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Verksamhetsredovisning för tiden  
2019-01-01 – 2019-12-31 

Styrelsen har bestått av:

Lena Källtén  ordföranden
Anna Ivarsson vice ordföranden
Jessica Mathiason sekreterare
Kerstin Petersson kassör
Heléne Gustafsson ledamot
Britt Staffas Munk ledamot
Johanna Åberg ledamot
Ingela Hofgren suppleant
Jenny Alvstråle suppleant

Revisorer Revisorsuppleanter Distriktsombud
Rune Lövenius Monica Mathiason Kerstin Johansson
Karin Haglund  Sverker Lindblad

Under verksamhetsåret 2019 styrelsen haft åtta styrelsemötet  
exkl. årsmötet och fyra medlemsmöten. Antal medlemmar  
december 2019 uppgick till ca 267 stycken.

Tävlingskommitteén 
Tävlingskommittén har under året haft 7 möten. De flesta 
inför påskens stortävling “Kungaägget” men också angående 
2020 års tävlingar, nästa regelrevidering i bruks som sker 
2022, samt angående SBK:s etiska policy för prov och tävling. 
Sammankallande: Marianne Nilsson

Ansvariga under året:
Skydd: Kerstin Johansson, Mikael Nordqvist 
och Jonny Hallgren
Spår: Jennie Weimén, Hanna Sandberg och  
Sandra Svanström
Sök: Lena Källtén och Marianne Nilsson
Appell: Rune Lövenius och Roina Torstensson
Lydnad: vakant - Inga lydnadstävlingar

Kontakten med jägare och markägare i Svartedalen sköter 
Marianne Nilsson och åkermarken i Trankärr  
Rune Lövenius.

Klubbens brukstävlingar 2019:
19 april Skydd, elit (8 delt) högre (2 delt) lägre (3 delt)
20 april Sök, elit (4 delt) högre (1 delt) lägre (4 delt)
21 april Spår, elit (14 delt)
15 sept Spår, högre (4 delt) lägre (6 delt)
22 sept Sök, elit (2 delt) högre (2 delt) lägre (3 delt)
29 sept Appell spår, (3 delt) rapport (1 delt)
26 okt Skydd, elit (5 delt) högre (2 delt) lägre (2 delt)
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Från Kungälv BK hade i år 4 medlemmar kvalifi cerat 
sig till Svenska Mästerskapen i Bruks.
SM hölls i Katrineholm 23-25 aug.
Alla 4 hade kvalat in i skyddsgruppen: Sverker Lindblad 
med Lindjax Mc Coy tog en hedrande silverplats. Alexandra 
Johansson med Lindjax Kaizer (7:a) Pia Sandberg med
Blackneckś B Wapper (11:a) Kerstin Johansson med 
Havrevingens Ice (13:e)
Marianne Nilsson

PR-Info och Sponsring
Linda Adeteg (sammankallande), Daniel Johansson, 
Lena Källtén, Zandra Samuelsson och Susanne Kihl.

Under året 2019 har vi arbetat med 
samma koncept som  tidigare. Vi har fått 
många fi na priser sponsrade till våran 
klubb för att kunna dela ut på våra täv-
lingar.

Vi är tacksamma för all support vi fått 
från våra sponsorer under 2019.
Lena Källtén

Ungdomsgruppen 2019
Vilande

Hus & fält
Gräsklippningen har Viktor skött och Rune har varit vår kontaktperson. Det har fungerat 
utmärkt då allt material varit undanplockat. Vi har haft en röjardag där vi fi ck slängt en 
massa då vi hade tagit hem en container.

Hus & Fält har har fi xat det som behövts b.la Anticimex för mössen.
Lena Källtén

Flyttgruppen
Mikael Nordqvist har varit vår representant från klubben och haft all 
kontakt. Nu i november började det röra på sig och vi har fått förslag 
på kostnad för Kareby IS anläggning. Möte med kommunen hölls 
den 9 december 2019  och från klubben kom Lena Källtén, Mikael 
Nordqvist och Rune Lövenius.
Lena Källtén

Stort tack för 
er sponsring 

2019!

Tack vare er har vi 
haft fantastisk fina 

priser till våra 
tävlande.

Priserna har varit 
mycket uppskattat 

av samtliga 
deltagare! 

God Jul och Gott Nytt År
önskar 

Kungälvs Brukshundklubb
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Läger
Det blev ett väldigt lyckat klubbläger i Vänersborg. 
Vi bodde i husvagnar och stugor på Ursand 
camping som ligger ”vägg i vägg” med Vänersborgs 
brukshundklubb. Vi fick nyttja klubbstuga, planerna, 
uppletanderutor, markerna kring klubben och 
Ursandsområdet samt skogar på nära håll. På 
dagarna blev det sök, spår, lydnad och uppletande. 
På fredagskvällen samlades vi i cafét och Hanna 
höll i en quiz som var svår men väldigt uppskattad. 
På lördagskvällen grillade vi och hade det himla 
kul tillsammans. Detta var startskottet för ett årligt 
återkommande läger så boka in vecka 24 i almanackan 
redan nu.
Helene Gustafsson

Ekonomi
2019 har varit ett tufft år vad gäller ekonomin med  
ett nollresultat mot ett budgeterat överskott på drygt  
14 000 kr.

Cafe glada Taxen har haft öppet vid alla klubbaktivi-
teterna under året och varit välbesökt som genererat 
intäkter utöver budgeten med drygt 13 000kr.

Tävlingssektorn har minskat sina intäkter med nästan 
15 000 kr och medlemsintäkterna har minskat drygt  
10 000 kr jämfört med budgeten.

Utbildningssektorn inklusive kursverksamheten har ökat intäkterna med nästan 74 000 kr 
jämfört med budgeten men står också för den största ökningen vad gäller kostnaden jäm-
fört med budgeten. Positivt är att vi har på postgirot inklusive kassan drygt 110 000 kr samt 
en fordran på skatteverket på drygt 23 000 kr.
Kerstin Petersson

Kurs- och utbildningskommittén
Under året som varit har vi anordnat 19 kurser, en momentlära, tre träningsträffar agility, 
tre föreläsningar och en informationskväll. Totalt har vi erbjudit 288 platser till de olika 
tillfällena där 125 platser blev tilldelade. Kungälv har även varit ansvariga för en instruk-
törsutbildning i Specialsök.

De kurser som erbjudits under året är:
• Allmänlydnad 5 st
• Brukskurs 1 st
• Specialsök 4 st (2 grund + 2 tävling)
• Lydnadskurs 1 st
• Rallylydnad 3 st (1st är tävlingsinriktad)
• Spårkurs 1 st
• Sökkurs 1 st
• Valpkurs 3 st
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Av de 19 kurser Kungälvs BK hållit under 2019 blev fem kurser inställda på grund av 
för få deltagare. Dessa kurser var: allmänlydnad 2st, Tävlingsinriktad specialsök 2st och 
Brukskurs 1st.

Den momentlära som erbjudits är Rallylydnad – Sidbyten. Denna blev inställd på grund av 
för få deltagare.

De träningstillfällena i agility blev även dom inställda på grund av för få deltagare.

De instruktörer som anordnat kurserna, momentlära mm oavsett om de blev genomförda 
eller inte är: Anna Ivarsson, Eva Rud, Birgitta Åkerblom, Lena Källtén, Britt Staffas Munk, 
Siv Sandberg, Susanne Kihl, Thomas Karlsson och Amanda Pramsjö (inlånad).

Föreläsningarna som erbjudits:
• Hundars mentalitet – Susanne Kihl
• Rehabilitering och friskvård  – ReDog Göteborg  

Vi har även skickat iväg 3 st på 1-dagsutbildning med Monika Henriksson.
Kurskommittén har under året varit Zandra Samuelsson (avgått), 
Jessica Mathiason, Susanne Kihl.
 
Vi har under året även skickat in fyra rekommendationer för domarutbildning till  
distriktet för Jennie Weimén, Heléne Gustafsson, Kirsi Heikkilä  och Linda Skog.
Jessica Mathiason

Agility sektorn
Agilitysektorn har under verksamhetsåret 
2019 haft ca 10 aktiva deltagare. I 
samarbete med Stenungsunds och Ale 
Brukshundsklubbar har genomförts sex 
träningstävlingar, tre under våren och tre 
under hösten. Av dessa har två tillfällen ägt 
rum på KBK.

Flera medlemmar har tävlat aktivt under året 
med fina resultat.

Ca 15 personer, varav 8 från KBK,  ingår i 
en messengergrupp, där man kommunicerar 
och hittar sällskap för träning på fältet alt. 
Inomhus.
Birgitta och Margareta
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Aktivitetsgruppen
Uppletandecupen har under ca 12 söndagar 
arrangrats där intresset från klubbens medlemmar varit 
stort.  Under vårens period vann Bengt med Jeckov 
uppletandetävlingen och höstens period var det Lena 
och Krozz som vann.

Klubben har arrangerat två föreläsningar under året
ReDog Göteborg föreläste om ”Friskvård” tillsammans 
med Norra Djurakuten och en föreläsning i höst med 
Susanne Kihl som pratade om ”Hundars mentalitet 
kopplat mot kursverksamhet”.
Båda föreläsningarna var för klubbens medlemmar, 
men i mån av plats även för andra och det var ca 15-20 
deltagare på vardera.

Vi har arrangerat en helgkurs i 
Brukslydnad den 3-5/5 på klubben 
med Gunnel Hjort från Kinds BK 
som instruktör där åtta ekipage från 
klubben fick möjlighet att vara med. 

Elitsatsning
I år har vi erbjudit klubbens 
medlemmar under tio torsdagar 
fördelat under året att träna under 
tävlingsmässiga förhållanden där 
alla hjälps åt. Detta har varit mycket 
uppskattat.

Kafé Glada Taxen har varit öppet för klubbens 
medlemmar och de som besökt klubben under 
onsdagskvällar då det varit öppen träning. Det har varit 
väldigt uppskattat av alla oss medlemmar att vi har Kicki 
Samuelsson som sett till att vi har haft ”gofika” med 
hembakt och annat smått och gott att köpa i fiket. Hon 
har även sett till att det funnits bemanning under tävlingar 
och andra sammankonster. Vi i aktivitetsgruppen tackar 
för oss! 
Susanne & Lena
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Tills sist vill vi i styrelsen varmt tacka alla de medlemmar som gjort det möjligt för oss i 
styrelsen att fullfölja vårt uppdrag.

Lena Källtén Anna Ivarsson Jessica Mathiasson
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Kerstin Petersson Heléne Gustafsson Britt Staffas Munk
Kassör Ledamot Ledamot

Johanna Åberg Ingela Hofman Jenny Alvstråle
Ledamot Suppleant Suppleant


