STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Smålandsstenar BK har under 2020 ej haft möjlighet till att hålla så många kurser och
tävlingar som önskat, detta pga av Covid-19. Trots detta har många medlemmar varit
delaktiga i klubbens verksamhet under året.
Utbildningssektorn, lydnad- brukssektorn, rallylydnadssektorn, specialsöksektorn och
agilitysektorn har alla kämpat för att ha ett så aktivt år som möjligt. Träningar och lite kurser
har genomförts.
Klubben har korat nya klubbmästare i lydnad, bruks, agility, specialsök och rallylydnad.
Det har hänt en hel del ute, grävning för ny infiltration och ny belysning är gjort.
Robotgräsklippare ska installeras i vår.
Smålandsstenar BK har ett fortsatt samarbete med butiken ”ZOO Center” i Gislaved där våra
medlemmar får rabatt på sina inköp och klubben får en peng för varje köp.
Vi har under året haft 8 styrelsemöten och 3 medlemsmöten varav ett av dem var årsmöte.
Styrelsemötena körs nu helt pappersfria och den senaste tiden även digitala.
Antal medlemmar vid årets slut var142 varav 111 ordinarie, 8 familjemedlemmar och 23
hundungdom. Klubbens medlemsantal har ökat från 111 till 147. Hundungdom har ökat från
1st till 23st.

Styrelsen för Smålandsstenar BK

Verksamhetsberättelse 2020 Bruks och Lydnad
Under 2020 har vi varit begränsade av situationen gällande Covid-19 men har ändå kunnat
genomföra alla tänkta tävlingar, samt vissa träningar genom att förhålla oss till de olika
restriktioner som funnits. Detta år har vi även börjat utforska nya spårmarker till våra
officiella brukstävlingar, dessa finns utanför Reftele. Vi har skruvat upp en spegel på
bruksplanen för att kunna använda den vid träning.
När Ronny Selin röjt färdigt området bakom klubbstugan arrangerades en prova-på-dag i
uppletande på platsen, detta var mycket uppskattat. I början av augusti genomförde vi en
träningskväll med fokus startklass i lydnad inför klubbmästerskapet i lydnad, som skedde i
slutet av augustimånad där Jenny Mårtensson med Argo och Alicia Fritz med Mezzie kom på
delad första plats. Nytt för i år angående klubbmästerskapet i lydnad är att alla tävlar mot
varandra i startklass.
En officiell lydnadstävling i alla fyra klasser anordnades i augusti med domarna Karl-Olge
Krafft och Thomas Nyström samt tävlingsledarna Ida Edvardsson, Ronny Selin och Jessica
Krafft. Antal tävlande per klass var 17 st i startklass, 8 st i klass 1, 3 st i klass 2 och 2 st i klass
3. Under september månad utförde vi en spår och söktävling i appellklassen med domarna
Karl-Olge Krafft och Franz Herdy samt tävlingsledarna Ida Edvardsson och Jessica Krafft. Det
var 4 tävlande i spåret men inga anmälningar i söket, därav väljer vi att inte erbjuda en
söktävling 2021.
I oktober genomfördes klubbmästerskapet i bruksspår där vi testade en del av de nya
spårmarkerna, vinnaren som korades var Ronny Selin med Chinook.
Nästa år hoppas vi på att Covid-19 minskar så kurser, tävlingar och träningar kan hållas som
vanligt. Det har planerats in 3 tävlingar år 2021 inom lydnad och bruksgrenren. Två
brukstävlingar i spår varav en appell och den andra i klasserna lägre och högre. Samt en
lydnadstävling med startklass, klass 1 och klass 2.
Stort tack till alla som hjälper sektorn när det behövs samt de tävlingsekipage som
representerar klubben.
Jenny Mårtensson, Bruks och Lydnadssektorn.

Verksamhetsberättelse Utbildning 2020
Under året har vi haft två utbildningsmöten där fler instruktörer deltagit och visat
engagemang. Vi har fått ha möten digitalt vilket har fungerat bra med tanke på
omständigheterna. Klubben har fortsatt ha Helena Einerbrant som avtalsinstruktör där hon
håller kurser inom allmänlydnad, valp och specialsök.
Vi har under året tagit beslut att ändra antalet kurstillfällen på valpkurser. Vi har istället
erbjudit valp 1 och valp 2 som har sex tillfällen vardera med två timmar per tillfälle. Enligt
utvärderingar från kursdeltagare har det varit ett bra upplägg och något vi kommer fortsätta
med.
Trots läget med Corona har vi haft en del kurser under året. Bortsett från de vanliga
kurserna har vi även detta år haft ”kul med hund”. Det var god uppslutning och populärt
bland medlemmar. Även under decembermånad anordnades digitala adventsutmaningar till
medlemmar. Vi skickade ut en film på utmaningar varje advent och medlemmar fick sedan
skicka in filmer på när de utför utmaningen. Det var en del positiv uppslutning i början men
mot slutet försvann engagemanget.
Padma och Jenny som under året vidareutbildat sig och är numera färdiga. Padma är
allmänlydnadsinstruktör och Jenny är tävlingssekreterare för bruks. Under nästa år ska
Jenny fortsätta läsa till tävlingssekreterare inom lydnad. Padma och Helena E. ska
vidareutbilda sig till provledare inom specialsök. Annie Nilsson skulle påbörjat sin utbildning
till allmänlydandsinstruktör men på grund av Corona har det blivit framskjutet.
Vi har även fortsatt samarbete med Västbo hundhall där vi haft kurser inom agility och
rallylydnad. Det har fungerat bra och vi kommer fortsätta samarbetet.
Som avslutning för året har vi startat upp ett samarbete med studiefrämjandet och vår
kursverksamhet. När vi kan börja hålla kurser igen kommer alla anmälningar och betalningar
gå via studiefrämjandet. Vi är förstås mycket glada över det administrativa stödet och ser
fram emot att börja när restriktionerna för Corona minskar igen.
Jag vill tacka alla för ert engagemang under året!

Kursverksamhet under året 2020:
VT20
Rallylydnad för nybörjare
Nybörjar agilitykurs
Valpkurs 1 och 2
Allmänlydnad
Specialsök Nybörjare
Rallylydnad- Annie och Agneta
HT20
Agility individ anpassad
Valp 1 och Valp 2
Specialsök nybörjare
Specialsök fortsättning
Rallylydnad

Alicia Fritz, Utbildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Agility 2020
Kurser
Under året har vi haft en handlingskurs.
I våras hölls kursen i Västbo Hundhall med 6 deltagare / kurs.

Tävlingar
Inga tävlingar på grund av rådande omständigheter (covid 19)

Klubbmästerskapet kunde i alla fall genomföras i aug / sep
Vinnarna 2020
Small
Medium

Alicia & Kajsa
Ulrika & Aila

Large

Anna-Karin & Alva

XLarge

Alicia & Mezzie

Övrigt
Klubben har införskaffat 3 st (6 m) tunnlar, som ersättning (söndrig) & som kompletterande
till hinderparken.

Vi vill tacka alla som hjälp till under året & hoppas på ett
mer aktivt 2021.

Anna-Karin Hammarlund, agilityansvarig

Verksamhetsberättelse sektor Rallylydnad 2020
Första kursen startade 12 januari. Sex tillfällen med två på helgdagar med 4 timmar vardera.
Vi hyrde Västbo hundhall. 8 stycken ekipage deltog. Kursen var nybörjarnivå och fullsatt.
8 deltagare i hallen på rallykurs upplevdes vara för många, både av instruktörerna och
deltagarna. Det blev för trångt och ekipagen störde varandra.
Andra kursen startade 20 april med 8 tillfällen på måndagar, även den på nybörjarnivå. Det
var mycket bättre att vara på klubben men det var lite för många tillfällen att hålla kurs.
Även denna kurs var full.
Tredje kursen startade 20 september och löpte över 2 onsdagar och två helgdagar. Fyra
ekipage deltog; fler ville men kunde inte. Ida Myrlind hjälpte till vid ett tillfälle.
Under sommaren hade vi ett tillfälle med prova-på-rallylydnad under temat Kul med hund.
10 deltagare kom.
1 augusti hade vi klubbmästerskap med 13 deltagare och 14 hundar. Sandra Magnusson
dömde och Annie, Ida och Agneta hjälptes åt att skriva. Klubbmästare blev Helena
Johansson och Elvis.
Flera ekipage gick 2 kurser och de var redo för tävling. De anmälde sig till tävling men tyvärr
ställde in pga. Corona. Flera av klubbens medlemmar har deltagit i flera inofficiella onlinetävlingar. Vid några tillfällen har vi träffats på klubben för att bygga banor, träna och filma
varandra.
Under året har både gamla och nya ekipage träffats och tränat på klubben.

Annie Nilsson & Agneta Franze

Specialsökssektorn 2020, verksamhetsberättelse
Under 2020 har vi hållit två nybörjarkurser och en fortsättningskurs i specialsök. Samtliga
kurser var fulla.
Vi hade även inplanerat såväl individuellt prov som lagtävling för Lucia, men dessa fick tyvärr
ställas in pga pandemin.
I september anordnade vi klubbmästerskap, med 9 tävlande som kom till start. Vi använde
oss av de nya inofficiella reglerna för Specialsöksprov klass 1, vilket innebar att varje
deltagare fick 15 minuter på sig att söka av ett större område med okänt antal gömmor.
Bedömningen skedde sedan utifrån ett flertal olika kriterier enligt SBK:s protokollmall.
Ny klubbmästare blev Helena Axelsson & Minnie, med Annie Nilsson & Juno samt Helena
Einebrant & Loffe som 2:a och 3:a.
I slutet av året fick vi det glädjande beslutet att Smålandsstenar BK har fått med två
instruktörer på utbildningen för provledare i specialsök.

Padma Lavigne Vullings för Specialsökssektorn

Verksamhetsberättelse HEMSIDAN och SOCIALA MEDIER 2020
I år har det varit lite aktiviteter i hundsverige och därmed lite uppdateringar på hemsidan.
Jag håller covid-19 skyldig till detta. Eftersom det knappt funnits tävlingar att delta i har det
inte funnits resultat att rapportera in och det leder till att det är få som kan delta i
utnämningen av ”Årets bästa...” Vi får hoppas att 2021 blir annorlunda och att fler vill och
kan vara med och tävla om våra vandringspriser OCH visa upp hur tävlingsaktiva vi är på
klubben.
Klubben har startat en officiell sida på Facebook och på Instagram där det uppdateras av
många ur styrelsen och aktiva i sektorerna. De inofficiella sidorna finns kvar men vi har
tydliggjort att de är just inofficiella. Detta efter kritik från medlem.
Lite statistik (tagen från One.com som vi köper webbhotellet från):
Totalt antal besök 2020: 98 300 (minskning med ca 3000 från 2019)
Genomsnittlig tillbringad tid: 41 sekunder
De flesta besökarna kommer från Sverige och Danmark. Därefter är det USA, Singapore, och
Frankrike.... Kina har 4910 besök, Namibia och Island har 1 besök vardera!!!
De flesta besökarna besöker sidan via en dator (87%)
Medlemmar får mer än gärna skicka in material till hemsidan så den hålls levande. Det kan
vara uppdaterade tävlingsresultat, bilder från träningskvällar på klubben, Om du vill vara
med som tävlingsekipage, möten osv...
Robie Aqvilin, Hemsideansvarig

