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Verksamhetsberättelse Märsta Sigtuna 
Brukshundklubb 2019 

 

 

Märsta-Sigtuna Brukshundklubbs styrelse får härmed överlämna sin berättelse över 
verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret 2019.  

 

 

Styrelsen 

Ordförande  Ingela Sandenskog 
Vice ordförande Josefine Bengtsson 
Kassör  Gunilla Edbom 
Sekreterare   Elsa Buckard  
 
Ordinarie ledamöter Ulrika Fandén 
  Josephine Veen Huis 
   Krister Faulseit 
 
Suppleanter  Towe Alperud 
  Emelie af Ekenstam 
 
Revisorer  Carina Veen Huis 
  Annelie Jansson  
 
Revisorssuppleanter  Malin Grönberg 
 
Valberedning  Tobias Ledin – Sammankallande  
  Anna Buckard – Ledamot 
  Maria Thorsson – Ledamot  

 

 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsemöten och 2 medlemsmöten. Vid 
slutet på december hade klubben 186 medlemmar. Klubben har varit representerad på 
distriktsmöten och ordförandekonferensen. 

 

 

 



2 
 

HUS 

Kurser  

 År 2018 har det hållits 17 kurser 
 År 2019 har det hållits 13 kurser 

 
Det innebär en liten minskning i antalet kurser mot 2018. I jämförelse med 2018 har det under 2019 
genomförts lika många valpkurser och allmänlydnadskurser, fler rallylydnadskurser, färre brukskurser, 
en tävlingslydnadskurs, inga aktiveringskurser/prova-på och färre agilitykurser.  
 
Följande kurser har genomförts:  

 2 allmänlydnadskurs, en med start i mars och en med start i augusti 

 2 grundkurser agility, båda med start i augusti 

 2 nybörjarkurser rallylydnad, en med start i mars och en med start i september 

 2 brukslydnadskurs/heldagskurser, april, inhyrd instruktör  

 2 brukslydnadskurs/heldagskurser, oktober, inhyrd instruktör  

 2 valpkurser, en med start i maj och en med start i augusti  

 1 handling/utställningskurs, start i juni 

 1 friskvård sund med hund, ett tillfälle i juni 

 1 tävlingslydnad startklass kurs, start i oktober 

Utbildning 
Under 2019 har Josefine Bengtsson gått utbildning till allmänlydnadsinstruktör med godkänt resultat 
på alla delar samt klarat examinationsprovet. Madelene Broberg har under 2019 påbörjat en 
räddningshundsutbildning där de har klarat inträdesprovet och delprov 1.  

Privatlektion/enskild träning 
Under 2019 har vi beslutat att inte erbjuda privat träning längre då vi inte har tillräckligt många 
aktiva instruktörer som kan ta sig an detta. 
 
Onsdagsträningar 
På onsdagar finns en öppen träningsgrupp som välkomnar alla Märsta-Sigtunas BK:s medlemmar. 
Träningen börjar kl. 18.00 med samling på parkeringen för indelning i mindre grupper efter 
utbildningsnivå och där alla hjälper varandra. 
 
Öppen rallylydnadsträning  
Varannan onsdag under 2019 har vi erbjudit öppen rallylydnadsträning till alla MSBK:s medlemmar. 
De som vill vara med och träna hjälps åt att ställa upp banor och hjälper varandra med träningen, ej 
instruktörsledd träning.  

Skotträningar 
Skotträning har genomförts en del onsdagar på våren och hösten. 

KUL-träff 
MSBK har inte deltagit på någon KUL träff i år på grund av problem vid byte av mejladress dit 
inbjudningarna skulle skickas. 

Studiefrämjandet 
MSBK samarbetar med Studiefrämjandet vid arrangemang av kurser och andra aktiviteter. 

 

Tack till alla som under året hållit kurser och hjälpt till med olika arrangemang! 
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Bruks 

Bruksgruppen består av ca 15 personer och har under året haft förberedande möten inför varje 

tävling. 

Sammankallande 

 Agneta Färnefors 

 Anna Wistedt 

Tävlingar  

Under året har MSBK genomfört tre tävlingar: 

 2019-06-02 Högre klass spår med 10 starter varav 2 uppflyttade och 6 godkända 

 2019-08-18 Apell klass med 9 startande varav 5 uppflyttade och 1 godkända 

 2019-10-06 Sök, alla klasser 

o Lägre klass med 3 startande varav 1 uppflyttad 

o Högre klass 3 startande varav 1 godkänd 

o Elitklass 2 startande varav 1 cert  

Svenska Mästerskapen, SM 2019  
Anna Wistedt och Conover’s Cillas Weldon ”Wille” har deltagit på Svenska Mästerskapen för 

brukshundar i sökhundsgruppen. Mästerskapet arrangerades av Sörmlandsdistriktet i Katrineholm.  

Samverkan 

Inga träningstävlingar genomförda. 

 

Övrigt 

Anna W, Madde B och Linda S har deltagit på distriktets brukskonferens som hölls i Enköping den 17 

november. 

 

Skotträning 

Det har genomförts 5 skotträningar under våren och 4 under hösten. 

 

Tävlingslydnad 

Lydnadsgruppen består av ca 4 personer och har under året haft förberedande möten inför varje 

tävling. 

Sammankallande 

 Josephine Veen Huis  

Tävlingar  

Under året har MSBK genomfört tre tävlingar: 

 2019-05-16  Startklass med 8 startande 

 2019-08-22 Startklass och klass l med totalt 20 startande 
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Rallylydnad 

Rallylydnadsgruppen består av ca 5 personer. 

Sammankallande 

 Josefine Bengtsson  

Aktiviteter 

Under våren och hösten har det varannan onsdag genomförts öppna rallylydnadsträningar för 

klubbens medlemmar. Man har hjälpts åt att plocka fram, och bygga banor. 

 

Agility 

Agilitygruppen består av ca 7 personer och har under året haft ett möte utöver alla förberedande 
möten inför varje tävling. 

Sammankallande: 

 Agneta Schedin 

Tävlingar   
Under året har MSBK genomfört tre tävlingar: 

 2019-05-25 Upplands Distriktsmästerskap med totalt 102 startande. 

 2019-09-14 Officiell klass 1 tävling med totalt 273 startande. 

 2019-09-15 Officiell klass 2 tävling med totalt 265 startande. 

 

Privatlektion/enskild träning 

Har varit några privatlektioner under året. Då det inte är så många aktiva instruktörer på klubben så 

beslutades att inte längre erbjuda detta utan att fokusera på kurser istället. 

 

Tack för hjälpen 

Måndagen den 2 december anordnades en föreläsning för alla som under året på något sätt hjälpt till 

på klubben. Var Niina Svartberg som höll en föreläsning om kvalité i träningen. 

Innan föreläsningen bjöds det på en lättare förtäring.  

 

Stuga 

Den 24 april hölls den årliga städdagen. Det röjdes och rensades både utvändigt och invändigt. 

Efteråt blev det korvgrillning och fika.  

Klubbens åkgräsklippare såldes i befintligt skick då den annars hade krävt dyra åtgärder. Istället sökte 

vi föreningsbidrag hos Sigtuna kommun för gräsklippning. Vi fick 8 000 kr beviljade, och det blev 

också notan för gräsklippningen. 
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Kök 

Serveringen har varit öppen och tillgänglig för medlemmar, funktionärer, tävlingsdeltagare och publik 

vid tävlingar. Serveringen har tillhandahållit lättare förtäring.  

Vid tävlingar har smörgåsar, toast, fikabröd och godis funnit tillgängligt så även kaffe/te och läsk med 

personal. Vid det öppna träningarna har köket varit öppet för försäljning av kaffe/te, läsk, toast och 

fika men utan personal.   

 

Hederspriser 

På årsmötet 2019 utdelades hederspris till ”årets hund” i de olika grenarna för genomförda tävlingar 
under tävlingsåret 2018. Årets hund i de olika grenarna för 2018 års utförda tävlingar presenteras på 
hemsidan samt vid prisutdelning på årsmötet. 

 

Mål  

2019 års mål har delvis uppnåtts, det vill säga: 

I syfte att få fler funktionärer och personer som hjälper till i klubbverksamheten har det kommit upp 
förslag att:  
 

 Ordna kontaktpersoner som kan vägleda och engagera medlemmar in i  
verksamheten.     – Ej uppnått 
 

 Titta över hur vi kan göra onsdagsträningarna mer öppna och välkommande eftersom det är 
en bra plats att fånga upp medlemmar. Förslag togs upp att alltid ha klubbstugan öppen, 
koka kaffe och ta fram fika.     – Uppnått 
 

 Föreläsning för funktionärer och andra som hjälper till planeras.     – Uppnått 
 

 

 

 

Ingela Sandenskog           Josefine Bengtsson  Elsa Buckard 

Ordförande            Vice ordförande  Sekreterare 

 

 

Gunilla Edbom            Ulrika Fandén  Josephine Veen Huis 

Kassör            Ledamot   Ledamot 

 

  

Krister Faulseit            Towe Alperud            Emelie af Ekenstam 

Ledamot            Suppleant            Suppleant            


