusive föreläsningar. 

Vi har fortsatt med våra populära föreläsningskvällar för våra valpkursare, och bjudit in övriga 

medlemmar till ”Bra relation” mellan dig och din hund. Vi har testat att ha en prova på kurs 

för ungdomar med agility, rally, allmänlydnad, specialsök och diplomering i Sund Hund. 

Väldigt uppskattad kurs. I samarbete med Smådjursdepån hade vi en grundläggande 

hundmassagekurs för våra medlemmar. Vi har haft en föreläsning och prova på IGP. 

Under våren hade vi en Allmänlydnadsinstruktörsutbildning, där vi har fått sex nya instruktörer 

till klubben, Jessie Fuhr, Molly Tjellander, Maria Hallberg, Åsa Davidsson, Åsa Nilsson och Eva 

Johansson. Johanna Björk har utbildat sig till rallylydnadsinstruktör och Mikael Thorén som har 

utbildat sig till spårinstruktör. 

Vi ser en stor vikt att hålla en hög nivå på våra instruktörer så under året har vi erbjudit 

vidareutbildning i form av Raskunskapsutveckling, Inspirationsdag med Maria Brandel på 

våren, samt KUL träff på hösten med instruktörer från hela Småland. Allt för att få påfyllnad i 

sina verktygslådor och som tack för hjälpen för vår stora kursverksamhet.  

Vi har under hösten 2019 haft möjlighet att förlänga kursutbudet och säsongen då vi har fått 

tillgång till inomhushallar i samarbete med Smådjursdepån. 

Under året har vi haft möte inom sektorn och vi har haft 2 instruktörsmöten. Vi tar givetvis 

tillfället i akt att tacka alla som gör det möjligt att än en gång slå kursrekord för en härlig insats 

2019! 

 

Verksamhetsplan utbildningsutskottet 

Än en gång ser vi ett ökat intresse för vår kursverksamhet och kurserna blir snabbt fullbokade, 

oavsett tid på året. Behovet är alltså stort att hitta fler som vill bli hjälpinstruktörer och så 

småningom utbilda sig till SBK instruktör 



Växjö BK håller i en SBK-instruktörsutbildning under vintern där vi har en deltagare med från 

klubben.  

Vi fortsätter med våra populära föreläsningskvällar i större grupp för våra kursare. Vi kommer 

även att testa att ha lite kort valp- och allmänlydnadskurser under vintern i samarbete med 

Smådjursdepån. Vi lanserar även en långkurs i bruksgrenarna inklusive brukslydnaden med 

avslutning på klubbens apelltävling i november. 

Under året kommer våra avtalsinstruktörer att hålla 10-15 kurser om behov finns.  

Vi ser fram emot att hitta nya medhjälpare och instruktörsämnen under året och 

vidareutbilda våra instruktörer i form av inspirationsdagar och föreläsningar. 

Vi går mot ett nytt år med stor utvecklingspotential av klubbens utbildningsverksamhet och 

med målet att ytterligare kunna möta upp den stora efterfrågan på kurser och utbildningar 

som efterfrågas. 

 

 

Utskott för avel och hälsa 

 

Rasutvecklingssektorn (RUS) 

 

Verksamhetsberättelse RUS 

Under året har två mentalbeskrivningar genomförts. Vi har haft två möten för planering och 

genomgång av verksamheten. En dag för genomgång och uppdatering av banan är 

genomförd. 

Förberedelse för nya anvisningar 2020 och planering av inköp av utrustning har gjorts. 

 

Verksamhetsplan RUS  

Under året planeras för tre mentalbeskrivningar. En dag för färdigställande av ny bana och 

genomgång av nya anvisningar är planerad till 14 mars. En stor Förhoppning under året är att 

värva och utbilda nya intresserade figuranter. 

 

Utställningssektorn 
(vilande) 

 

Utskott för prov & tävling 
 

▪ Brukssektorn 

 

Verksamhetsberättelse brukssektorn 2019 

Under 2019 anordnades sex brukstävlingar på Växjö Brukshundsklubb. Från början skulle vi ha 

anordnat åtta tävlingar men rapporttävlingen ströks då markerna som skulle nyttjas hade 

plogats två dagar innan tävlingen. Söktävlingen som skulle ha varit under hösten ställdes in 

p.g.a. för få anmälningar. Flertalet funktionärer hjälpte istället till på söktävlingen i Lessebo 

med förhoppning om att kunna fortsätta hjälpa varandra. 

Dessa sex tävlingar fördelades på två appelltävlingar, en spårtävling i lägre klass, en 

spårtävling i högre klass, en spårtävling i elitklass samt en skyddstävling i samtliga klasser. 

Under året har två tävlingsledare slutfört sina praktiker och är redo för att hålla egna 

tävlingar. 

Två framtida domare har påbörjat sin utbildning i slutet på året. Ytterligare två domare har 

påbörjat sin utbildning för att ta steget till att bli A-domare. 

 

Verksamhetsplan brukssektorn 2020 

Kommande år, 2020 kommer Växjö brukshundsklubb anordna två stycken appelltävlingar, en 

på våren och en på hösten, i rapport, spår och sök.  

Under våren satsas det på en stor tävling med elitspår samt söket i lägre-, högre- och elitklass. 



Hösten innefattar en söktävling i alla klasser, en spårtävling i lägre klass, en spårtävling i högre 

klass samt en skyddstävling i alla klasser.  

Förhoppningsvis blir två A-domare färdiga med sin utbildning och två andraklass B-domare.  

Fem stycken kommande tävlingssekreterare kommer gå sin utbildning. 

Det är inköpt en ny chipavläsare till klubben samt en ny pistol kommer finnas tillgänglig i 

början på året. 

 

▪ IGP-sektorn (fd. IPO) 

 

▪ Agilitysektorn 

 

Verksamhetsberättelse agilitysektorn 

Till SM 2019 i Klippan var det 3st ekipage från Växjö BK som lyckades kvala in.  

Anna Widströmers WK Trolla, tävlade individuellt med inhyrd förare i largeklassen.  Trolla 

deltog också i ett lag. 

Petra Patcha med sin WK Sokie tävlade individuellt i largeklassen och kom på 5:e plats.  

Lina Nilsson med sin blandras Rosa tävlade i mediumklassen 

Många andra ekipage har varit ute på tävlingsbanorna och gjort mycket bra resultat. Det är 

ca 10-20 ekipage som tävlar aktivt i de olika klasserna.  

Under året har det varit 7 olika agilitykurser. På vårterminen hölls två nybörjarkurser och en 

fortsättningskurs steg 1 och en fortsättningskurs steg 2. På höstterminen hölls en nybörjarkurs 

och en fortsättningskurs steg 1 och en fortsättningskurs steg 2. 

Det har under året varit någon välbesökt temakväll/kursdag. 

Tävling hade vi den 6 juni. En dubbel klass 1. Totalt 445 starter.  

KM i Agility avgjordes den 13 oktober. Det arrangerades även en blåbärsklass för de som inte 

har tävlat officiellt.  

Klubbmästare: 

X-Large: Leif Fransson med in Aussie Ammi.  

Large: Anna Widströmer med sin Working Kelpie Trolla.  

Medium: Linnea Sandstedt med sin Italienska vinthund Lego.  

Small: Millis Ljung med sin Dansk-svenska gårdshund Dante. 

X-Small: Amanda Nilsson med sin blandras Minna. 

Blåbärsklass  

Small: Saga Andersson med Vera. 

Medium: Magdalena Westergran med sin Ana. 

Large: Lisa Merbom med sin Tom. 

I början av januari hade vi en utvecklingshelg för aktiva instruktörer. Det var Annica Aller som 

inspirerade våra instruktörer att fortsätta hålla bra kurser.   

Hinderparken har förnyats med ett delbart däck samt fler tunnelhållare.  

Agilitysektorn har under året haft flertalet möten och även en trivselkväll med pyssel. 

Tack för det gångna året! / Agilitysektorn 

 

Verksamhetsplan agilitysektorn 

Vi planerar att hålla 3 nybörjarkurser och 3 fortsättningskurser eller efter behov.  

En blåbärstävling för nybörjarekipage ska arrangeras den 18 april. 

Vi planerar att ha en helgtävling den 3-4 okt. Beräknat antal starter ca 1200 st. 

Ett KM någon gång under hösten ska genomföras.  

Ha en ambition att arrangera en helgkurs för medlemmarna under året. 

En utvecklingshelg för instruktörer bör genomföras under hösten/vintern. 

Se över hinderparken och förnya vid behov. 

Arrangera ett antal temakvällar och någon träningstävling. 

 

 

 

 



▪ Lydnadssektorn 

(vakant) 

 

Verksamhetsberättelse lydnadssektorn 

Under 2019 anordnade Växjö brukshundsklubb två lydnadstävlingar i startklass. Vid vårens 

tävling deltog 17 ekipage och på höstens tävling deltog 13 ekipage.   

Styrelsen har letat efter medlemmar som vill bli ansvariga för lydnadssektorn men utan 

framgång. Även erbjudande om att utbilda sig till tävlingsledare inom lydnad har skickats ut 

till medlemmar men även det utan framgång. 

 

Verksamhetsplan lydnadssektorn 

Kommande år, 2020, ska två lydnadstävlingar genomföras innefattandes startklass och klass 

1. 

Målsättningen är att hitta medlemmar som vill ta ansvaret för utveckling av lydnadssektorn. 

Fortsätta arbetet att leta efter intresserade medlemmar som vill utbilda sig till tävlingsledare 

inom lydnad för kunna erbjuda tävlingar. 

Fem stycken kommande tävlingssekreterare kommer gå sin utbildning. 

 

 

▪ Rallylydnadssektorn 

Verksamhetsberättelse rallylydnad  

Under det gångna året har många kurser hållits i rallylydnad, framförallt nybörjarkurser. 

Rallylydnad fortsätter vara en populär hundsport och efterfrågan på kurserna är stor! Vi har 

även fått en ny rallylydnadsinstruktur; Johanna Björk samt en ny skrivare; Johan Linderos. 

I våras hölls en dubbeltävling i nybörjarklass och mästarklass med totalt 64 starter. Mycket 

positiv respons från både tävlande, funktionärer och domare/skrivare.  

Verksamhetsplan rallylydnad  

17/5 2020 hålls det rallytävling på klubben. Då är det dubbla nybörjare och dubbla 

avancerad som anordnas. Utöver detta kommer det hållas flera kurser på klubben och det 

kommer utbildas fler rallylydnadsinstruktörer.  

 

Utskott för samhällsnytta 
 

Verksamhetsberättelse samhällsnytta 2019 

Den 11 maj var vi med och marknadsförde SBK och vår tjänstehundsverksamhet tillsammans 

med övriga Frivillig försvarsorganisationer som genomfördes som en avslutning på 

Krisberedskapsveckan. 

 

Verksamhetsplan samhällsnytta 2020 

Planerar för att genomföra en prova på dag för att marknadsföra och skapa intresse för 

Räddnings- och tjänstehundsverksamheten.  

Samarbete finns med Ungdomssektorn för att stimulera ungdomar till att bli intresserade av 

ung med patrullhund samt lägerverksamheten som finns varje år. 

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. 

SBK-s tjänstehundsverksamhet kommer att delta vid övningen.  

 


