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Verksamhetsberättelse 
 
 
 
 
 
Sammanfattning av årets verksamhet 
 
Veberöds Brukshundklubb har återigen haft ett år med väldigt många kurser, 20 st. Vi 
önskar att vi kunde hållit fler eftersom efterfrågan är större än tillgången. Anledningen är att 
våra instruktörer samt avtalsinstruktörer inte räcker till. HUG jobbar på det så mycket de 
kan och försöker att anpassa utbudet efter efterfrågan. 
 
Klubbens ekonomi blir bara bättre och bättre efter åren med flytt av klubben. Snart är även 
våra banklån avbetalda och vi kan blicka framåt med stor tillförsikt. Vi har dock hela tiden 
varit beredda att investera i det som vi tycker kommer medlemmarna mest till gagn. Här kan 
nämnas investeringar i agilityhinder, extra belysning, speglar m.m. 
 
Vi är en stark och väldigt trivsam förening med god sammanhållning, men som i alla ideella 
föreningar saknar vi alltid krafter som kan hjälpa till med allt, mellan himmel och jord, allt 
det där som behövs göras före, under och efter arrangemang. Allt det där som behövs göras 
med klubbstuga och appellplanen. Alla krafter är välkomna. 
 
Jag lämnar nu som ordförande efter två år på posten och tidigare cirka 7 år i styrelsen. Jag 
har haft en underbar styrelse vid min sida som alltid löser de problem som dyker upp. Det är 
verkligen underbara människor som förtjänar all uppskattning för deras jobb de lägger ned. 
Jag vet att de kommer att ta sig an framtiden med samma entusiasm som de gjort de 
senaste åren. Men tyvärr räcker inte tiden till för mig just nu och jag lämnar därför över 
ordförandeklubban till någon ny person. 
 
Tack alla för dessa år och glöm inte att alla kan göra något för klubben. Vi har verkligen en 
positiv trend och den skall vi jobba vidare på. 
 
Tack styrelsen, tack alla fantastiska instruktörer, tack alla som sliter med alla våra 
arrangemang och allt annat som skall göras på klubben året runt. Sist men inte minst så ser 
jag väldigt positivt på att vår utställning på hösten har kommit tillbaka, jag hoppas det är för 
att stanna. Härligt jobbat av utställningsteamet. 
 
/Fredrik Lövgren 
0704-71 27 40 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under 2019 bestått av: 
 
Fredrik Lövgren  Ordförande 
Marianne Söderberg  Vice ordförande 
Wendy Mörk   Kassör 
Inger Blomqvist  Sekreterare 
Cathrine Wenngren  Ledamot 
Jill Nilsson   Ledamot 
Elisabeth Christensson Ledamot 
Göran Ohlsson   Suppleant 
Kenneth Johansson  Suppleant  
 
Styrelsen har under år 2019 haft följande möten: 
1 konstituerande styrelsemöte, 8 ordinarie styrelsemöten, 1 årsmöte och 2 medlemsmöten. 
 
/Inger Blomqvist 
 
 
Valberedningen 
 
Valberedningen har under 2019 bestått av: 
 
Anita Andersson  Sammankallande 
Katarina Holst  Ordinarie 
Marie Svensson Suppleant 
 
/Anita Andersson 
 
 
Revisionen 
 
Revisionen har under 2019 bestått av: 
 
Torbjörn Enochson Ordinarie 
Johan Haglund  Ordinarie 
Lena Werner  Suppleant 
 
/Torbjörn Enochson 
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Tävlingsutskottet 
 
Under 2019 har vi haft följande officiella tävlingar: 

- Två Lydnadstävlingar alla klasser med sammanlagt 94 startande ekipage. 
 

- En Sök-tävling lägre och högre klass med 12 startande ekipage. 
 

- En Rallylydnads tävling alla klasser med 89 startande ekipage. 
 
Sök appelltävlingen i april fick ställas in pga för få anmälda. 

Inför varje tävling samlas tävlingsgruppen två gånger och planerar för tävlingen. 

Till Sök-tävlingen fick vi hyra in tävlingsledare eftersom våra egna var upptagna.  
Till Rallylydnadstävlingen fick vi hyra in tävlingssekreterare och skrivare eftersom klubben 
inte har egna funktionärer till detta. 
 
Tävlingsgruppen har under 2019 bestått av tävlingsledarna Ingrid Eriksson, Fredrik Lövgren 
och Angelika Karlsson samt tävlingssekreterarna Ann Mårtensson, Elisabeth Bauer och 
Marianne Söderberg. 
 
TACK till alla duktiga, positiva och glada funktionärer som ställer upp på våra tävlingar. Utan 
er hade inte våra tävlingar fungerat. Vi ses under 2020. 
 
/Marianne Söderberg 
 
 
HUGutskottet 
 
Under 2019 har vi haft stor efterfrågan på våra kurser. För att tillgodose behoven har vi 
anlitat två avtalsinstruktörer Martina Eberhard och Mikael Bonder, både vår och höst. 
Annie Gottfridsson har varit hjälpinstruktör under hösten. 
 
Under våren startade 9 kurser och under hösten 10 kurser. Vi hade även en sommarkurs. 
 
Samarbetet med Studiefrämjandet under året har fungerat bra. 
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Kurser 
 
Startande kurser våren 2019 

1st Valpkurs   8 deltagare 

3st Allmänlydnad 1  35       ” 

1st Allmänlydnad 2  11       ” 

1st Agility nybörjare  10       ” 

1st Rallylydnad nyb.     6       ” 

1st Trix kurs    6       ” 

1st Ungdomskurs   9       ” 

1st Valpkurs sommaren  8       ” 

 
Startande kurser hösten 2019 

1st Allmänlydnad 1  12 deltagare 

1st Allmänlydnad 2     8       ” 

1st Agility nybörjare   5       ” 

1st Agility fortsättning  9       ” 

1st Rallylydnad nybörjare  8       ” 

1st Ungdomskurs  12       ” 

1st Spår nybörjare   8       ” 

1st Lydnad startklass  10       ” 

2st Tävl.-lydnad kortkurs 10       ” 
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Träningsgrupper 
 
Våra träningsgrupper träffas en gång i veckan under vårtermin och hösttermin. I dessa 
grupper har vi många tävlingsekipage som är ute och tävlar för vår klubb. 
 
Träningsgrupper våren 2019 

2st Agility  19 deltagare 

2st Rallylydnad 19       ” 

2st Tävlingslydnad 22       ” 

1st Sökgrupp   8       ” 

2st Spårgrupp  15       ” 

 
Träningsgrupper hösten 2019 

2st Agility  19 deltagare 

2st Rallylydnad 20       ” 

2st Tävlingslydnad 29       ” 

1st Sökgrupp   8       ” 

1st Spårgrupp  13       ” 

 
Ett stort TACK till alla instruktörer, träningsgruppledare och hjälpare som gör det möjligt att 
hålla så många kurser. 
 
/Marianne Söderberg och Malin Ivarsson 
 
 
Ungdomsverksamhet 
 
Under 2019 har vi haft 2 kurser för ungdomar 7-25 år. En kurs på våren och en kurs på 
hösten med sammanlagt 21 deltagare. Vår yngsta deltagare var 9 år och den äldsta 24 år. De 
flesta är mellan 10-14 år. 
 
Ungdomarna träffas med sina med hundar vid 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten. 
Vi har lite vardagslydnad och rallylydnad, men största delen ägnas åt agility eftersom 
ungdomarna tycker det är roligast. Vi försöker även ha lite teori t.ex. hur man belönar sin 
hund och lite enkelt om agility- och rallylydnadsregler. På vår kurs pratar vi om sommarens 
faror ( fästingar, ormbett och varm bil ). 
 
Alla kursdeltagare fick göra 2019 års hundborgarmärke. 

/Marianne Söderberg och Kerstin Ekholm 
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Agility 
 
Under året har vi haft tre kurser i agility, en nybörjarkurs på våren med 10 deltagare och en 
nybörjar- och en fortsättningskurs på hösten med fem respektive 9 deltagare. 
Under året har vi också hyrt in instruktör vid tre olika tillfällen. I april hade vi Linnea Nilsson 
(agilitydomare och SM-vinnare) på en helgkurs där totalt 16 deltagare över två dagar valde 
att få lite extra inspiration och träningstips inför kommande tävlingssäsong. Det bjöds bland 
annat på slalomutmaningar och kluriga tunnelingångar. Nivån anpassades efter varje 
ekipage och jag tror alla fick med sig nyttiga övningar och viktiga verktyg från dessa dagar. 
 
Claes Andersson (tävlar i klass 3 och har kvalat till SM 2020 med sitt agilitylag) höll i en 
endagskurs för 11 ekipage fördelat på en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. 
Deltagarna fick bland annat lära sig att genom att använda mindre fysiska och verbala 
signaler i sin handling så får man en lyhördare hund och föraren får bättre flyt i sin handling. 
 
I oktober hade vi Kalle Karlsson (agilitydomare och agilityinstruktör) på besök men då denna 
kurs krockade med en söktävling på klubben så hölls kursen hemma hos en av deltagarna 
istället. Kursen var en endagskurs där sex deltagare under sex timmar utmanades i såväl 
handling som snabbhet. Olika byten och vägval testades och med hjälp av tidtagarur 
utvärderades vilken av alternativen som var bäst och snabbast.  
 
Träningsgrupperna har som tidigare år tränat på tisdagar och torsdagar och totalt är vi ca 20 
deltagare i de båda grupperna. Även detta år har träningsgrupperna fortsatt sina 
gemensamma träningar inomhus på Hundsim & agilityfritid i Marsvinsholm när mörkret och 
höstrusket gjort att det blivit svårt att träna utomhus. Ca 16 ekipage brukar träna vid dessa 
tillfällen. 
 
Många av medlemmarna har haft goda framgångar på tävlingsbanorna under året där några 
lyckats ta tillräckligt med pinnar i både hopp och agilityklass och därmed nu är klara för eller 
tävlar i klass två. Vi har idag 11 ekipage som tävlar för VBK. 
 
Tillsammans med Ystads BK och Simrishamns BK har sex träningstävlingar genomförts vara 
två har varit i Veberöd. Dessa tävlingar är ofta välbesökta och mycket uppskattade av 
klubbens medlemmar. Det är även ett ypperligt tillfälle för de tävlingsovana att testa sina 
vingar under lättsamma men ändå tävlingsmässiga former.  
 
/Cathrine Wenngren 
 
 
Rallylydnad 
 
Vi har haft igång två träningsgrupper i rallylydnaden 2019. I båda grupperna har alla fått 
möjlighet att träna på den nivån de är i. Vid varje träff har vi haft både momentträning och 
en eller två långa banor. De som har velat har blivit coachade av en kurskamrat. 
 



Veberöds Brukshundklubb  7 
845002-6995 

Det har varit möjligt att kunna byta dag om man av någon anledning inte kunnat den dagen 
man anmält sig till, det har fungerat bra. Vi har även träffats båda grupperna och tränat 
tillsammans. 
 
Vi har en del ekipage som är ute och tävlar och har gjort det med gott resultat några har 
blivit uppflyttade i klasserna. 
 
Vid terminsavslutningarna har vi gemensam avslutning båda grupperna och hittar på något 
kul tillsammans och äter gott. 
 
Under vårterminen hade vi en nybörjarkurs i rally. Där fick kursdeltagarna lära sig alla 
moment i den klassen varvat med teori. 
 
/Carina Jönsson 
 
 
Kortkurser i tävlingslydnad 
 
Det har genomförts 2 st kortkurser i tävlingslydnad i höst. En med fokus på grundträning för 
tävlingshunden och en med fokus på cirkus, rutan samt dirigeringsapportering. Kurserna 
fördelades på tre tillfällen vardera a 1.5 timme.  
 
Kursupplägget var huvudsakligen teoretiskt med kortare praktiska övningar. Syftet var att 
var ge förarna en välgrundad kunskap i lydnadsmomentens inlärnings och utförande delar 
samt att ge förarna flera olika verktyg och perspektiv för att sedan arbeta med sina hundar 
utifrån just deras förutsättningar.  
 
Diskussionerna och engagemanget dessa kvällar var fantastiskt bland deltagarna och det var 
svårt att få tiden att räcka till, men det var ett riktigt glädjeproblem.  
 
Efter förfrågan kommer vi att ha 2 kortkurser till i vår och sommar med samma upplägg och 
med nya fokusområden.  
 
/Lena Werner 
 
 
Trickkurs 
 
Kursen innebar att gå igenom lite olika tricks som deltagarna själva tränar på hemma mellan 
kurstillfällena. Vi hade kurstillfällen var 14 dag.  
 
Deltagarna fick fylla i utvärderingslappar vid sista tillfället och de flesta utom en var nöjda 
med kursen.  
 
/Malin Ivarsson 
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Träningsgrupper spår  
 
Spårgruppen har varit ute 27 gånger och spårat i Fulltofta, Humlamaden och Snogeholm. 
Vi är 15 ekipage uppdelade på två grupper som är ute och har trevligt i skog och mark med 
spårning, lydnad och grillning. 
 
Vi har valt att träna samtidigt då grupperna fungerar väldigt väl tillsammans och vi kan dela 
erfarenheter i spåret. 
 
Från den 1 juli är det bara en grupp med 13 ekipage med Anita Andersson som ledare. 
/Anita Andersson och Patrik Andersson 
 
 
Träningsgrupp sök 
 
Vi är en träningsgrupp som tränar Sök nästan året runt. Vi tränar antingen lördag eller 
söndag beroende på var vi får mark. 
 
Vi har tränat uppletande, budföring och platsliggning i skogen. Vi har också haft ett vårläger 
och ett höstläger i Halen över en helg. 
 
3 ekipage har tävlat med goda resultat! 
 
Ambitionen för oss samtliga är Träning-Tävling 
 
/Inger Jönsson 
 
 
Träningsgrupper lydnad 
 
Under 2019 har två lydnadsgrupper varit igång i Veberöd, en grupp på tisdagar och en på 
torsdagar.  
 
Tisdagsgruppen 
Vi är en grupp på just nu 9 deltagare. Det kommer att komma in en ny till våren. Vi fick 
några nya i 2019, men det är några som har hoppat av av olika anledningar. Så då har vi sökt 
nya och hittat så vi är 10st i gruppen. Tänkte ta in någon till.  
 
Vi tränar lite allt möjligt från lydnad till spår och rally/trix mm. Vi gör schema inför var 
termin och går igenom vad vi vill träna på för var gång. 
 
/Malin Ivarsson 
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Torsdagsgruppen 
Veberöds brukshundklubb utvecklingsgrupp i bruks- och lydnads lydnad. 
Under det gångna året 2019 har gruppen bestått av mellan 11 och 16 ekipage. 
 
Vårterminen hade 17 träningstillfällen, totalt 50 timmars träning, hösten hade 20 
träningstillfällen, totalt 62 timmar. Hösten startade med en helg med två heldagar med 
inhyrd instruktör, betald av deltagarna. 
 
De flesta av gruppens deltagare tävlar aktivt och har så gjort under året. De få som ännu 
inte tävlar har unghundar. 
 
Vi har haft träningstävlingar, tränat på andra klubbar och haft kadrilj som ett roligt inslag i 
träningen. 
 
Vårt mål är att vara 10-12 ekipage i gruppen. Med hjälp av varandra och olika 
träningsaktiviteter skapar vi en förutsättning att tillsammans komma ut och tävla och 
framför allt ha roligt tillsammans med våra hundar. 
 
/Berit Sandberg 
 
 
Försvarsmaktsgruppen 
 
Här har vi glädjande besked, vi har fått ett nytt Hemvärnsekipage till verksamheten. Det är 
Stefan Hassel med Marley som klarade Slutprovet i höstas med bravur. 
 
Tidigare två ekipage Kristina med Skallis och Patrik med Axo är fortsatt aktiva i Hemvärnet. 
 
Jag har blivit godkänd som Patrullhunds instruktör och hoppas på att kunna locka nya 
ekipage till klubben och Hemvärnet. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Rasutveckling 
 
VBK anordnade utställning 2019 efter två års uppehåll. Resultat 6 245 kr exklusive köket. Vi 
hade 3 domare och 200 anmälda hundar. På grund av smittan från Norge i höstas så kom 
det dock bara 150 hundar. Vi annonserade utställning i Brukshunden, i eventkalendern i 
lokaltidningen, på vår hemsida och Facebook. Vi hade ett antal lokala sponsorer samt 
försäljning av glass och hundtillbehör. 
 
Stort tack till både sponsorer och alla funktionärer som hjälpte till att göra detta till ett 
mycket trevligt event! 
 
/Elisabeth Christensson, Anita Andersson och Therese Andersson. 
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Markutskottet 
 
Marker till Sök och Spår tränings grupperna söks via Stiftelsen Skånska Landskap samt hos 
privata markägare.  
 
Tillgången till marker har varit god under året. Vi är ofta i Fulltofta, Klåveröd, Vedema och 
Snogeholm bland annat. 
 
Skånska Landskap tar ut ett arvode för att vi ska få ansöka om markerna och det står 
klubben för. 
 
/Inger Jönsson 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Uppfyllelse av mål 2019  
 
 
Genomförda aktiviteter 
 

- 2 lydnadstävlingar 
 

- 1 brukstävling lägre och högre sök 
 

- 1 tävling i rallylydnad 
 

- 1 inofficiell utställning 
 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
 

- Behålla medlemsantalet (Idag 327) 
 
 

Ej genomförda aktiviteter 
 

- 1 brukstävling appell sök (För få anmälda) 
 

- 1 inofficiell tävling i agility (Svårt att hitta tävl.led. och lämpligt datum) 
 

- 1 officiell tävling i agility (Svårt att hitta tävl.led. och lämpligt datum) 
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Resultatdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultatmedel, kronor 411 436 disponeras enligt 
följande: 
 
 Belopp
  
Vid årets början 330 639
Årets resultat 80 797
  
Summa 411 436
 
Balanseras i ny räkning                                                     
 

 
       411 436 

  
Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
med noter. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Resultaträkning 
 
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01- 
 2019-12-31 2018-12-31 
 
 
Nettoomsättning (kurser, tävlingar mm) 4 310 659 289 187 
Övriga rörelseintäkter (medl. avg, bidrag mm) 71 585 158 431 
 382 244 447 618 
 
Rörelsens kostnader 
Kostnad för kurser, tävling etc -175 023 -164 876 
Övriga externa kostnader -96 298 -73 334 
Personalkostnader -2 800 -109 165 
Avskrivningar -23 716 -23 716 
Rörelseresultat 84 407 76 527 
 
Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 610 -5 892 
Resultat efter finansiella poster 80 797 70 635 
 
Resultat före skatt 80 797 70 635 
 
 
  
Årets resultat 80 797 70 635 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 1 301 117 318 829 
Inventarier 6 004 12 008 
 307 121 330 837 
 
Summa anläggningstillgångar 307 121 330 837 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 17 487 64 120 
 17 487 64 120 
 
Kassa och bank 160 067 48 675 
Summa omsättningstillgångar 177 554 112 795 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 484 675 443 632 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
  
Eget kapital vid årets början 330 639 260 003 
 330 639 260 003 
 
Fritt eget kapital 
Årets resultat 80 797 70 635 
 80 797 70 635 
 
Summa eget kapital 411 436 330 638 
 
Långfristiga skulder 
Banklån 3 56 000 104 000 
 56 000 104 000 
 
Kortfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder 1 400 1 400 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 839 7 594 
 17 239 8 994 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 484 675 443 632 
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Noter 
 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
Not 1  Byggnader och mark   
  2019-12-31 2018-12-31
   
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 354 253 354 253
-Nyanskaffningar - -
-Avyttringar och utrangeringar - -
   
  354 253 354 253
  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -35 424 -17 712
-Årets avskrivning enligt plan -17 712 -17 712
   
  -53 136 -35 424
  
   
Redovisat värde vid årets slut 301 117 318 829
  
   
Klubbstugan skrivs från och med 2017 av med 5% per år. 
 
 
Not 2  Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  

  2019-12-31 2018-12-31
   
Övriga fordringar 887 -
Bidrag från Studiefrämjandet 16 600 6 888
Kursintäkter - 57 232
   
  17 487 64 120
   
Summan 16 600 kr utbetalt till föreningens konto i januari 2019. 
 
 
Not 3  Banklån 
 
Lånet löper med en amorteringstid om 4 år. 
 
  2019-12-31 2018-12-31
   
Lån Sparbanken Skåne 
Vid årets början 104 000 152 000
Amorterat under året -48 000 -48 000
   
Vid årets slut 56 000 104 000
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Not 4  Intäkternas fördelning   
  2019-01-01- 2018-01-01-
  2019-12-31 2018-12-31
   
Intäkternas fördelning 
Kurser 199 595 190 137
Tävlingar 35 700 58 929
Köket 30 194 30 686
Utställning 38 070 -
Övriga intäkter (sponsorer, lotteri, uthyrning mm) 6 500 9 435
   
Summa 310 059 289 187
   
 
 
 
 
 
 
 
Veberöd 2019-02-26 
 
 
 
 
 
Fredrik Lövgren Ordförande  Marianne Söderberg Vice Ordförande 
 
 
 
 
Wendy Mörk Kassör   Inger Blomqvist Sekreterare 
 
 
 
 
Cathrine Wenngren Ledamot  Jill Nilsson Ledamot 
 
 
 
 
Elisabeth Christensson Ledamot 


