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Verksamhetsberättelse 
verksamhetsåret  

2020-01-01 – 2020-12-31 

 
 
 
 
 

I samarbete med 
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Styrelsen för Visby Brukshundklubb, lokalklubb nr 199 av Svenska Brukshundklubben, får härmed lämna 
följande berättelse för verksamhetsåret 2020-01-01-2020-12-31, klubbens 76:e  verksamhetsår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Styrelse 
Ordförande    Linda Borg 
Vice ordförande    Mona Klasarve 
Kassör     Linda Borg vikarierande kassör tom 200603 

Anna Löttiger from 200603 tom 201007  
Linda Borg vikarierande from 201007 

Sekreterare    Inger Pettersson 
Ledamöter  Lisa Stenberg 
  Anna Levin 
  Dick Svennefelt   
Suppleanter  Tina Writler 
  Agneta Holm 

 
 

• Tolv protokollförda sammanträden. 

• Två medlemsmöten varav ett ordinarie årsmöte.  Medlemsmötet i maj ställdes in på grund av 
Covid-19. 20-06-03 kallades det till ett extra medlemsmöte för att rösta och besluta om ny kassör 
och ny köksansvarig. 
 
 

Övriga funktionärer 
Revisorer    Stefan Wäss 
    Elisabeth Vickman 
Revisorssuppleanter   Urban Boberg 
    Birgitta Torndal 
Valberedning   Mattias Nyman, sammankallande 
  Michael Isberg 
  Ulrica Dahl 
Distriktsombud   Linda Borg 
    Anna Levin 
Distriktsombuds suppleant  Inger Pettersson 
Agilitysektorn    Anna Jacobsson och Anneli Lien from 20-11-04 
Draghundsektorn    Marcel Paulsson 
Hemsida  Anna Levin 
Kök    Åsa Olofsson from 20-06-03 
Medlemsblad    Anna Levin 
PR/Info    Anna Levin   
Rallylydnadssektorn   Karolina Ross 
Rasutveckling - mental   Cecilia Engström 
Stuga/mark    Åke Pettersson  
Tävling  Mattias Nyman   
Utbildning/Hundägarutbildning Lisa Stenberg tom 20-02-15 Styrelsen from 20-04-08 

  

Ekonomi 
Klubbens ekonomi är god. Vi har trots att verksamhetsåret 2020 inte blev som något annat år klarar 
verksamhet och ekonomi väl. Intäkterna har minskat men så även kostnaderna. Två stora investeringar har 
gjorts, en container för draghunds utrustning och en ytterligare uppgradering av gräsklipparen. Dessa 
investeringar kommer skrivas under de nästkommande 10 respektive 5 verksamhetsåren. Ett plusresultat 
på drygt 6 200 kr uppnåddes under verksamhetsåret 2020. Vi har därmed inte ansökt om de stöd som 
regionen erbjudit för de föreningar som drabbats ekonomiskt av Covid-19. 
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Verksamhet 

Verksamhetsåret 2020 blev inte vad någon hade hoppats på. Vi har fått anpassa verksamheten, allt från 
kurser, tävlingar och möten efter rådande restriktioner. Det har säkerligen tärt på de flestas inspiration och 
ideella energi att inte veta vad som skulle gälla från en vecka till en annan. En stor eloge och stort tack till 
alla som arrangerat och på olika sätt genomfört verksamhet med gott mod och anpassningar!  

Klubben har under större delen av verksamhetsåret saknat en kassör, vilket således försvårat styrelsens 
ordinarie arbete. 

 
Medlemmar 
Den 31 december 2020 hade klubben 292 medlemmar (2019:273) fördelat enligt nedanstående: 
Ordinarie medlem    252 (225) 
Familjemedlem      23 (25) 
Hedersmedlem klubb            3    (3) 
Ungdomsmedlem      14 (20) 
(Sveriges Hundungdom) 
Detta är en ökning med totalt 19 medlemmar. 
 

Agilitysektorn 
Kursverksamhet: 
Sektorn har varit vilande, startades upp igen 20-11-04 därför har det inte varit någon kursverksamhet. 
Tävlingsverksamhet: 
KM har inte genomförts 2020. 
Övrigt: 
Hinderparken genomgången. Inventerat och sett över vilka hinder som behöver lagas. Boden är städad 
Hindren står fortfarande ute och det verkar som banan används. 
 

Draghundssektorn 
Sektorsansvarig har under året varit Marcel Paulsson. Han har också̊ ansvarat för de öppna träningarna, 
samt föreningens material.  
Per Mellqvist har varit kontaktperson till Svenska draghundsportförbundet. 
Kontaktperson till RF-SISU har varit Eva Sandin. 
Facebook gruppen Draghund Gotland administreras Marcel Paulsson, Louise Bergqvist och från VBK 
administratör Anna Levin. 
Möten 
Under året har vi haft 3 medlemsmöten. Två av dessa har man kunnat delta i online, över Teams, då även 
Anneli Blixt från RF SISU Gotland närvarade.  
Marcel Paulsson och Eva Sandin har haft ett möte med representant från Idrottsakademin och berättat om 
vår verksamhet. 
Kursverksamhet 
Ett Grönt kort kurs hölls i september med 7 deltagare. Helen Wibom Var kursledare. 
Öppna träningar 
Sektorn har haft öppna träningar 2-3 gånger per vecka. Måndag och onsdag vid VOK-stugan och fredagar 
vid Svaide-stugan. Vid för hög temperatur eller luftfuktighet har träningarna varit inställda. Från 13 
november har alla öppna träningar varit inställda, på grund av den ökade smittspridningen av Covid 19 i 
samhället och därmed de skärpta allmänna råd för alla som bor och vistas på Gotland. 
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Tävlingar 
De flesta tävlingar med barmarksdrag har varit inställda i år i hela Sverige pg av Covid 19. Däremot har det 
anordnats tävlingar on line. Deltagare från Gotland har deltagit på 5 stycken av dessa, förutom den som 
anordnades av Draghund Gotland. 
Online tävlingen som anordnades av Draghund Gotland lockade 8 deltagare. 
Övrigt 
Materialvård har anordnats vid ett tillfälle, då föreningens fordon fick en översyn  
Vid klubbstugan har vi fått ett efterlängtat förråd till föreningens material. Stort tack till Åke Pettersson och 
Dick Svennefelt som har fixat detta. Stort tack även till Marcel Paulsson som i flera år har förvarat sakerna i 
sitt garage.  

 
Kökskommittén 
Åsa Olofsson tog över ansvaret för kökskommitén 20-06-03. De tävlingar som varit aktuella under hösten 
har Åsa ordnat förtäring för funktionärer och bemanning i köket. Har även sett till att fylla på utbudet av 
godsaker och matnyttigt. 
 

PR/ Info 
3 stycken medlemsblad har getts ut under året och distribuerats till medlemmarna via e-post samt 
publicerats på hemsidan. Ytterligare några mailutskick har gjorts vid behov under året.  
Kontinuerlig uppdatering av hemsida och sociala media har skett utefter behov. Klubben har en officiell 
Facebook sida med  6 stycken underliggande intressegrupper samt utefter olika evenemang ibland en del 
tillfälliga grupper. 
Under året har det också byggts upp ett championatsgalleri på hemsidan utifrån tidigare fotoarkiv. Ett 
galleri över klubbens tävlingsekipage har också påbörjats på hemsidan. 
Kontakten med media har varit sparsam, men en årsmötesrapport inkluderande årets utmärkelser har 
publicerats i lokaltidningarna. 
 

 
Rallylydnadssektorn 
Sektorn 

• Sektorn består av Karolina Ross (ansvarig samordnare), Mona Klasarve, Åsa Ronström, Ann-Marie 
Engström, Annika Vinblad, Sandra Henriksson, Sanna Fredriksen och Madeleine Hasselberg. 

 
Möten 

• Den 12 mars hade vi ett möte angående regelrevideringarna inför SBKs konferens. På mötet deltog 
8 personer från flera olika klubbar. Konferensen för regelrevideringen ställdes sedan in av SBK.  
Då året har präglats av den pågående pandemin har vi inte haft regelrätta möten utan avhandlat 
frågor i vår sektors grupp på Facebook. Vi för också dialog med Gotlands utövare av rallylydnad i 
gruppen Visby BK Rallylydnad. 

 
Kursverksamhet: 

• Se under Utbildnings- och Hundägarutbildningssektor. 
 
 
Tävlingsverksamhet: 

• De officiella tävlingar som var planerade för 2020 var vi tvungna att ställa in på grund av covid19, 
då vi inte kunde engagera domare från fastlandet. Under vintern ordnade vi träningstävlingar i 
Mulde ridhus och under våren arrangerade vi fyra träningstävlingar, en i varje klass. Under juni 
månad höll vi även en online tävling i fortsättningsklassen med 23 deltagare från hela landet. 
Domare för alla dessa tävlingar har Yvonne Höglund varit.  

• Under hösten har vi arrangerat fyra inofficiella tävlingar. Tre av dem i Mulde ridhus, samt en på 
Visby BK. På dessa har vi även korat klubbmästare för Visby BK. Vinnarna var i nybörjarklass Ann-
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Marie Engström och Smulan, i fortsättningsklass Karolina Ross och Násti och i avancerad klass 
Therese Karlborg och Agaton. I mästarklass erhöll inget ekipage kvalificerat resultat och därmed 
uteblev såväl klubbmästare som distriktsmästare. Domare för dessa tävlingar var Yvonne Höglund. 

Öppen träning: 

• Sektorn har ordnat ett flertal öppna träningar under hela året. Dels i Mulde ridhus under de mörka 
årstiderna, dels på Visby BK och då främst på lördagar. De öppna träningstillfällena är välbesökta. 
 

Rasutvecklingssektorn 
Klubben har genomfört två ordinarie MH samt ett extrainsatt kvälls-MH under året. Totalt har 14 hundar 
mentalbeskrivits. Klubben har i samarbete med SBK distrikt Gotland utbildat MH-figuranter. Klubbens nya 
figuranter är Louise Bergqvist, Anna Levin, Dick Svennefelt, Dan Sundström och Anna Jansson. MH-banan 
har reparerats samt uppdaterats enligt ändrade utförandeanvisningar. Mentalbeskrivare, testledare och 
figuranter har under året varit Cecilia Engström, Urban Boberg, Emilia Bäärnhielm, Anki Munter, Tommy 
Munter och Lena Olofsson. 

 

Specialsök 
Alla tänkta kurser 2020 blev inställda på grund av Covid-19. 
En inofficiell tävling på Gangvide i När genomfördes. 
Inga fysiska möten genomfördes men vi hade lite konversation i Facebook gruppen. 
 

Stugkommittén 
Stugans arbetsgrupp har under 2020 bestått av Åke Pettersson och Dick Svennefelt och har sett till att 
följande genomförts: 

 

• Målning av fönster inomhus 

• Renoverat luftvärmepumpen. 

• Gjort fundament till draghunds container/ hjälpt till att få containern på plats. 

• MH/Agility vagnen reparerad. 

• Fixardag 23/4 med stugans arbetsgrupp samt ett antal andra medlemmar. 

• Gräsklippning har gjorts under hela säsongen 

• Fixardag 14/11 då det röjdes upp utomhus och städades inomhus av ett fåtal medlemmar. 

 
Tjänstehundssektorn 

Sektorn ligger vilande 

 
Tävlingssektorn  

Tävlingssektorn har bestått av: Ulrica Dahl, Synnöve Rask, Pär Erlandsson och Mattias Nyman. 
4 protokollförda möten har hållits under året. 
Tävlingsverksamhet:  
Bruksprov  

• 2020-05-26 Spår högre klass- Inställd på grund av Covid-19  
 

• 2020-09-13 Spår högre klass  5 deltagare  
o Domare: Siewert Svensson & Jenny Johansson  
o Tävlingsledare: Mattias Nyman 
o Tävlingssekreterare: Synnöve Rask 

 

• 2020-10-18 Sök Lägre & högre klass, 8 deltagare 
o Domare: Urban Boberg & Jenny Johansson 
o Tävlingsledare: Monica Lindfors 
o Tävlingssekreterare: Linda Borg 
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Lydnadsprov  

• 2020-06-16 Lydnad Startklass & klass 1- Inställd på grund av Covid-19 

Klubbmästare  

• Appellklass  
o Urban Boberg – Barvatorps Elza, Tysk schäferhund 

• Lägre klass Spår 
o Mattias Nyman – Spinoys Qaffi, Belgisk vallhund Tervueren 

• Lägre klass Sök 
o Synnöve Rask – Spinoys Qaffi, Belgisk vallhund Tervueren 

• Högre klass patrullhund 
o Jenny Johansson – Jinx Virago, Rottweiler 

• IGP 1 
o Jonas Thunberg – Rissies Hiro, Riesenschnauzer 

Vandringsprisvinnare  

Hotmals vandringspris till årets bästa brukshund  

• Synnöve Rask & Mattias Nyman – Spinoys Qaffi, Belgisk vallhund Tervueren 32 poäng. 

Jubileumspokalen Spår 

• Ingen vinnare 2020 

Nose Work vandringspris 

• Anna Levin – Stormo Backans Egon 

 
Utbildnings- och Hundägarutbildningssektorn 
Ett annorlunda år för många av oss, inte minst när det gällde planering och genomförande av 
kursverksamhet på klubben. Med två nyexaminerade instruktörer och två som genom kompletteringar 
examinerades under året hade vi alla förutsättningar för att kunna erbjuda och genomföra ett flertal kurser 
från valpkurs till tävlingsinriktad kurs i någon av alla roliga hundsporter som finns att tillgå. Nu blev det inte 
riktigt så med anledning av den epidemi som drabbade oss tidigt i våras. Något som tyvärr inte enbart 
påverkade vår kursverksamhet utan även tillgången på instruktörer. Oro för epidemins verkningar märktes.  

Till vår glädje fick kursverksamhet hållas men med rekommendationer och åtgärder som kom ifrån våra 
myndigheter, men också hur det tolkades av vårt riksförbund SBK. Kursuppläggen blev lite annorlunda med 
anledning av Corona och i stort sett samtliga kurstillfällen har genomförts utomhus. Viss teori kunde 
genomföras inne i klubblokalen med bra och godkänd distans till varandra. Antalet kursdeltagare 
minskades för att kunna hålla kurs enligt direktiv ifrån SBK.  

Ett ”normalt” år har vi hög efterfrågan på kurser, men detta år känns det som att intresset och efterfrågan 
på kurs har varit extra hög och då har det framför allt gällt valpkurs. Detta kan ses som ett direkt resultat av 
att fler har skaffat hund under pandemin som uppmanat till att arbeta hemifrån. Något gott som kommit ur 
detta är att utbudet av digitala föreläsningar och kurser ökat under året och flera av våra instruktörer har 
deltagit på både föreläsningar, kurser och utbildningar för att fylla på kunskapsbanken.  

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett år som fått oss att tänka till, tänka om och tänka nytt! 
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HUS har under 2020 anordnat följande utbildningar  

Vårterminen Kurs  Antal deltagare Instruktör 
Valpkurs 3 – 7 månader              5     Tina Writler 
Valpkurs 3 – 7 månader              4     Tina Writler 
Allmänlydnadskurs               5     Tina Writler 
 
 
Höstterminen              
Valpkurs 4 – 6 månader              5     Tina Writler 
Allmänlydnadskurs              5     Tina Writler 
Valpkurs 3 – 6 månader              6                 Linda Borg & Lisa Stenberg  

 
Övrig kursverksamhet i Visby BK: 
Vårterminen 
Tävlingsinriktad kurs i Rallylydnad            5       Susanne Prinz 
Rallylydnad fortsättningsklass            7       Karolina Ross & Mita Engström 
 
Höstterminen 
Rallylydnad nybörjarklass           8        Karolina Ross & Mita Engström 
Draghundskurs för Grönt kort                    6  Helen Wibom 
 
 
Totalt antal kurser: 9 
Totalt antal deltagare: 56  

 

 
Årets Förtjänstfull medlem 
Nomineringar till Årets Förtjänstfull medlem har skickats in till klubbens sekreterare. Styrelsen har beslutat 
att i år ge utmärkelsen till Marcel Paulsson med motiveringen:  

 
Som drivande i en av klubbens största sektorer har Årets Förtjänstfull medlem sannerligen gjort 

sig förtjänt av utmärkelsen. Marcel har bidragit med glatt humör och uppmuntrat aktiva utövare 

av sporten att våga prova och att vilja fortsätta. Han har tagit många medlemmar under sina 

vingar och visat på stort engagemang inom Draghund och har hjälpt till att sätta Draghund 

Gotland på kartan. 
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Övrigt 
Visby Brukshundsklubb tackar markägare, sponsorer, domare, tävlingsledare, instruktörer, övriga 
funktionärer och alla medlemmar för att Ni medverkat till att göra klubbens verksamhet så omfattande.  
Visby Brukshundklubbs verksamhetsberättelse 2020 undertecknas härmed: 
 
 
 
Visby februari 2021 
 
 
 
………………………..   ………………………..  ………………………….. 
Linda Borg   Mona Klasarve   Inger Pettersson 
 
 
 
………………………..   ………………………..  …………………………. 
Lisa Stenberg   Anna Levin   Dick Svennefelt 
 
 
 

  

     


