
 
Årsmöte Råådalens Brukshundklubb 2021-03-24  

 
Ordföranden har ordet 
 
2020 är slut och vi har redan kommit en bit in på 2021.  
 
2020 var ett år som nog alla kommer att komma ihåg och ha minnen från. Corona, pandemi 
och restriktioner är bara några av de ord som vi kopplar till 2020. Det här året har påverkat 
alla runt om i världen. Även vi inom den organiserade hundvärlden har fått lite annat att 
tänka på. Inställda kurser/tävlingar/utställningar mm. Det har varit tungt på många sätt. Men 
för oss så har vi ju faktiskt det bästa som finns som kan trösta oss; våra vänner hundarna. 
 
Vi på Råådalen har naturligtvis också blivit påverkade men vi har trots restriktionerna ändå 
lyckats hålla igång verksamheten på ett hyfsat sätt. Som ny ordförande i början av året var 
det inte så lätt att tråckla sig igenom alla förhållningsorder. Men vi tillsammans har klarat 
det på ett fantastiskt sätt.  
 
Jag vill tacka ALLA medlemmar i Råådalens Brukshundklubb, jag känner mig stolt att vara er 
ordförande. Och jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att jobba för en klubb där alla 
oavsett vilken ras man har eller vilken gren man tränar inom är välkomna! 
 
//Carina Fagerström 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2020  
 
Vad har då hänt hos oss under året: 
Förutom årsmötet den 5’e mars har vi haft 7 styrelsemöten. Tyvärr har pandemin satt 
käppar i hjulen så att inte kunna genomföra några medlemsmöten. 
 
När det gäller instruktörer så har Carina Fagerström blivit klar allmänlydnadsinstruktör. 
Charlotte Jostvik är klar friskvårdsinstruktör. Annika Hedman har startat sin utbildning till 
allmänlydnadsinstruktör.  
 
Vi har under hela året haft tryck på oss när det gäller kurser. I samband med pandemin har 
folk köpt hundar i massor och många av dom har kommit till oss. Råådalen har i möjligaste 
mån försökt att tillgodose önskemålet om kurser. I och med det vill jag tacka instruktörer 
och hjälpare (ingen nämnd eller glömd) för det fantastiska arbete som ni gör. 
 
Under våren lyckades ett glatt gäng med hjälp av Per Karlsson att fräscha upp stugan genom 
målning av fasaden. Även en vägg byttes ut och målades på det öppna ”förrådet” vid 
agilityboden. Vi har även haft ett tillfälle med rensning av skräp i några av våra bodar. 
 
En lördag i september anordnade Råådalen en föreläsning om ”krävande hundar”. En av 
Sveriges mest erfarna hundtränare var föreläsare. Med tanke på coronan lånade vi lokal av 
Backes hundhälsa och Vevi hundtrim & spa och begränsade oss till 20 deltagare.  
 
Medan vi fortfarande fick vara 50 personer i en grupp lyckades vi genomföra en rallytävling 
under två dagar i början av oktober. Det hela blev en lyckad tillställning som sköttes perfekt 



av alla inblandade. Vår rallytävlings-general Erika Elgström såg till att alla funktionärer gjorde 
sitt jobb. Tack Erika för gott jobb.  
 
Under oktober fick vi även till Råådalens Blåbärschans i agility. Det fungerade väl och var 
väldigt uppskattat. 
 
 
Verksamhetsplan 2021 
Det är svårt att lägga en plan för 2021 då vi fortfarande har pandemin hängande över oss. 
 
Inför årets start har vi klart med att få ha totalt 8 personer i grupp. Vilket gör att vi kommer 
att starta upp med kurser med max 6 deltagare (plus instruktör och eventuell hjälpare). 
 
Arbetet som startats av Carina Fagerström och Christin Karlsson med att rensa i klubbstugan 
kommer att fortsätta i början av året. Vi kommer också att hålla fixar-tillfällen. 
 
Så länge vi har maxantal på kommer vi inte kunna hålla fysiska medlemsmöten. Vi kommer 
dock att försöka med att hålla ett medlemsmöte digitalt. 
 
 
 
HUG Verksamhetsberättelse 2020  
 
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Under 2020 har klubben genomfört 3 HUG möten, med inbjudna gäster till två av dem. 
En medlem har påbörjat instruktörsutbildning grund. 
En instruktör har gått instruktörsutbildning Sund med Hund. 
 
Genomförda kurser under 2020 
 
4 valpkurser 
3 agility 
1 trix & trams 
1 tävlingslydnad/grund 
1 rallylydnad fortsättning 
1 rallylydnad nybörjare 
1 sök/bruks 
1 hälsa fint + gå i koppel 
1 jobbiga hundar 
1 luktdiskriminering/Specialsök 
1 prova på-kurs 
1 inkallning + lösträning 
 
 
Träningsgrupper 
 
Specialsök 
Lydnad 
Rallylydnad 
Sök/bruks 
 
 



HUG Verksamhetsplan 20201 
 
Verksamhetsplan 2021 
 
4 HUG möten är inplanerade under 2021, preliminära datum är: 3 mars, 2 juni, 1 september, 1 
december. 
 
Planerade kurser 2021 
 
Valpkurs med särskild inriktning 
Spårkurs 
Mantrailing 
Tävlingslydnad 
Bäst vardag - Allmän lydnad 
Valpkurs 
Prova på kurs 
Agility tävlingsinriktad 
Agility fortsättning 
Agility nybörjare 
 
Träningsgrupper  
 
Lydnad 
Rally 
Sök/bruks (en vardag och en helg) 
Specialsök 
 
Instruktörsutbildning grund till hösten. 
 
 
 
Verksamhetsplan Agilitysektorn 2021 
 
Planerade kurser 

2 Nybörjare 
2 Fortsättning 
2 Tävlingsinriktad 

 
Tävling 

Om/när det blir tillåtet pga pandemin så kommer vi att arrangera officiell tävling och även 
blåbärstävling. 

 
Träningsgrupp 

Vi kommer att starta en träningsgrupp som kommer att bygga olika kombinationer. Dessa kommer 
sedan att stå kvar till nästa tillfälle. Detta kommer att ersätta stående bana. 

 
Instruktörsutbildning  

Anordna A1  

 
Tema-tillfällen 

Vi kommer att erbjuda olika tema-tillfälle med instruktör.  


