Sollefteå Brukshundklubb

Årsmöteshandling 2018

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2018
Styrelsens sammansättning:
Karin Hellqvist ordförande, Eleanor Dahlberg vice ordförande, Johanna Jonasson kassör
till 2018-06. Lone Holm Ledamot till 2018-06 då hon blev kassör. Mari Norén sekreterare,
Marina Nilsson suppleant till 201806 då hon blev ordinarie ledamot, Eva Medin suppleant.
Suppleant 2 tom sedan 2018-06.
Sammanträden
Styrelsen har haft 5st styrelsemöten och 2 konstituerande. 5 medlemsmöten varav 1 var
årsmötet. 2 sektormöten.
Styrelsen har arbetat via sektorer (utskott) under året, 7 till antalet, som haft egna möten.
Representation
Representanter för styrelsen har deltagit i MND årsmöte och MNDs medlemsmöte.
Medlemsutveckling
20180101: 126 st varav ordinarie 107, familjemedlem 11, ungdom 8
20181231: 156 st varav ordinarie 139, familjemedlem 9, ungdom 8
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 och uppfyllda mål från 2018.
När Svenska Brukshundklubben som fyllde 100år firade vi med tävlingar, tipspromenad
och tårta.
Hundens vecka med olika aktiviteter.
På Ramsele jakt och fiskemässa deltog vi med nosework, rallylydnad agility och
information.
Nipyran och hundens dag var det också nosework, rallylydnad, agility och information.
På skyltsöndagen gick vi på sedvanligt vis med i luciatåget med lilla lucian efter
hundspann. Vi fick mycket beröm från Lions.
Klubben har sponsrat 4 st ekipage som tävlat i SM under året med 1500kr/ekipage.
Det har även varit utbildning i föreningsteknik både för förtroendevalda och medlemmar av
våra coacher.
Klubbstugan fått sig en uppfräschning med färg och ny matta (bygdemedel) i hall, kök och
stora rummet. En mjuk matta till stora rummet för att kunna använda det vintertid som
träningsrum. Även ute har hänt endel med ny prispall och grusplanen är under
restaurering. Lite av detta arbetet återstår att färdigställa.
Vi har rabatterat kurser för ungdomar från 18 år med 50% sedan 1/1 2019.
Styrelsen beslutade att inte sätta upp snörasskydd på ladan.
Så i stort är det uppsatta målet uppfyllt.
HUSsektorn: Har bestått av Lone Holm (s)
Vi har haft 8 kurser under året, något färre en planerat. Det har varit blandat med
vardagslydnad, valp, nosework, rallylydnad och tävlingsinriktade kurser.
Då vi inte haft särskilt stor uppslutning på våra instruktörsträffar, har jag istället skaffat en
messenger grupp som heter instruktörer där jag försöker meddela så snart något är på
gång eller när intresse för kurser dyker upp.
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De utbildningar som var planerade är genomförda.
Bruks/Lydnadssektorn: Består vid skrivande stund av Karin Hellqvist (s)och Sylvia
Nilsson. Under året har vi genomfört 3 lydnadstävlingar och 1 appellspår, 1 lägre spår och
1 lägre sök. Vi har fått stor hjälp från andra klubbar med planering och tidsplaner. Det som
varit svårt var att få fram spårläggare till lägre spår. Men med hjälp av tidigare medlemmar
och eldsjälar lyckades vi. Årets sista lydnadstävling ställdes in pga för få anmälda. Vi har
fått mycket positiv respons från tävlingsledare, domare och deltagare. Det har varit mycket
uppskattat att vi är igång med lydnad och bruks igen.
Ipo gruppen har haft 8 träffar under våren. Vi var inte så många som tränade men vi var 6
som körde då och då. Några mer än andra.
Vi gick igenom inlärning av samtliga moment i BH-provet och satsade på att de som ville
kunde genomföra prov i juni.För IPO 1 la vi fokus på apporteringsträning. Gripande,
hållande samt korrekta ingångar. Varje deltagare fick meddela vilka moment de ville lägga
fokus på vid varje tillfälle.
Vi gick även igenom inlärning av Ronderingsträning och startade upp de ekipage som
önskade.
Ett ekipage genomförde BH prov 5/6 med godkänt resultat.
Flera verkar ha fått blodad tand och kör på egen hand vidare mot IGP i år.
Mentalsektorn Har bestått av Annika Johansson (s) med god hjälp av Karin Hellquist och
Marina Nilsson.
Vi har haft stort tryck på MH och många förfrågningar om MT.
Vi har genomfört 3st MH under året och fått väldigt positiv respons från deltagarna. Banan
har även börjat byggas om, och det finns planer på fler ändringar som godkänts av
distriktet genom Meta Carlsson. Vi har i klubben fått en ny beskrivare Marina Nilsson och
en ny testledare Karin Hellquist. men vi har fortfarande väldigt stort behov av figuranter. Vi
har under året tagit upp intresseanmälningar och pratat med Meta om att ha en M1 och
M2 här hos oss i vår.
M1-grundläggande mentalutbildning
M2- figurantutbildning
Nuvarande figurantstab: Beskrivare: Birgitta Sondell och Marina Nilsson
Testledare: Annica Johansson Marina Nilsson och Karin Hellquist
Figurant m. Avståndslek: Nina Andersson och Karin Hellquist
Agilitysektorn: Har bestått av Gudrun Bodin (s), Angelica Abrahamsson, Josefine
Källman, Anna Andersson och Jenny Holmgren.
Träningstävlingar i enklare form har arrangerats 11/6 och 25/6. • 9-10 augusti anordnades
en handlingskurs där 6 ekipage och 3 åhörare fick möjlighet att utveckla sina kunskaper
under ledning av erfarna instruktören Annika Aller. • En messenger grupp och även en
facebookgrupp för klubbens agilityekipage har startats under året och underlättat
möjligheten att snabbt nå varandra för planering av gemensamma träningar. Detta har
också varit ett bra forum för sektorn för att kunna ta del av ev åsikter från övriga agility
aktiva men också för att nå ut med riktad information tex ang. flytt av hinder till Dannero
etc. • Träning inomhus på Dannero har varit möjlig under vintern januari-mars och
november-december. Gemensamma träningar har genomförts med varierat deltagarantal.
Mellan 2-6 ekipage har deltagit vid varje tillfälle.
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Övrigt • Två agilityekipage har representerat Sollefteå på större mästerskap under året.
Angelica Abrahamsson och Meija deltog i Agility SM och Karin Sondell och Musse deltog
på Ungdoms SM. • Agilityn har länge önskat möjlighet att få ställa upp övningar och banor
på gräsplanen under tävlingssäsongen. Detta bla. för att kunna träna hundarna på samma
underlag som de ska prestera på i tävlingssammanhang men också för att det är tungt för
oss att bära hinder mellan planerna. Sektorn är därför mycket glad för att styrelsen i år har
godkänt att vi får använda den nedre delen av gräsplanen till agilityverksamheten.
Planerade men inte genomförda aktiviteter: • Klubbmästerskap planerades men kunde
tyvärr inte genomföras av olika anledningar. Material • Stödpinnar på A-hinder och
Balansbom är åtgärdade • Gunga/vippbräda är inköpt under året, nya pinnar till
slalomskenorna samt 4 par tunnelstöd. Övriga kommentarer • Sektorn ser ett stort behov
av att utbilda agilityinstruktörer och har under året undersökt intresset av detta bland
klubbens aktiva tävlingsekipage. I nuläget är det Gudrun Bodin och Anna Andersson som
har anmält intresse.
Rallylydnadssektorn:
Har bestått av Angelica Lamell (s), Eva Medin, Lone Holm och Mari Norén. Vi har haft en
officiell tävling med dubbla starter i alla klasser. Vi deltog i ångermanlandskuppen och
hade en deltävling. Dock blev det inget KM utan det planeras våren 2019. Vi deltog i
hundens vecka och hade där en dag med föreläsning och prova på.
Brukshundklubben firade 60 år och då var rallysektorn med och arrangerade det firandet
med lite tävlingar , information och tårtkalas.
Sektorn har haft träningar på tisdagkvällar och samtidigt haft klubbstugan öppen med
fikaförsäljning. Det har då även varit allmän öppen träning dessa dagar. Tidvis en
välbesökt verksamhet.
En grundkurs har genomförts.
Två instruktörer har startat sin utbildning som skall examineras i januari 2019, Lone Holm
och Eva Medin. De har under sin utbildning haft tränings ekipage från klubben. Mari Noren
utbildade sig till sekreterare under våren.
Noseworksektorn: Har bestått av Mari Norén (s) och Karin Hellqvist med god hjälp av
Eleanor Dahlberg och Lone Holm. Har haft en 2 dagars nw1 tävling med ett 50tal
startande. 2st nybörjarkurser, 1 doftprov och ett KM. Det har varit delvis träningar på
klubben måndagar men även grupper som tränar på andra ställen. Nosework är en starkt
växande del av klubben. Klubben har många duktiga ekipage som nått fina framgångar
under året.
Utställningssektorn Har bestått av Eleanor Dahlberg (s) och Maria Söderqvist
Ett antal träffar för utställningsträning har det varit i sommar. Dock ingen utställning.
Verksamhetsplan 2019
Förutom det fortsatta arbetet för att göra klubben så öppen och välkomnande som möjligt
ligger årets fokus på att fånga upp ungdomar. I det arbetet ingår en stor investering av ny
agility hinderpark som uppfyller gällande regler och säkerhetsbestämmelser. Även material
inom övriga grenar för att öka intresset hos ungdomarna att bli kvar i vår verksamhet. Att
rabattera kurser med 50% upp till 18 års ålder är även en del i det arbetet.
Reparationer och målning av byggnader som att måla ladan och byta murket virke, måla
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altanräcke, bygga ny bro till kontoret. Färdigställa grusplanen med hjälp av
transportprogrammet.
Hus:Få fler som vill vara med i sektorn.
Förnya lite böcker som vi kan ha som underlag till våra kurser, samt referens exemplar.
Bifogar lista. (överlämnas till styrelsen)
BoL: Vi har ansökt om 4 lydnads- och 4 brukstävlingar. Vi funderar på KM i lydnad den
19maj.
Vi skulle behöva komplettera med ny utrustning för tävlingar så som apporter och hinder.
Det behövs träapporter i tre storlekar och tre stycken av varje. Metall och tungapporter
behöver också ses över. Ett hinder till lydnadsklass 3.
Mental: Vi har två MH inplanerade för 2019 den 25maj och 29juni.
Planer på att göra färdigt banan och utbilda figuranter, vi hoppas att styrelsen tillstyrker
utbildning av dessa då behovet är akut.
Agillity: Önskar en godkänd hinderpark för att på så vis kunna utveckla aktiviteterna på ett
säkert sätt. Och med tiden kunna anordna tävlingar. • Önskar utbilda två agilityinstruktörer
• Anordna träningstävlingar och klubbmästerskap • Eventuellt en handlingskurs.
Rallylydnad: Kurs för nybörjare. Träningskvällar på tisdagar. KM under maj månad.
Officiell tävling i juli eller augusti.
Nosework:för året är NW2 i Ramsele den 8-9/6 och ett antal kvällstävlingar i NW1.
Förfrågan på kurser är stort så vi hoppas kunna hålla flera nybörjarkurser i först hand men
även fortsättningskurser.
Utställning. En officiell utställning i oktober som anordnas tillsammans med Kramfors
BHK
Ringträning kommer även att fortsätta under 2019.
Långsiktig plan.
Att med de planerade investeringarna kunna driva klubben framåt. Att Sollefteå
Brukshundklubb skall vara en trivsam klubb där alla medlemmar känner sig välkomna.
Och att vi ska öka attraktionen för ungdomarna.
Årets ”bästa”
Massor med aktiviteter och en underbar sommar.
Slutord för Verksamhetsberättelsen från styrelsen för 2018
Styrelsen kan konstatera att det varit ett aktivt år även om antalet kurser har minskat något
från föregående år. Den heta sommaren gjorde det till en utmaning för vissa arrangemang
som fick läggas på kvällstid.
Vi som suttit i styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar och sponsorer som gjort
vårat arbete meningsfullt och givande under verksamhetsåret som varit, samt önska den
kommande styrelsen lycka till.
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Ordförande
Karin Hellquist

Vice Ordförande
Eleanor Dahlberg

Sekreterare
Mari Norén

Kassör
Lone Holm

Ledamot
Marina Nilsson

Suppleant
Eva Medin

Suppleant
Vakant
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