
Verksamhetsberättelse Rödeby Brukshundklubb 2022 

Styrelsen för Rödeby Brukshundklubb avger sin verksamhetsberättelse 2022 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Towe Engdahl   Ordförande  

Eva Jeansson   Vice ordförande (tom september) 

Sofia Leijon    Sekreterare (tom augusti) 

Birgitta Öberg   Kassör 

Ann-Sofi Ström-Pettersson  Ledamot 

Helene Brusquini   Suppleant  

Inga-Lill Persson   Suppleant 

 

Ombud för klubben i Blekinge Distrikt: 

Birgitta Öberg och Ann-Sofi Ström-Pettersson 

Ombud för klubben i Tjänstehund – Blekinge distrikt: 

 

 

Kommittéansvariga 

Tävling: Tomas Fagerstedt 

Utbildning: Helene Hjälmdahl  

Aktivitetskommittén: Vakant (Towe Engdahl lämnar uppdraget 230214) 

  

Revisorer: 

Ordinarie Thomas Ericsson 
Kerstin Svensson 

 

Valberedning: 

Valdes på medlemsmötet den 28 september 

Sammankallande Marianne Johnsson 
Gun Björkman och Jutta Schwandner 

 

 



 

 

Allmänt 

Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten varav 1 via Zoom och 3 medlemsmöten 
varav 1 var årsmöte på Zoom. 

Klubben har varit representerad på Distriktsmöten, Tjänstehundsmöten och 
hundägarutbildningsmöten i Blekingedistriktets regi. Klubben var även med och 
firade Ronneby BK  75-årsjubileum och skänkte en gåva till Barncancerfonden i 
deras namn. 

Planerna har klippts av 3 medlemmar och vi har haft stor hjälp av Peos Service att 
hålla gräsklipparen igång till den havererad oreparabelt och skrotades.  Därefter fick 
vi hyra in en klippare för de 2 sista klipptillfällena. Området runt stugan har klippts av 
2 andra medlemmar. 

Beslut på medlemsmöte har tagits att för 100.000Kr göra inköp av bättre begagnad 
klippare samt Luftvärmepump. Detta kvarstår till kommande styrelse.  

 

Tävlingskommitténs årsberättelse 2022 

 

Kommittén har under året bestått av: 

 Tomas Fagerstedt (sammankallande) 

 Birgitta Öberg 

 Marianne Johnsson 

 Gun Björkman 

 

Klubben har under året arrangerat följande tävlingar: 

27/3 Sök Ekl, Hkl, Lkl med 8 Startande 1 cert delades ut, 3/4 hade vi Elit spår med 11 
startande 2 cert delades ut, 10/4 var det dags för Appell spår och där kom 7 ekipage 
till start med 3 uppflyttningar till lägre klass.  

På sommaren hade vi också en lydnads tävling i startklass med 2 tävlingar 19 starter 
med 5 uppflyttnings resultat.  

Vi i kommittén vill tacka samtliga som hjälpt till under året med våra tävlingar inte att 
förglömma markägarna som låter oss använda deras mark för våra brukstävlingar.  

 

Bromåla 23-01-07  Tomas Fagerstedt(sammankallande) 

 

 



Utbildningskommittén 2022 

 

Kommitténs medlemmar har under året förändrats ett antal gånger. 

Det har genomförts Valpträffar, 3 grundkurser, 2 fortsättningskurser, 1 spårkurs, 1 
appell-lägre lydnad och 1 Specialsök Röd Kong. Under hösten har det varit gemen-
samhetsträning på söndagar, alla hjälper alla. Öppen för alla medlemmar.  

 

Kommittén gm Styrelsen 

 

Aktivitetskommittén 2022 

Kommittén har bestått av Towe Engdahl (Sammankallande)   

Det har genomförts, Spår- och Sökläger, Specialsöksläger, Prova på SÖK – Bruks-
gren och Hundens Friskvård. Kommenderingsträning (bruks) har genomförts gemen-
samt med Karlskrona Brukshundsklubb.  

 

 

Slutord 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till er som arbetat aktivt och ideellt under året i 
föreningen. 

Stort tack till de privata markägare och militära myndigheter som upplåtit mark för 
träning och tävling. 

Slutligen ett stort tack till de sponsorer och Karlskrona Kommun som har främjat vår 
verksamhet samt till Studiefrämjandet för ett gott samarbete under året. 

Styrelsen 

 

       
Towe Engdahl Ordförande  Birgitta Öberg Kassör 

 

Vakant Sekreterare    Vice Ordförande vakant  

 

       
Ann-Sofie Ström-Petersson Ledamot Helene Brusquini Suppleant 

 

    
Inga-Lill Persson Suppleant   


