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Närvarande var totalt 16 stycken medlemmar under mötestiden  

(inkl. sen ankomst/tidigare avlägsnande) 

 

Carola Carlsson önskar alla välkomna och kan glädjande nog konstatera nya 

medlemmar och ansikten anslutit till detta möte. 

Klubbens efterlängtade förrådsbyggnad slutbesiktigades i slutet av 2021 och har 

blivit ett mycket uppskattat projekt.  

Materialet är numera lätt tillgängligt och med byggnadens funktionella ytor och 

disposition så underlättas så väl funktionärers arbete i sektionerna som att materialet 

kan vårdas och skyddas på ett optimalt sätt.  

Kostnaden för projektet har varit inom de ramar vilket styrelsen kunnat tillstyrka. 

Tilläggas bör att flertalet önskemål och tilläggs funktioner uppkommit under 

projekttiden varvid budgeten har fåtts justeras. 

Svenska kyrkan, vilken äger en av de närmsta grannfastigheterna till klubbens södra 

dispositionsområde, har signalerat att de önskar sälja mark till bostadsbyggnader. 

Styrelsen har till kommunen lämnat in replik med beskrivning av klubbens 

verksamhet, vilken bl.a. innefattar del av totalförsvarets verksamhet, önskemål om 

ljudvall etc. 

Till dags datum har respons ej erhållits. 

Kursverksamheten har startat inför höstterminen.  

Glädjande nog kunde det konstaterats att 6 stycken olika kurser påbörjats med hjälp 

av klubbens erfarna och uppskattade instruktörer. 

Sektionen för Avel och hälsa har totalt 4 stycken MH/MT under hösten.  

Information gavs avseende regelförändringar från och med 2023-10-01 då MT2017 

kommer att tillämpas.  

Vidare noteras att det endast är Falkenbergs brukshundsklubb som arrangera MT. 

Orsaken är bristen på aktiva MT testledare inom distriktet men även utbildade 

funktionärer som är tillgängliga. 

Information avseende HUS/Tävling – (här har dessvärre antecknings ansvarig vattnat 

och rastat medhavd valp) 

 

2 oktober 2022 kommer en inofficiell lagtävling att avhållas där distriktets samtliga 

klubbar inbjudits.  

Lagen kommer att representeras av 2 st i lydnad och 2 st i bruks (appellspår). 

Tävlingar är ansökta och inbokade för nästkommande år. 

Arrangemanget ”Rally by night” har avhållits varvid feedbacken är idel lovord för 

samtliga ingående aktörer. Tacksamheten till engagerade funktionärer i klubben 

underströks. 

Det har även avhållits agility tävling. Inhägnaden av aktuell plan har ensidigt 

besvarats positivt. 

Någon information avseende aktiva inom skydd har inte inkommit. 
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Klubbmästerskapen kommer att avhållas den 2 och 3 september.  

Under fredagen, med start 1500, kommer Nosework samt Agility att avgöras. 

Lördagen är vikt till Rallylydnad, Specialsök samt avslutas med det populära 

Hundracet.  

Dessvärre är det endast ett elitekipage inom bruks som anmält sig till två grenar. 

Gränsen för att arrangera klubbmästerskap inom respektive gren/verksamhet är 3 

(tre) anmälda. 

Samtliga medlemmar har erhållit personlig inbjudan till efterföljande fest med mat i 

klubbhuset på lördagskvällen. 

Stugkommittén arbetar intensivt och med beaktande av det fåtal medlemmar som 

finns så överträffar deras insatser och nedlagda tid alla rimliga gränser. 

Överst på deras önskelista är nya självgående, händiga medlemmar som kan 

komplettera och i viss mån avlasta dessa. 

Musikhjälpen kommer att arrangeras den 21-18 december 2022.  

Klubben kommer som vanligt att bidra med insamlade gåvor.  

Förslag på arrangemang, i välgörenhetssyfte, mottages gärna. 

Den aktuella avsaknaden av kursverksamhet inom bruksgrenarna påtalades. 

Orsaken är helt enkelt att det inte finns någon behörig instruktör inom klubben (det 

har inte utbildats någon sedan 2004). 

Möjlighet att ”låna” någon från andra klubbar inom distriktet är begränsade beroende 

på kostnad och den dispositiva tid som aktuella instruktörer har till förfogande. 

Information avseende möjlighet till öppen träning på tisdagar för samtliga medlemmar 

finns. Så även att närvara (utan hund) vid kursers praktiska del för att ”se, lära och 

erhålla inspiration” i väntan på lämpligt kursutbud vilket kungörs på klubbens 

hemsida. 

Avslutningsvis så informerades om de sabotage som klubben dessvärre utsatts för 

under senaste tiden. Dessa har uteslutande skett under dagtid och något spår av 

förövare finns inte dagsläget. Uppmaning till skärpt uppmärksamhet och närvaro har 

lämnats. Indikationer tyder på att den/de som utför detta har en god insyn av 

klubbens verksamhet på grund av skadegörelsens omfattning som bygger på olika 

sektioners verksamhet. 

Mötet avslutades med mingel och fantastiskt god fika serverad av det förträffliga 

gänget i köket. 

 

På uppdrag UPA 

//Susanne Kjellsdotter 


