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Agility 
 

Verksamhetsberättelse 

Sammansättning: 

1:a halvåret. 

• Jennifer Elgh, Sammankallande, Utbildning och Web.  

• Karolina Eliasson, Hinderpark.  

• Sandra Eriksson, Gemensamma träningstillfällen, Inofficiella tävlingar. 

• Jonna Persson, Officiella tävlingar.  

• Elina Sjölander, Officiella tävlingar.  

 

2:a halvåret. 

• Karolina Eliasson, Sammankallande, Hinderpark.  

• Jonna Persson, Gemensamma träningstillfällen, Officiella tävlingar.  

• Elina Sjölander, Web, Inofficiella och Officiella tävlingar.  

• Sabine Åström  

• Gabriella Nordlander  

• Anette Ekman  

 

Delegationer 

Frida Westergren, har under hösten ansvarat för planering av grundkurser, att förbereda och anordna 

grundkurser. Carin Nylander-Nygren och Elina Sjölander, har varit delaktiga i att planera, förbereda och 

genomföra tävlingskurser med externa kursgivare. Carin Nylander-Nygren har också ansvarat för att 

ordna priser till tävlingar. 

    

Aktiviteter: 

Möten 

Agilitygruppen har under året haft 8 protokollförda möten. (13/1, 11/2, 16/3,27/5, 20/8, 16/9, 20/10, 

24/11) Varav 2 har varit digitala. 

 

Utbildning/kurser 

Följande kurser har genomförts under året: 

4 st Agility Steg 1 kurs 

2 st Agility Steg 2 kurs 

1 st Agility Steg 3 kurs 

2 st Agility Temakurs 

Av våra egna instruktörer 

 

1 st Agility Tävlingskurs för extern instruktörer.  
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Träningar 

Gemensamma träningstillfällen har erbjudits för samtliga ekipage i Loboohallen, men pga Covid-19 

ställdes de in i våras, sista träningen var 25/3. I höst hann vi ha ett träningstillfälle, innan det åter 

ställdes in. I slutet av juli byggdes det upp banor "SM för alla". Eftersom det inte blev någon vanlig SM 

tävling i Sverige, så genomfördes en möjlighet till att delta digitalt. Dvs filma sina lopp och skicka in 

för bedömning. Men många kunde också få prova på och träna på en SM bana. 

 

Tävlingar 

Under 2020 har vi endast kunnat genomföra en officiell tävling.( pga Covid-19), Höstbjörken 12-13/9, 

totalt 308 starter.  Däremot hann vi med 3 st inofficiella tävlingar, totalt 312 starter; 

Sommarstarten 12/6 

Sommarcupen 21/7 

KM i Agility + tunnelrace + nybörjarklass 17/10 

Klubbmästare blev Linda Kangas och Jawa. Stort grattis! 

 

Championat har tilldelats,  

Linda Kangas och Jawa i agilityklass 

Elina Sjölander och Vivi i agilityklass 

Gustaf Elgh och Pixi i hoppklass 

Marta Sloniecka och Leo i hoppklass  

 

Uppvisningar 

Inga uppvisningar kunde genomföras i år. 

 

Övrig aktivitet 

En hinderfixardag hölls i augusti, då vi också jordförbättrade och sådde nytt gräs på planen i dungen. 

Detta gjordes i samarbete med Plan- och material gruppen. 
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Verksamhetsplan 

Det övergripande målet under året är att erbjuda våra medlemmar möjlighet att träna, gå kurser och 

delta i tävlingar. Planen är preliminär då vi inte vet vilka restriktioner som kommer att gälla på grund av 

pandemin. Om tex tävlingar inte får genomföras så minskar inkomsterna, men också utgifterna. 

Agilitygruppen kommer att ha 8-10 möten under året.  

 

 
Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 

Erbjuda 

träningsmöjligheter 

Inomhus, Loboohallen 

Inomhus, Stall Peka 

Gruppträningar i Loboohallen 

Hinderflytt 

Utomhus på klubben 

Kick off (gemensam träningsdag) 

jan-apr + 

okt-dec 

jan-apr 

nov-dec 

maj+okt 

maj-okt 

sommar 

Erbjuda kurser 

 

 

 

 

 

Hålla kurser med våra instruktörer.  

Steg 1, 2, 3 och ev .temakurs 

Ute (så fort det är tillåtet) 

Inomhus 

 

Anordna kurser med externa instruktörer.  

Planeras, men är inte klara ännu pga pandemin. 

 

 

jun-sep 

nov-dec 

 

jun + aug 

Arrangera inofficiella 

tävlingar 

Sommarcupen (Umeås tur att ordna i juni) 

KM 

Tunnelrace och blåbärshopp  

Julklappshoppet  

Slutet av 

juni 

aug el. sep 

aug el. sep 

dec 

Arrangera officiella 

tävlingar 

 

 

Funktionärsmöte (om det går) 

Försommarchansen (troligen en mindre tävling) 

Kvällstävling (inte planerat exakt) 

Augusti tävling 

Höstbjörken 

Novemberchansen (i Stall Peka) 

Funktionärsmöte och lotteri (om det går) 

jun 

18-20 jun 

jul-aug 

7-8 aug 

4-5 sep 

nov 

nov/dec 

Utbilda fler 

tävlingsledare 

 

Anordna tävlingsledarutbildning   

Hålla efter vår 

hinderpark och 

träningsytor 

Hinderfixardag  
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Budget 

 
Intäkter:   Kommentar 

3030 Officiella 

tävlingar/prov/utställningar 

162000 1900 starter, 1400 x 80 kr, 500 x 100 kr. (Juni =300 

starter, Aug + Sept= 1000 starter, Kvällstävlingar= 100 

starter, Nov = 500 starter) 

3040 Inofficiella tävlingar osv…. 5000 4 tävlingar 

3055 Träningsavgift loboohallen 7000 endast nov-dec -21. 

3099 Övrig intäkt 3000 hinderförsäljning, lotter, material mm. 

3110 Kursavgift 36000 5 kurser, 8 deltagare, 900kr/plats=36000. (Budgeterar 

inte för externa kurser då de ändå går jämt ut.) 
 

      
 

Summa intäkter 213000   
 

 
Kostnader:     

4020 Materialkostnader 5000 skruvar, spik, reparationskonstnader mm. 

4022 Priser, rosetter 2500   

4024 Träningsredskap (hinder, 

apportbockar mm) 

20000 slalom + träningsslalom + ramlöst däck. (inköp görs 

först när vi vet att tävlingar får genomföras pga 

pandemin eller om vi ser att pengarna finns på kontot) 

4111 Stambokföringsavgifter 57000 Administrativa avg. 25 kr x 1900= 47500 kr, 

Stambokföringsavg. 10 kr x 950=9500  kr. (avgifterna 

höjs i år) 
 

      

5010 Hyra (klubbstugan) Ingen hyra 

just nu 

    

5011 Hyra inomhushallen 13600 Träningsavgift Loboohallen= 5600 kr, Hämta/lämna 

hinder= 800 kr. Avgift kurser= 6200 kr, Avgift inoff 

tävling= 1000 kr.  
 

      

7630 Kost och logi medlemmar ute på 

kurser och möten 

4000 Instruktörsutbildning (1 pers) 

7631 Bilersättning/färdbiljetter 

medlemmar ute på kurser och 

möten 

3000 Instruktörsutbildning (1 pers) 
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7610 Utbildningskostnader 

(kursavgifter, konferensavgifter 

o dyl) 

3500 Instruktörsutbildning (1 pers) 

 
      

 
 Inhyrda externa instruktörer, 

domare mfl 

    

7120 Arvode externa domare och 

andra tävlingsfunktionärer 

9500 1900 starter x 5 kr 

7310 Kost och logi externa 

instruktörer, domare mfl 

10500   

7320 Färdbiljetter externa instruktörer, 

domare mfl 

12000   

7330 Bilersättning externa 

instruktörer, domare mfl 

3000   

7510 Lagstadgade sociala avgifter 3040 32% på Dommararvode 
 

      
 

 Övrigt     

4018 Planhyra (hyra av annan lokal 

eller ridhus för 

tävling/föreläsning/kurs) 

20900 Ridhushyra nov (400kr/h): 10400 kr 

Toa aug+sep+nov: 10500kr 

4020 Materialkostnader (till 

träningsredsak, planer mm) 

2000 Släphyra: 1000 kr 

Förrådshyra Peka: 1000 kr 

4021 Funktionärskostnader (mat, fika 

till domare och funktionärer på 

tävlingsdagen) 

12000   

4022 Priser och rosetter     

4025 Fika till deltagare på kurser och 

möten 

7000 Instruktörsträff middag: 1500kr  

Hinderfixkorv: 1000kr  

Funktionärsmötesfika: 2x1000kr  

Arrangörsgruppsmöte: 2500kr 

6070 Representation/uppvaktning 

(presenter till domare,externa 

instruktörer, avtackningar o dyl) 

3000 10x300 kr per domargåva 

        

  Summa kostnader 191540   

  UTFALL 21460   
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Bruksgruppen 
Verksamhetsberättelse 

Ett år som började som vanligt då vi körde igång med gruppträningar. Vi lyckades ha 19 tillfällen med i 

snitt 9 deltagare per gång innan vi fick bryta på grund av en pandemi. Vårprovet blev inställt då 

pandemin blev ett faktum och under rådande omständigheter ställdes allt in såklart även i vår 

verksamhet.  

 

Det vi trots allt kunde genomföra under första halvåret var gemensamma skotträningar och en mycket 

lyckad prova-på-helg som vi hade tillsammans med lydnadsgruppen i Juni, då vi kunde göra dessa 

utomhus, med avstånd. I juli hade vi en uppskattad träningshelg som även den var tillsammans med 

lydnadsgruppen. Under hösten genomfördes höstprovet men i väldigt reducerad skala då vi endast 

erbjöd spårklasserna och med ett begränsat antal startande, 27 ekipage. Under året har Maria Juslin 

certifierat sig som tävlingssekreterare i Bruks. 

 

Uppföljning av mål 2020 

Mål Handlingsplan Tid/När Status 

Bruks Verksamhetsmöte & 
Inlämning av årshandlingar 

 Januari Genomförd 

Anordna gemensam träning.  Vinter/vår Genomförd 
under våren 

Regelrevidering 2022 Sammanställning av synpunkter av 
medlemmar 

Mars Genomfört 

Anordna skottträning Planering i mars VT och juni för HT.  Vår och 
höst 

Genomförd 
under våren 

Anordna tävling, Vårprov  Planeringsmöte april samt 
funktionärsmöte två veckor innan prov 

Maj Inställt 

Störning/tävlingsträning Jennifer Maj-juni Inställt 

Bruksläger/träningshelg Maria Juslin, Marlene, Åsa och Aurora Juli Genomförd 

Temakväll bruks   Inställt 

Spårkurs Appell  Åsa & Maria Höst Genomförd 

Anordna tävling, Höstprov Planeringsmöte september September Genomförd 

Patrullhundstävling Planeringsmöte innan samt utvärdering 
efter tävling 

Oktober Inställt 

Utbildningskonferens ÖND Lena Wiklund och Marlene Hörnlund November Genomförd 



 
Verksamhetgruppernas årsmöteshandlingar  

2020–2021 

 

10 

 

Verksamhetsplan 

Bruksgruppen kommer fokusera på att hålla aktiviteter i de grenar som ingår i vår genre. Gemensamma 

träningar för att skapa samverkan och intressera/motivera nya som gamla klubbmedlemmar samt att 

uppmuntra till deltagande vid bruksprov för att stödja SBK:s avelsarbete med sunda hundar till arbete 

och tjänst i den mån som vi kan med en pågående pandemi.  

Vi hoppas att under året kunna utbilda nya tävlingsledare, domare samt att ytterligare en 

tävlingssekreterare blir certifierad. 

 

Mål Handlingsplan Tid/när 
 

Skotträning 

 

 

Planera starta innan vårprov 

Maj 

 

Vårprov 

 

Planeringsmöten med start 3veckor innan tävling. 

Utvärdering efter prov. 

Maj 

 

Kurs med Åsa Sellidj 

 

Planeras och genomförs tillsamman med lydnadgruppen Maj 

 

Träningshelg 

 

Planeras och genomförs tillsammans med 

lydnadsgruppen 

Juni 

 

Prova-på-dagar 

 

Planeras och genomförs tillsamman med 

lydnadsguppen 

Augusti 

 

Höstprov 

 

Planeringsmöten med start 3 veckor innan prov. 

Utvärdera efter prov. 

Oktober 

 

Gruppträningar 

 

Boka lokaler Vinter 

2021/2022 

 

Samordningskonferens ÖND 

 

Utse två kandidater som deltar November 

 

Utbilda tävlingsledare och 

domare 

 

Anmäla när utbildning erbjuds 2021 
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Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 INTÄKTER   

3140 Kursavgifter 5 000 

3160 Prov/Tävlingsavgifter  20 000 

3055 Träningsavgifter  11 000 

3321 Lotterier   

3541 Medlemsförsäljning   

3987 Kommunala bidrag   

3989 Övriga erhållna bidrag   

3990 Sponsring   

3991 Studiefrämjandet   

 Summa Rörelsens intäkter 36 000 

  

 

KOSTNADER   

4110 Hyra verksamhetslokal  10 000 

4140 Arvoden/Reseersättning  10 000 

4161 Administrativa avgifter SBK   2 300 

4162 Priser 1 500 

4020 Materielkostnader 3 500 

4541 Medlemsförsäljning   

4560 Fiket 500 

4640 Utbildning 2 500 

4641 

Funktionärsutbildning (budget 

ifall lämplig utbildning dyker 

upp) 4 000 

 Summa Rörelsens kostnader 34 300 

 

 

Uppskattat överskott 1 700 
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HUG 
 

Verksamhetsberättelse 

Under året har Eva Wikström klivit av som verksamhetsansvarig då arbetet med Upp och Hoppa / Sund 

med hund tagit allt mer tid. Amanda Nordén har tagit på sig platsen som verksamhetsansvarig. Eva 

finns kvar i gruppen samt Björn Bjuggren. Arbetet i gruppen har alltid präglats av gott samarbete och 

givande diskussioner, året 2020 har vi i gruppen upplevt något hårdare diskussionsklimat då pandemin 

och förhållningsregler satt planeringsarbetet på sin spets. Hur ska vi planera/boka ? Ska vi satsa eller 

ställa in ? Vad kostar det ? Osv...  

 

Vi i HUG har genomfört 2 planeringsmöten under året, en fysisk träff innan pandemin lamslog 

verksamheten och en via Teams. 

 

Tillsammans har vi planerat och genomfört: 

• 1 valpkurs 

• 2 allmänlydnadskurser  

• ”Upp och Hoppa” har anordnat 6 träffar varav två var riktade speciellt till barn med hund. 

• Upp och Hoppa Fys” hade 18 deltagare i juni/juli som genomförde och rapporterade in pass. 

• Vi har genomfört 4 öppna träningar i Loboo hallen. 

• Umeå Bhk har sponsrat 3 utbildningsplatser för allmänlydnadsinstruktörsutbildning anordnat av 

annan klubb. 
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IGP 
 

Verksamhetsberättelse 

 
Sammansättning: 

• Sammankallande: Camilla Hjärpe 

• Tävlingsansvarig: Pether Eriksson 

• Träningsansvarig: Andreas Gusafsson 

 

 

Aktiviteter: 

• Möten: 2 stycken, 1 inställt pga. av inga deltagare. 

• Utbildning/kurser: Allt inställt pga Corona 

• Träningar: Gruppträningar har genomförts regelbundet under hela året med varierat antal 

deltagare 

• Tävlingar: Allt inställt pga Corona 

• Uppvisningar: -  

 
 

Utvärdering: 

Ja, pga. den rådande pandemin som varit under 2020 så finns det inte så mycket att utvärdera då vi fått 

ställa in nästan alla aktiviteter. Träningar har vi kunnat genomföra utomhus och delvis inomhus där vi 

har hållit avstånd och följt övriga rekommendationer. Vi har inte haft några tävlingsekipage ute på de 

stora tävlingar så som SM och VM då allt varit inställt. Möten har vi haft 2st under året.  
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Verksamhetsplan 

 

Det övergripande målet under året 2021 är att öka intresset för IGP samt att anordna tävlingar och 

kurser inom IGP och att ha regelbundna gruppträningar. 

 

 
Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 

 

Tävling IGP 1-3 

 

Boka funktionärer, annonsering, planering Sept 

 

BH-Prov 

 

Boka funktionärer, annonsering, planering Sept 

 

UHP-Prov 

 

Boka funktionärer, annonsering, planering Maj,Okt 

 

Temakurs spårläggare 

 

Annonsering, planering Aug 

 

Anordna teoretisk 

skyddslicensutb 

 

Annonsering, planering  

Vid Behov 

 

Hinderfixardag 

 

Annonsering, planering Aug 

 

Gruppträning 

 

Annonsering, planering Hela året 

 

Möten 3st 

 

Annonsering, planering April, Aug, Nov 
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Budget 

 

  Medlemmar ute på kurser och möten    
7630 Kost och logi medlemmar ute på kurser och möten    

7631 Bilersättning/färdbiljetter medlemmar ute på kurser och möten    

7610 Utbildningskostnader (kursavgifter, konferensavgifter o dyl)    

       

  Inhyrda externa instruktörer, domare mfl    

       

7120 Arvode externa domare och andra tävlingsfunktionärer 1000  

7130 Arvode externa instruktörer, föreläsare mfl    

7310 Kost och logi externa instruktörer, domare mfl 300  

7320 Färdbiljetter externa instruktörer, domare mfl    

7330 Bilersättning externa instruktörer, domare mfl    

7340 Övriga resekostnader externa instruktörer, domare mfl 1000  

7510 Lagstadgade sociala avgifter    

       

  Övrigt   

 

 
4018 Planhyra (hyra av annan lokal eller ridhus för tävling/föreläsning/kurs)    

4020 Materialkostnader (till träningsredskap, planer mm) 700  

4021 Funktionärskostnader (mat, fika till domare och funktionärer på tävlingsdagen) 250  

4022 Priser och rosetter 500  

4025 Fika till deltagare på kurser och möten 200  

4114 Domaravgift ÖND    

5910 Annonskostnader för tävlingar och kurser    

6070 

Representation/uppvaktning (presenter till domare,externa instruktörer, 

avtackningar o dyl)   
 

       

  Intäkter:   

 

 
3030 Officiella tävlingar/prov/utställningar 5800  

3040 Inofficiella tävlingar osv….    

3054 Programförsäljning/parkering (utst)    

3055 Träningsavgift loboohallen    

3099 Övrig intäkt    

3110 Kursavgift 1000  

3110 Föreläsningsintäkt    

3160 Uthyrning husvagn (res 9)    

3161 Uthyrning sovstuga (res 9)    

3163 Hyresintäkter Loboohallen    
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3167 Hyresintäkt Tidtagning    

3169 Uthyrning klubbstuga (res 9)    

3510 Försäljning kök 300  

3540 Försäljning klubbkläder    

3890 Medlemsavgifter    

       

  Kostnader:   

 

 
4020 Materialkostnader    

4022 Priser, rosetter    

4023 Licensavgift    

4024 Träningsredskap (hinder, apportbockar mm)    

4111 Stambokföringsavgifter 1280  

4154 Uttag poäng (utbildning/Loboohallen)    

4155 Uttag poäng böcker    

4510 Inköp kök    

4540 Inköp klubbkläder    

       

5010 Hyra (klubbstugan) Ingen hyra just nu    

5011 Hyra inomhushallen    

5020 El klubbområde    

5021 El Inomhushallen    

5040 Vatten o avlopp    

5060 Sopor    

5061 Gräsklippning    

5062 Snöröjning    

6110 Kontorsmaterial    

6230 Internetkostnad    

6250 Porto    

6970 Kurslitteratur    
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Lydnadsgruppen 
 

Verksamhetsberättelse 

 

Sammansättning: 

 

• Helen Israelsson 

• Marina Lundström 

• Ida Hallesson 

• Linnéa Karlsson 

• Aurora Sepulveda 

• Louise Brage  

 

 

Aktiviteter: 

 

År 2020 startades en ny lydnadsgrupp, full av energi och många nya idéer. Ett av våra viktiga mål var 

att få nya intresserade ekipage till UBHK. Vi hade två tillfällen med träningshelger tillsammans med 

bruksgruppen, där vi visade dom olika momenten som dom sen fick prova på. Sedan erbjöd vi träning 

för alla som ville prova. Vårt annat viktiga mål var att starta upp ”Norrlandskuppen, men den blev ju 

dessvärre inställd pga. pandemin. 

 

 

Mål Handlingsplan Tid/När Status 
 

Öppna gemensamma 

lydnadsträningar för UBHK 

medlemmar, inomhushall 

vintertid 

Boka hundhall. Se till 

att någon i 

Lydnadsgruppen är 

närvarande. 

Onsdagar 

Workingdogsta

dius. Varannan 

lördag i 

Loboohallen. 

 

Under våren genomförde vi 

både gemensamma 

träningar i Working 

Dogstadius och i 

Lobohallen. Men under 

höste blev det endast några 

tillfällen innan nya beslut 

om pandemin infördes. 

 

Tävling, startklass. 

Inomhus i 

Workingdogstadiushallen 

 

Förbereda inför 

tävlingsdagen. Planera 

funktionärer. 

22/3, flyttades 

till 29/3 

Vi provade att flytta fram 

den, men vi var ändå 

tvungna att ställa in pga 

pandemin. 

 

Tävling, Alla klasser. 

Norrlandskuppen. Obbola 

idrottsplats. 

 

 11-12/7 Inställt pga Pandemin. 
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Tävling, Alla klasser. 

KM och DM  

 

Förberedelse inför 

tävlingarna och planera 

funktionärer. 

6/9   

Genomfördes. 

 

 

 

Kurs 1, för startklass+kl 1 

ekipage, våren 

 

Annonsera, planera, 

genomföra. 

3-4/10 Kursen genomfördes. Åsa 

Silidj, extern kursledare. 

Väldigt uppskattat. 

 

Kurs 2, för kl 2+kl 3 

ekipage,  

Annonsera, planera, 

genomföra. 

19-20/9 Kursen genomfördes. 

Michelle Holmlund, var 

kursledare. 

Som vanligt mycket 

uppskattat. 

 

Kurs 3, valp+unghunds 

ekipage, vår el höst 

 

   

Inställt pga Pandemin. 

 

Workshop, våren 

Annonsera, planera, 

genomföra. 

13-14/6 Genomfördes i samarbete 

med bruksgruppen.  

Många nya ekipage som var 

väldigt nöjda över helgen. 

 

Föreläsning ”Mental 

träning” 

Våren 

 

   

Inställt pga Pandemin. 

 

Träningshelg 2 dagar 

Prova på helg. 

 4-5/7 Genomfördes i samarbete 

med bruksgruppen.  

Många nya ekipage som var 

väldigt nöjda över helgen. 

 

Träningstävling, vår och höst 

   

Inställt pga Pandemin. 
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Verksamhetsplan 

 
Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 

 

Tävling, alla klasser. Utomhus, 

Kvällstävling, KM 

 

Planera, söka funktionärer, följa upp 21/5 

 

Tävling, alla klasser, två dagar. 

”Norrlandskuppen”. 

 

 

Den här tävlingen kräver stor planering. Vi kommer 

att träffas flera gånger i Lydnadsgruppen innan, för 

att göra den här tävlingen till något extra.  

Det kommer att krävas sponsorer, många 

funktionärer och en idrottsarena då vi vill slå på 

stort. 

4-5/9 

 

Kurs i samarbete med 

Bruksgruppen, Åsa Silidj 

kommer att vara kursledare. 

 

Planera tillsammans med Bruksgruppen.  

Boka boende och annonsera, ta in anmälningar m m. 

1-2/5 

 

Online tävling, startklass 

 (ca 30 st) Inofficiell 

 

Planera för genomförande, fråga upp en klubb som 

redan har genomfört en online tävling.  

vår 

 

Kurs för Michelle Holmlund 

 

 

Planera för kursen så att allt är klart innan, annons 

ska läggas ut, ta hand om anmälningar, 

boende och flyg m m. 

Sommar/höst 

 

Prova på helg tillsammans med 

Bruksgruppen. 

 

Samma koncept som vi hade under 2020. 22/8 

 

Träningstävling tillsammans 

med Bruksgruppen 

 

Samma koncept som vi hade under 2020. 12-13/6 

 

  



 
Verksamhetgruppernas årsmöteshandlingar  

2020–2021 

 

20 

 

Budget 
 

Konto Benämning   

  INTÄKTER   

3140 Kursavgifter 33 800   

3160 Prov/Tävlingsavgifter 27 150   

3161 Inoff Prov/Tävlingsavgifter     

3321 Lotterier     

3541 Medlemsförsäljning     

3987 Kommunala bidrag     

3989 Övriga erhållna bidrag     

3990 Sponsring     

3991 Studiefrämjandet     

? Träningsavgifter 9 100   

 Summa Rörelsens intäkter 70 050   

  

 

KOSTNADER 
    

4110 Hyra verksamhetslokal 5 200   

4140 Arvoden/Reseersättning 36 000   

4161 Administrativa avgifter     

4162 Priser 8 000   

4321 Lotterier     

4541 Medlemsförsäljning     

4560 Fiket 1 000   

4640 Utbildning     

4641 Funktionärsutbildning     

  Funktionärsfika     

? Poänguttag     

 Summa Rörelsens kostnader 50 200   

  

 

Rörelsens resultat 
    

5410 Förbrukningsinventarier     

5411 Förbrukningsmaterial 5 000   

6110 Kontorsmaterial 1 000   

6145 PR/Hemsidan/Marknadsföring     

6146 Medlemsaktiviteter     

6147 Representation / Gåvor 1 800   

6250 Porto     

6330 Årsmöte     

 Summa omkostnader 7 800   

 Totala kostnad 58 000   

 Resultat per sektor 12 050   
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Nosework 
 

Verksamhetsberättelse 

Sammansättning:  

 

• Erica Svanered (sammankallande) 

• Julia Helmersson 

• Åsa Larefalk, 

• Maria Burman 

• Anicka Fernström (till maj) 

• Yvonne Gunnarsson (från februari). 

  

Aktiviteter: 

Möten 

Under året har verksamhetsgruppen haft 10 möten med förda minnesanteckningar för att planera 

verksamheten. Verksamhetsgruppen har närvarat med minst 1 representant på de möten styrelsen kallat 

till under året. Den 2 mars genomfördes ett instruktörsmöte för att planera kurser för 2020. 

 

Utbildning/kurser 

2 av klubbens instruktörer deltog i början av februari på en instruktörsdag med fortbildning för Nose 

Work-instruktörer arrangerad i Umeå av Svenska Nose Work-klubben. I samband med denna 

arrangerades en endagars tävlingskurs med inriktning mot klass 2 och 3 med inhyrda instruktörer från 

Sökkompaniet, där 10 deltagare kunde erbjudas plats. Under året har det genomförts 3 st. nybörjarkurser 

”Nyfiken på Nose Work steg 1” med totalt 20 deltagare och 2 st. fortsättningskurser ”Nyfiken på Nose 

Work steg 2” med totalt 10 deltagare. Dessutom har det varit en temakurs ”behållarsök” och en 

temakurs ”utomhussök” med 8 respektive 11 deltagare. Pga rådande restriktioner kring smittspridning 

har Nose Work-gruppen tvingats ställa in två annonserade temakurser under året. En person har påbörjat 

utbildning till tävlingssekreterare i Nose Work och väntar på att tävling ska kunna genomföras för att 

slutföra sin utbildning. 

 

Träningar 

Under maj-månad iordningställdes ett träningsområde för Nose Work på klubbens område. 

Träningsområdet invigdes genom att erbjuda en drop-in dag den 30/5 där klubbens alla medlemmar 

hälsades välkomna till Ön för att söka dofter i området, fika och prata Nose Work. 

Gemensamma träningar har erbjudits 1 gång/vecka under jan-mars i Loboohallen alternativt 

Dogstadius. Från juni fortsatte de gemensamma träningarna på varierande ställen utomhus fram till 

oktober med totalt 11 tillfällen. Träningarna flyttade därefter in i Loboohallen och vi hann arrangera 4 

träningstillfällen innan verksamheten pausades pga pandemin. 
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Tävlingar 

Två officiella doftprov har genomförts, ett i januari och ett i augusti. Vid båda tillfällena fanns 

möjlighet att genomföra doftprov i alla tre dofterna och 26 respektive 18 deltagare kom till start. 

Officiell TEM Utomhus NW 1 genomfördes 12/9 och 13/9 med totalt 38 starter. 

11/10 genomfördes klubbmästerskap i Nose Work. 29 av klubbens medlemmar var anmälda och årets 

klubbmästare efter 4 sök blev Ulrika Falk-Wallberg och Frozt. 

Under året har ett doftprov och en tävlingshelg ställs in på grund av pandemin. 

 

Året 2020 inleddes med det första svenska mästerskapen i Nose Work. SM genomfördes under MyDog 

mässan i Göteborg i början av januari och Umeå BHK hade 3 representanter som deltog, Julia 

Helmersson och Leo, Erica Svanered och Kompis samt Ulrika Falk-Wallberg och Frozt. Av 37 ekipage 

placerade sig Julia på 15:e plats, Erica på 7:e plats och Ulrika på 11:e plats. 

 

Uppvisningar 

Under året har inga uppvisningar genomförts. 

 

Utvärdering 

Genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen för 2020 redovisas grönmarkerade i nedanstående tabell. 

Ej utförda aktiviteter är rödmarkerade och aktiviteter delvis utförda i gult. 

 

Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 

 

Anordna grundläggande Nose 

Work-kurser (steg 1 och 2) 

 

Klubbens egna instruktörer håller kurser. Hela året 

 

Anordna temakurser 

 

Klubbens egna instruktörer håller kurser inriktade mot 

speciella teman, ex. behållarsök, läsa hund. 

Vår och 

höst 

 

Anordna tävlingskurs med 

extern instruktör 

 

Endagskurs för tävlingsekipage med inriktning mot 

klass 2-3, inhyrda instruktörer från Sökkompaniet. 

Februari 

 

Anordna prova på-tillfälle för att 

väcka allmänheten intresse för 

sporten 

 

Prova på tillfälle på Ön, där vi kort informerar om 

sporten och närvarande därefter få prova på vid olika 

stationer. 

Maj 

 

Utbilda instruktör 

Kolla upp lämplig utbildning att anmäla deltagare till 

alternativt arrangera instruktörsutbildning med inhyrd 

lärare. 

Under året 

 

Vidareutbilda instruktörer 

Klubbens instruktörer delta på instruktörsträff 

arrangerad av SNWK. 

Februari 

 

Under året 
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Kolla upp lämplig vidareutbildning för befintliga 

instruktörer. 

 

Utbilda tävlingssekreterare 

 

Anmäla deltagare till SNWKs webbaserade 

tävlingssekreterarutbildning. 

Under året 

 

Arrangera gemensamma 

träningar 

Under vinterhalvåret erbjuda gemensamma träningar i 

Loboohallen och Working Dogstadius. Under 

utomhussäsongen erbjuda tillfällen med gemensam 

träning på olika ställen utomhus. 

Hela året 

 

Träningshelg 

 

Gemensam träningshelg för klubbens medlemmar i 

Lyckebo. 

Juni 

 

Anordna doftprov 

 

Erbjuda doftprov för alla 3 dofter vid 3 tillfällen under 

året. 

Januari, 

april, okt 

 

Anordna tävling 

2 dagars officiell TEM utomhus-tävling. 

2 dagars TSM-tävling. 

Maj 

Sept 

 

 

Arrangera klubbmästerskap 

 

Genomföra ett klubbmästerskap för klubbens 

medlemmar. 

Hösten 

 

Fixa fast träningsområde 

 

Ställa i ordning ett område för Nose Work-träning. Under året 

 

På grund av pandemin har verksamheten under året i omgångar varit pausad. Ett par temakurser, ett 

doftprov och en tävlingshelg har blivit inställd. Detta har gjort att verksamhetsgruppen på dessa poster 

inte når budgeterat utfall. Någon ny- och vidareutbildning av instruktörer har inte heller kunna 

genomförs under året vilket gör att vi inte haft några utgifter för detta. Detta har lett till att det 

ekonomiska utfallet är högre än det beräknade. 

 

Nose Work har fortsatt stort intresse i hela landet och vi har många aktiva i vår klubb – allt från 

medlemmar som är nyfikna och vill prova på till de som aktivt tävlar på alla nivåer. 

Vi passar på att tacka alla klubbmedlemmar som bidragit till den verksamhet som erbjudits under året. 

Allas hjälp är värdefull för att vi tillsammans ska kunna nosa med våra hundar. Vi hoppas på ett bättre 

2021 med fler gemensamma aktiviteter! 
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Verksamhetsplan 

Det övergripande målet under året är att möta medlemmarnas intresse för Nose Work på alla nivåer 

genom att anordna gemensamma träningstillfällen, kurser och tävlingar. Nose Work-gruppen jobbar 

också för att väcka intresse för sporten och därmed locka nya medlemmar till klubben.  

 

Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 
 

Anordna grundläggande Nose 

Work-kurser (steg 1 och 2) 

 

Klubbens egna instruktörer håller kurser. Hela året 

 

Anordna temakurser 

Klubbens egna instruktörer håller kurser 

inriktade mot speciella teman, ex. behållarsök, 

läsa hund. 

Hela året 

 

Anordna prova på-tillfälle för att 

väcka allmänheten intresse för 

sporten 

 

Prova på tillfälle på Ön, där vi kort informerar 

om sporten och närvarande därefter få prova på 

vid olika stationer. 

maj 

 

Utbilda instruktör 

Kolla upp lämplig utbildning att anmäla 

deltagare till alternativt arrangera 

instruktörsutbildning med inhyrd lärare. 

Under året 

 

Utbilda tävlingssekreterare 

 

 

Anmäla deltagare till SNWKs webbaserade 

tävlingssekreterarutbildning. 

Under året 

 

Arrangera gemensamma 

träningar 

 

Under vinterhalvåret erbjuda gemensamma 

träningar i Loboohallen. Under 

utomhussäsongen erbjuda tillfällen med 

gemensam träning på olika ställen utomhus. 

Hela året 

 

Anordna doftprov 

 

Erbjuda doftprov för alla 3 dofter vid 2 tillfällen 

under året. 

maj, nov 

 

Anordna tävling 

 

1 dags officiell tävling TEM NW 1 behållare 

1 dags officiell tävling TEM NW 1 fordon 

Hösten 

 

Arrangera klubbmästerskap 

 

Genomföra ett klubbmästerskap för klubbens 

medlemmar. 

Hösten 

 

Underhålla träningsområdet 

 

Underhålla och utveckla det iordningställda 

träningsområdet på Ön. 

Våren 

 

Nose Work-utmaning 

 

Veckovisa utmaningar på facebook där 

klubbmedlemmar tävlar om månadsvinster. 

feb, mars, april 
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Budget 

Konto Benämning  

  INTÄKTER   

3140 Kursavgifter 21 200 

3160 Prov/Tävlingsavgifter 30 000 

3161 Inoff Prov/Tävlingsavgifter 2 000 

3321 Lotterier   

3541 Medlemsförsäljning   

3987 Kommunala bidrag   

3989 Övriga erhållna bidrag   

3990 Sponsring   

3991 Studiefrämjandet   

? Träningsavgifter 4 800 

 Summa Rörelsens intäkter 58 000 

  KOSTNADER   

4110 Hyra verksamhetslokal 7 000 

4140 Arvoden/Reseersättning 7 000 

4161 Administrativa avgifter 5 900 

4162 Priser 2 000 

4321 Lotterier   

4541 Medlemsförsäljning   

4560 Fiket   

4640 Utbildning   

4641 Funktionärsutbildning 30 000 

  Funktionärsfika 2 500 

? Poänguttag   

 Summa Rörelsens kostnader 54 400 

  Rörelsens resultat   

5410 Förbrukningsinventarier   

5411 Förbrukningsmaterial 3 100 

6110 Kontorsmaterial   

6145 PR/Hemsidan/Marknadsföring   

6146 Medlemsaktiviteter   

6147 Representation / Gåvor 500 

6250 Porto   

6330 Årsmöte   

 Summa omkostnader 3 600 

 Totala kostnad 58 000 

 Resultat per sektor 0 
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Plan och material 
 

Verksamhetsberättelse 

Sammansättning: 

• Carin Nylander, sammankallande, bokningsansvarig 

• Pether Eriksson, materialansvarig 

 

   

Aktiviteter (plan och material): 

- Under året har vissa reparationer utförts på material och stuga.  

- I maj sopades planerna med en traktor med lövsop. 

- Den årliga städdagen blev inställd pga Covid-pandemin. Istället fick medlemmarna under maj 

kratta valfri yta på klubben och dokumentera med foto. Alla som krattat deltog i ett lotteri med 

fina vinster. Detta fungerade över förväntan!  

- Vi har inhandlat elcentraler för att i framtiden kunna erbjuda elplatser till några husvagnar vid 

tävling. 

 

Aktiviteter (Loboohallen): 

- I början av året bytte vi kodlås till ytterdörren då det andra gick sönder. Det nya är av annan 

modell och enklare att använda.  

- Pga av Covidpandemin som pågått större delen av 2020 har nästan enbart enskilda bokningar 

förekommit i Loboohallen. Intresset för att hyra träningstid har varit fortsatt högt. 

- För att öka sevicen infördes under hösten SMS-påminnelse 1 tim före bokningstiden. Det har 

varit en uppskattad åtgärd och sparat tid för oss som jobbar med Loboohallen, då vi sluppit 

telefonsamtal från folk som inte hittar sitt mail med koden till dörren. 

- Under hösten då smittrycket ökade infördes strikta rutiner för in och utpassage, lokalen 

utrustades med handsprit på flera ställen och tränande uppmanades att träna själva eller i mycket 

liten grupp. 

 

Möten 

Vi hade 1 budgetmöte i januari 2020. 
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Verksamhetsplan 

Målet är att fortsätta ge nya och gamla medlemmar samt besökande ett trevligt möte med vår klubb 

genom att hålla klubbområdet och Loboohallen rent och i gott skick, samt se till att bokning av 

klubbens lokaler fungerar på ett smidigt sätt. 

 

 

Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 
 

Gräsklippning 

 

Med egen gräsklippare Maj-oktober 

 

Snöskottning/beställning 

 

 November-april 

 

Sopkärl ut och in 

 

1 kärl lågsäsong (nov-april)  

2 kärl högsäsong (maj-okt) 

Jan-dec 

 

Administrera bokningar 

Loboohall 

 

Via bokningssystemet BokaMera Hela året 

 

Städning/reparationer 

Loboohall 

 

Vid behov Hela året 

Inköp och försäljning av fika 

 

Till försäljning i Loboohallen Januari-maj,      

september-

december 

 

Bokning av stuga, 

klubbområde, husvagnar mm 

 

Via särksild mailadress Januari-december 

 

Städning och reparationer 

klubbområde 

 

Vårstädning av området samt fortlöpande Januari-december 

 

Översyn, koll, byten av koder 

lås 

 

Klubbområde+Loboohall Januari-december 
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Budget 

 Konto Benämning  
   

  INTÄKTER     

3140 Kursavgifter 7 200 1 kurs i höst, 8 gånger 8 deltagare 

3160 Prov/Tävlingsavgifter 22500 2 tävlingsdagar aug-3 klasser och dubbla starter=150 starter 

3161 Inoff Prov/Tävlingsavgifter 1500 KM 

3321 Lotterier     

3541 
Medlemsförsäljning   ??? 
(rosetter) 

    

3987 Kommunala bidrag     

3989 Övriga erhållna bidrag     

3990 Sponsring     

3991 Studiefrämjandet     

? Försäljning 800 Försäljning rosetter 

? Träningsavgifter 4 000  Loboohallen okt-dec (ingen i vår pga Corona) 

 Summa Rörelsens intäkter 36 000   

  KOSTNADER     

4110 Hyra verksamhetslokal 5000 Loboohallen gruppträning 

4140 Arvoden/Reseersättning 5 000 3000 arvode, 1500 milersättning, 500 arbetsgivaravg 

4161 Administrativa avgifter 5250 150 starter x 35 kr adm avgift. Adm avgift SBK. 

? Stambokföring 3375 3 klasser och dubbla starter. Stambokföring 45 kr/hund/dag. 

4162 Priser 1500 priser + rosetter 

4321 Lotterier     

4541 Medlemsförsäljning     

4560 Fiket     

4640 Utbildning     

4641 Funktionärsutbildning     

  Funktionärsfika 800 domarmat bla. 

? Poänguttag   GÅR PÅ STYRELSENS BUDGET 

 Summa Rörelsens kostnader 20 925   

  Rörelsens resultat     

5410 Förbrukningsinventarier     

5411 Förbrukningsmaterial 500   

6110 Kontorsmaterial     

6145 PR/Hemsidan/Marknadsföring     

6146 Medlemsaktiviteter     

6147 Representation / Gåvor 600   

6250 Porto     

6330 Årsmöte     

 Summa omkostnader 1 100   

 Totala kostnad 22 025   

 Resultat per sektor 13 975   
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Rallylydnad 
 

Verksamhetsberättelse 

Sammansättning: 

• Johanna Larefalk, sammankallande 

• Carin Nylander, tävlings- och infoansvarig 

• Ulla Bergqvist, materialansvarig 

• Ingrid Andersson, träningsansvarig 

• Malin Dellsand-Lindberg,  utbildningsansvarig 

 

Johanna avgår från gruppen i samband med årsmötet och vi arbetar med att få in några fler till gruppen 

inför 2021. 

 

    

Aktiviteter: 

 

Möten 

Vi har haft 3 tävlingsförberedandemöten fysiskt, 1 telefonmöte med regelrevideringsarbete och ett möte 

med arbetet med årsmöteshandlingarna för förra året.  

 

Utbildning/kurser 

Malin Dellsand-Lindberg hade en nybörjarkurs i början av året i Loboohallen. Därefter har 

Coronapandemins satt stopp för kurser. 

 

Träningar 

• Gruppträningar i Loboohallen 3 gånger /månad januari – halva mars sedan satte Corona stopp 

för det. 

• Gruppträningar utan kostnad med ledare från Agilitygruppen utomhus på klubben 1 ggr/v maj-

juni 4 gånger och aug-sept 6 gånger, mycket uppskattat med många deltagare. 

• Gruppträningar i Loboohallen oktober-halva november sedan satte Corona stopp för det. 

 

Tävlingar 

• 1 tävlingsdag i januari inomhus i Loboohallen med nybörjarklass x 1 och Avancerad klass x 2 

• 1 tävlingsdag i mars inomhus i Loboohallen med fortsättningsklass x 1 och Mästarklass x 2 

• 3-dagarstävlingen i april i Loboohallen fick ställas in 

• Umeälvsrallyt i samarbete med Vännäs BK och Holmsund BK kördes i september i en bantad 

Coronasäkrad variant med 2 x Mästarklass 

• KM genomfördes utomhus i slutet av oktober på ett Coronasäkert sätt, 16 ekipage deltog. Grattis 

till Carin Nylander-Nygrenmed Nova som blev klubbmästare 2020. 
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• Kvalade till SM 2020i Helsingborg var Malin Eriksson med Criga och Carin Nylander-Nygren 

med Khi, Jess och Nova, men SM blev inställt pga Coronapandemin. 

 

Utvärdering: 

 

Vi kunde bara genomföra 3 av 7 planerade tävlingsdagar pga av Coronapandemin och vi hade max antal 

tävlande på varje tävling och fick mycket beröm av våra tävlande för arrangemang och prisbord. 

 

Gruppträningar både inomhus som utomhus lockar många deltagare. Vi bygger upp en nybörjarbana 

samt en avancerad bana varje gång som deltagarna kan träna själva på. Det är mycket uppskattade 

träningar. 
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Verksamhetsplan 

Det övergripande målet under året är att fortsätta att locka fler att prova Rallylydnad samt att uppmuntra 

de som redan tränar och tävlar att fortsätta. Coronapandemin gör att vi inte kommer att kunna ha 

organiserad verksamhet inomhus januari-juni. Förhoppningsvis ser andra halvan av 2021 bättre ut. 

 

 

Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 
Uppmuntra 

Rallylydnadsintresserade att 

fortsätta att träna trots 

Coronapandemin 

Stående bana i Rallylydnad 1 gång i 

månaden inomhsus i Loboohallen  

februari-a pril. Då finns  en färdigbyggd 

bana som intresserade kan boka plats på 

och träna på. 

1ggr/månad 

februari-april 

Nybörjarkurs 

 

Så fort det blir tillåtet och säkert kommer 

vi att arrangera en nybörjarkurs utomhus 

på klubben. 

När det blir tillåtet 

Gruppträningar utomhus 

 

 

Så fort det blir tillåtet och säkert kommer 

vi att arrangera gruppträningar utomhus. 

Förhoppningsvis 

maj-juni och 

augusti-september 

Gruppträningar inomhus 

 

 

 

Till hösten hoppas vi kunna köra 

gruppträningar 1 gång per vecka som 

vanligt. 

Otober-december 

Tävling Umeälvsrallyt 

 

 

Vi planerar att genomföra Umeälvsrallyt 

för 3:e året i rad tillsmmans med Vännäs 

BK och Holmsund BK. 

Sista helgen i 

augusti 

Klubbmästerskap 

 

Osäkert om vi kör utomhus eller i 

Loboohallen 

Oktober -dec 
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Budget 

Konto Benämning    

  INTÄKTER     

3140 Kursavgifter 7 200 1 kurs i höst, 8 gånger 8 deltagare 

3160 Prov/Tävlingsavgifter 22500 
2 tävlingsdagar aug-3 klasser och dubbla starter=150 

starter 

3161 Inoff Prov/Tävlingsavgifter 1500 KM 

3321 Lotterier     

3541 Medlemsförsäljning   ??? (rosetter)     

3987 Kommunala bidrag     

3989 Övriga erhållna bidrag     

3990 Sponsring     

3991 Studiefrämjandet     

? Försäljning 800 Försäljning rosetter 

? Träningsavgifter 4 000  Loboohallen okt-dec (ingen i vår pga Corona) 

 Summa Rörelsens intäkter 36 000   

  KOSTNADER     

4110 Hyra verksamhetslokal 5000 Loboohallen gruppträning 

4140 Arvoden/Reseersättning 5 000 3000 arvode, 1500 milersättning, 500 arbetsgivaravg 

4161 Administrativa avgifter 5250 150 starter x 35 kr adm avgift. Adm avgift SBK. 

? Stambokföring 3375 
3 klasser och dubbla starter. Stambokföring 45 

kr/hund/dag. 

4162 Priser 1500 priser + rosetter 

4321 Lotterier     

4541 Medlemsförsäljning     

4560 Fiket     

4640 Utbildning     

4641 Funktionärsutbildning     

  Funktionärsfika 800 domarmat bla. 

? Poänguttag   GÅR PÅ STYRELSENS BUDGET 

 Summa Rörelsens kostnader 20 925   

  Rörelsens resultat     

5410 Förbrukningsinventarier     

5411 Förbrukningsmaterial 500   

6110 Kontorsmaterial     

6145 PR/Hemsidan/Marknadsföring     

6146 Medlemsaktiviteter     

6147 Representation / Gåvor 600   

6250 Porto     

6330 Årsmöte     

 Summa omkostnader 1 100   

 Totala kostnad 22 025   

 Resultat per sektor 13 975   
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Stuggruppen 
 

Verksamhetsberättelse 

Ett tråkigt Covid-år med inställda tävlingar och kurser. Vi ville ändå att stugan skulle fortsätta vara 

öppen för alla medlemmar och det har vi även sett att den har gjorts och det är positivt. Med pantade 

burkar och några aktiviteter har vi haft en balanserad budget trots utmaningar med färre människor i 

fiket.  

 

Verksamhetsplan 

Det övergripande målet under året är att fortsätta ha stugan öppen för alla medlemmar och under 

rådande omständigheter med pandemi och undermålig stuga och framstående flytt ändå försöka göra 

stugan så inbjudande och ”säker” som möjligt. Med tanke på det kommer vi inte att lägga ned stora 

investeringar på klubbstugan förutom att pynta den vid högtider samt köpa in mattor för träning 

vintertid. 

 

Mål Handlingsplan/Hur Tid/När 

 

Fortsätta ha stugan öppen  

Verksamhetsgrupperna samt stuggruppen 

och styrelsen kan ge ut kod till medlemmar 

Hela året 

 

 

Serva Styrelsen & VG för inköp 

Vid behov hör VG/Styrelsen av sig till 

sammankallande i stuggruppen 

Hela året 

 

Till hösten pga. Pandemin 

eventuellt ha en hundloppis  

Annons på FB och Hemsidan att bord finns 

att ”hyra” för att sälja hundgrejjer 

HT-2021 

 

Planerar att köpa in mattor till 

Klubbstugan för lättare träningar 

inomhus. 

Lena W och Maria J kollar priser och 

köper in mattor som går att rulla ihop 

under högsäsong men läggs ut under 

vinterhalvåret. 

VT-2021 
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Budget 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

2021 Kostnadsställe  

 

 

INTÄKTER   

3510 Försäljning kök 25 000 

3321 Lotterier   

3169 Uthyrning klubbstuga (res 9)     1 000  

 Summa Rörelsens intäkter 26 000 

 

 

KOSTNADER   

4510 Inköp kök  13 000 

6110 Kontorsmaterial   7 000 

 Summa Rörelsens kostnader 20 00 

 Uppskattat överskott  6 000 
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Utmärkelser 2020 
 

 

Klubbmästerskap 
• Lydnad: Marina Lundström och Jazz 

• Bruks: Åsa Björnström och Xon 

• Nosework: Ulrika Falk-Wallberg och Frozt 

• Rallylydnad: Carin Nylander Nygren och Nova 

• Agility: Linda Kangas och Jawa 

 

 

Championat 
• Lydnads Championat: Böstabyn’s Räser 

• Agility Champion: High Peaks’s Vienna (Vivi) 

• Agility Champion:  Jawa 

• SE Ag(hopp)Ch: Toberoi Pumpkin (Pixi) 

• SE Ag(hopp)Ch: Leo 

 

 

Utbildade 
• Lydnad och Bruks tävlingssekreterare: Maria Juslin 

 

 

Avtackningar 
• Styrelsen: Jennifer Blomberg och Maria Juslin 

• Sammankallande Agility: Jennifer Elgh 

 

 

SM-ekipage 
• Julia Helmersson och Leo 

• Ulrika Falk-Wallberg och Frozt 

• Erica Svanered och Kompis 


