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Verksamhetsberättelse för Örebro Brukshundklubb 2020 
 
Styrelsens sammansättning 16/2 2020 – 25/4 2021 
Ordförande: Olle Bernhardtz 
Vice Ordförande: Rebecca Wrigby 
Kassör: Niklas Berglund 
Sekreterare: Kerstin Wickström 
Ledamöter: Marie Danielsson, Hannah Ljung och Maria Östergren 
Suppleanter: Martti Keskinen, Christina Johansson och Lotta Rubom 
Revisorer:  
Ordinarie: Eva Tenne och Jan Hockart 
Suppleanter: Ingvor Jernestål och Christina Klingberg. 
Valberedning: 
Evy Rahn, sammankallande, Michelle Boije och Marianne Post (ersatt Carina Wallin) 
 
Medlemmar 2020/2021 
Vid årsskiftet hade klubben total 407 medlemmar. 
Ordinarie medlemmar 328 st, familjemedlemmar 22 st, hedersmedlemmar 9 st, ständig 
medlem 1 st, ungdomsmedlemmar 47 st. 
 
Sammanträden och möten 
Styrelsemöten: Styrelsen har haft 17 protokollförda möten varav ett konstituerande. 
Medlemsmöten: 1 st 
 
Styrelsens övergripande arbete 
Året har inneburit en hel del förändringar avseende planerad verksamhet på grund av 
pandemin som präglade hela årets verksamhet. Anpassning till Covid-restriktioner gjorde att 
styrelsemöten och andra möten under hösten har skett digitalt. Årets planerade kick-off och 
den traditionella julfesten fick tyvärr ställas in, men all verksamhet som kunnat Covid-
anpassas har kunnat genomföras. Styrelsen har löpande tagit del av och informerat 
medlemmarna om hur Örebro BK ska förhålla sig till regler och restriktioner till följd av 
pandemin.  
Då minskad tävlingsverksamhet har inneburit minskade intäkter har styrelsen skjutit en del 
större inköp på framtiden. Det stora ekonomiska åtagandet under året har varit åkgräsklippare. 
Efter renovering av den gamla gräsklipparen gick den sönder igen och reservdel fanns inte till 
denna gamla modell. Under sommaren tecknades avtal om leasing av en nyare åkgräsklippare.  
Styrelsen har utökat samarbetet med Örebro kommun genom kommunens föreningsenhet.  
Styrelsen har under året arbetat för att öka den verksamhet som varit möjligt under rådande 
förhållande, liksom för att klubben ska vara välkomnande och inkluderande för alla.  
 
Klubbens aktiviteter 
Örebro BK har följt Covid-restriktioner enligt SBK och SKK och uppdaterat dessa löpande 
under året. Detta har inneburit att vårens tävlingar fick ställas in, och endast tävlingar med 
begränsat antal deltagare under hösten kunde genomföras.  
Kursverksamheten har ökat starkt under året och bland annat så var intresset för valpkurser så 
stort att det blev många fler sådana än planerat. Hundrundan har varit mycket populär med 
många deltagare uppdelade i mindre grupper per tillfälle. Under våren hade Heide Billkvam 
en lydnadskurs, agilityn har haft många populära kurser, och aktivitets-, unghunds-, appell-, 
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och spårkurser, ett MH och två MT har kunnat genomföras efter anpassning till 
restriktionerna.  
Antalet medlemmar ökade med ca 60 till 407 under året.  
Ett fysiskt medlemsmöte har kunnat genomföras utomhus, men i november fick mötet ställas 
in och styrelsen skickade istället ut en skriftlig rapport om läget på klubben, vad som skett 
sedan det senaste mötet och vad som planerades.  
Klubbstugan har möblerats om för att begränsa antalet i stugan.  
Årsmötet 2021 var planerat till 14/2 men har flyttats fram till 25 /4 2021 i förhoppning om att 
restriktionerna då skulle ha lättat så fysiskt möte skulle kunna genomföras.  
 
Städdag  
Under våren genomfördes en städdag. Ett tiotal medlemmar deltog i städningen som innebar: 
städning av klubbstugan inomhus, röjning mellan agilityplan och apellplan, röjning bakom 
boden vid agilityplan, städning av förråd och i iordningställande av gamla ”dasset” som nu 
blivit förråd för rallylydnads- och lydnadsmaterial för våra medlemmar. Resultatet av 
städdagen blev både bättre ordning och ett antal vändor till sopsorteringen med gammalt 
skräp och ris. Efter städningen bjöds på grillad korv.  

Hundrundan 
Delar av styrelsen har fortsatt att driva och utveckla Hundrundan som gör det möjligt för 
medlemmar och icke medlemmar att vara på klubben och lära känna vår verksamhet. 
Hundrunda innebär en aktivitetspromenad med människor och hund samt gemensam fika 
efter avslutat pass. Hundrundan har kunnat genomföra sina promenader under större delar av 
året utomhus.  I november anordnades ”julrundan” med egen matsäck och julklappsutdelning 
till deltagarna. 
 
Sektormöten 
Styrelsen kallade till ett första sektormöte under våren där aktiviteter på klubben, sektorernas 
planering och behov diskuterades.  Många nya förslag och idéer kom upp.  
Under hösten genomfördes ett digitalt sektormöte där fokus låg på verksamhetsplaner och 
budgetar.  
 
Funktionärer och instruktörer 
Klubben har under året fått en ny SBK-instruktör, Kerstin Wickström. Kerstin har haft 3 
valpkurser, en nybörjarkurs i rallylydnad samt varit ansvarig för Hundrundan. Klubben har ett 
antal erfarna instruktörer som håller kurser, men behovet av nya instruktörer är stort. Under 
året har tre medlemmar anmält intresse för att bli SBK-instruktörer.   Anmälningar har 
lämnats till SBK Närkedistriktet.  

Behov av funktionärer till tävlingar och prov är stort. Fyra medlemmar är anmälda till 
tävlingsledarutbildning och en till rallydomarutbildning.  Fler figuranter till MH och MT 
behövs, men under 2020 fick den planerade utbildningen i distriktet ställas in på grund av 
restriktionerna.  

Gräsklippare 
Den gamla gräsklipparen gick under året sönder och styrelsen har tecknat leasingavtal för en 
bra begagnad gräsklippare till klubben. Den gamla är till försäljning men ha ännu ej sålts.  
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Belysning 
Ambitionen var under året att byta ut och energieffektivisera lamporna ute på klubbens 
träningsplaner. Till följd av Covid-19 pausades dessa planer då ekonomin var osäker till följd 
av inställda tävlingar. . Under året upptäcktes att trästolparna behöver bytas ut, och en stolpe 
på agilityplan blåste ner under en storm. En stolpe vid stugan har tagits ner då den var i dåligt 
skick och saknade fungerande armatur. Arbetet med att hitta nya stolpar och byta belysning 
har inletts.  
 
Inköp/ingångna avtal 

• 1 – ingått leasingavtal åkgräsklippare 
• 2 – ingått avtal om ny glassbox 
• 3 – speglar gula rummet 
• 4 – handgräsklippare 
• 5 – agilityhinder 
• 6 - balansbollar 
 

Slutord  
Året har präglats av Covid-19 men trots det har vi ökat antalet medlemmar mot föregående år 
och haft ett stort antal kurser utomhus men ett brett kursutbud. Vid 2020 års slut känner vi att 
vi är glada över att så många hundägare väljer att bli medlem hos oss och att vi vill fortsätta 
utveckla klubben till att bli en mer levande klubb året om.  
 

 

SEKTORERNA 
Verksamhetsberättelse Tävlingssektorn 2020 
 
Sektorn har under 2020 bestått av följande medlemmar 
Erica Häggström, sammankallande 
Anita Melitshenko 
Emma Ölvstam 
Hanna Högström 
Maja Cardell 
Niklas Berglund 
Siv Nyström 
 
Sektorn har under 2020 genomfört följande tävlingar: 
Pga Coronapandemin ströks samtliga tävlingar under våren. 
 
5 augusti, lydnadstävling startklass, 1, 2 och 3 även Lilla och Stora KM avgjordes denna 
tävling. 25 startande. 
5 september, lägreklass spår. 8 startande. 
27 september, högreklass spår. 8 startande. 
18 oktober, lydnadstävling startklass, 1 och 2. 32 startande. 
 
Vid flera av höstens tävlingar behövde klubben anlita funktionärer (TL och TS) från andra 
klubbar i distriktet. 
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Verksamhetsberättelse Hundägarutbildningssektorn HUS 2020 
 
Utbildningssektorn 
Olle Bernhardtz, sammankallande 
Inga-Lill Svahn 
Kerstin Wickström 
 
HUS har under 2020 anordnat följande utbildningar 
 
Vårterminen 
Kurs  instruktör 
 
1 st valpkurs  Sara Rasmusson                                                               
1 st valpkurs  Kerstin Wickström 
1 st valpkurs  Ewy Rahn 
1 st aktivitetskurs Inga-Lill Svahn och Olle Bernhardtz 
 
 
Höstterminen 
 
1 st valpkurs  Kerstin Wickström 
1 st valpkurs  Ewy Rahn 
1 st valpkurs  Kerstin Wickström 
1 st valpkurs  Patrik Andersson 
1 st aktivitetskurs Inga-Lill Svahn och Olle Bernhardtz 
1 st tävlingslydnadskurs Olle Bernhardtz 
1 st spårkurs  Inga-Lill Svahn och Olle Bernhardtz 
 
Vi har också haft Hundrundan en gång i månaden under hela året och den har varit väldigt 
välbesökt och omtyckt. 
På alla kurser har vi haft teorin utomhus och vi har bara varit 10 deltagare inklusive 
instruktörer. PGA Corona.   
Inga temakvällar har blivit av pga coronan  
Klubben har fått en ny instruktör: Kerstin Wickström 
Utbildningsansvarig Olle Bernhardtz 
 
 
Verksamhetsberättelse rally/freestyle/nose work 2020 
 
Följande medlemmar har ingått under året 2020: 
Marie Danielsson, sammankallande,  
Ylva Malm 
Kerstin Malm  
Kerstin Wickström  
Elin Nilsson 
 
Trots Corona har vi kunnat genomföra en del verksamhet. 
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Rallylydnad  
Vi har haft 2 kurser under året: 
- Nybörjarkurs för Kerstin Wickström med start i sep, 6 deltagare. 
- Nybörjarkurs för Inga-Lill Svahn med start i sep, 6 deltagare. 
 
Vi har genomfört en officiell tävling: 
- 2 x Nybörjarklass och 2 x Fortsättningsklass, 30 aug. 
50 + 38 starter. 
 
Övrigt: 
- Öppen träning på onsdagar under hösten med träningsvärd. 
- Inköpt en vagn att köra skyltar mm på till träning och tävlingar. 
- Det gamla dasset är iordninggjort så medlemmar lätt kommer åt material som skyltar, koner 
och skylthållare till träning. 
- Återupplivat Facebookgruppen som heter Rallylydnad ÖBK, uppmanar medlemmar att gå in 
och dela träningstillfällen och träningstips. 
 
Freestyle 
All planerad verksamhet inställd pga Corona. 
 
Nose Work 
All planerad verksamhet inställd pga Corona. 
 
 
Verksamhetsberättelse agility 2020 
 
Följande medlemmar har ingått i sektorn: 
Sara Rasmusson, Malin Lindskog, Matilda Persson, Jessika Lind, Linn Hammarbäck samt Rebecca 
Wrigby som avgick under hösten. Under hösten tillkom även Hanna Uhlan. 
 
Under våren genomfördes dessa kurser: 
Nybörjarkurs 6 deltagare med Jessika Lind som instruktör.  
Fortsättningskurs 6 deltagare med Linn Hammarbäck som instruktör. 
Tävlingskurs 6 deltagare med Rebecca Wrigby, Sabina Håkansson, Linn Hammarbäck och Matilda 
Persson som instruktörer. 
Provdag 6 deltagare med Sara Rasmusson som instruktör. 
Vi hade även två kvällskurser med Fanny Gott som instruktör som var mycket uppskattade. 
 
Under hösten genomfördes dessa kurser: 
Nybörjarkurs 6 deltagare med Sara Rasmusson som instruktör. 
Fortsättningskurs 6 deltagare med Hanna Uhlan som instruktör. 
Tävlingskurs 6 deltagare med Malin Lindskog som instruktör. 
Provadag 6 deltagare med Linn Hammarbäck som instruktör. 
 
Vi genomförde ett KM med ca 15-20 starter samt en blåbärstävling med 122 starter. 
Klubbmästare: 
XS inga startande 
S Caroline Ånvall med Sparta 
M Malin Lindskog med Kyra 
L Gry Karlsson med Moltas 
XL Malin Lindskog med Boss 
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Verksamhetsberättelse patrull 2020 
Följande medlemmar har ingått:  
Sofie Biteus  
Annika Borgman 
 
Det har inte varit någon patrullverksamhet 2020. 
 
Verksamhetsberättelse köket 2020  
Vid årsmötet i februari 2020 tog jag över köket som personalansvarig och Sara Rasmusson 
och Malin Lindskog tog över som inköpsansvariga. Under sommaren tog jag över även 
inköpsansvaret då Sara och Malin hade för mycket att göra. På grund av att bokföringen inte 
fungerat som den skulle, har köket inte gått med någon vinst 2020. Köket har fått stå för 
funktionärsmat på alla tävlingar och mentaltester och även maten på arbetsdagar och 
medlemsmöten. Men nu hoppas vi att det kommer att fungera under 2021. 
/Inga-Lill Svahn 
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