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BRUKSHUNDKLUBB

Nedansiljans Brukshundklubb
Styrelsen för Nedansiljans Brukshundsklubb avlämnar härmed följande berättelse för
verksamhetsåret, omfattande 1 januari – 31 december år 2018.
Klubben har sitt säte i Rättvik men har upptagningsområde i både Rättviks och Leksands
kommuner.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Ordförande

Marie-Louise Caris

Vice ordförande
Hanna Norin

Sekreterare

Anna Thunell

Kassör

Kerstin Lidberg Nygårds

Ordinarie ledamot

Jessica Holmström
Ida Wilkenson
Therese Lilja (t.o.m. 2018-08-31)

Suppleanter

Jeanette Björklund
Therese Enbäck
Anita Solin

Ombud för distrikt
Marie-Louise Caris
Therese Enbäck

Verkställande utskott, VU

Ordförande Marie-Louise Caris
Sekreterare Anna Thunell
Kassör Kerstin Lidberg Nygårds

Firmatecknare

Marie-Louise Caris
Kerstin Lidberg Nygårds

Sammanträden

Under året har 3 protokollförda medlemsmöten (inkl. årsmöte) samt 9 styrelsemöten hållits.

Medlemmar

Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 381 personer (år 2017 var siffran 423).
Medlemsavgiften har under år 2018 varit 500 kr för ordinarie medlem och 100 kr för
del/familjebetalade, förbundsavgiften har varit 400 kr.

Adress

Mångsholvägen 6, 795 32 RÄTTVIK

Hemsida

www.nedansiljansbk.se

Anläggningskommittén – Köket

Ansvarig: Maria Mååg
Köket varit med på i princip alla tillställningar under året, som tävlingar, utställningar m.m.
Vi har haft som mål att alltid servera hemlagad mat och hembakat fikabröd på våra arrangemang.
Tack till alla som jobbat i köket vid alla olika tillfällen.

Anläggningskommittén – Plan/stuga
Ansvarig: Peter Fallgren & Hanna Norin

Gräset har klippts och putsats hela sommaren.
Klubbstugan har städats av medlemmar efter veckolistan som planerats av nya stugvärdinnan
Hanna Norin.
Bygget av staketet runt agilityplanen har fortsatt. Ett flyttbart fårstängsel har köpts in för att
stängsla mot innerplanen.
Paviljongen har använts flitigt för möten, kurser, träning.
Hela anläggningen har även hyrts ut för kurs och några campare har hyrt plats och toafaciliteter.
Planen och parkeringarna har plogats under vintertiden.
Vi har fått fyllnadsmassor till en stor del av den nya ytan, som nu också till största del är täckt av
matjord och sådd med gräsfrö.
Vi har haft några städ- och arbetsdagar både i stugan och utomhus med slyröjning och diverse.

Ekonomi

Se häftet ”Balans och Resultaträkning för verksamhetsåret 2018”

HUS – Hundägarutbildningen
Under året 2018 har följande kurser hållits:
Valpkurs
Allmänlydnad
Utställarskolan
Bruks
Spår
Tävlingslydnad
Agility nybörjare
Nosework

5 st.
2 st.
3 st.
2 st.
1 st.
1 st.
2 st.
2 st.

Instruktörer/hjälpinstruktörer som varit aktiva under året: Amanda Wikner, Nina Christoffersson,
Kerstin Daniels, Kricko Stenhols, Maria Hurtig-Sparr, Tuttan Caris, Roland Hellberg,
Thomas Enbäck, Martina Sandström Rimsbo, Jessica Holmström samt Therese Enbäck.
Vår avtalsinstruktör Nina sade upp sitt avtal med oss under våren, det är vi väldigt ledsna över,
men trots detta stora avbräck så har vi ändå kunnat genomföra ett stort antal kurser.

RUS – Mental

Ansvarig: Vakant/Styrelsen
Inget MH har genomförts under 2018.
Vi letar ny ansvarig person för denna sektor, om någon känner sig manad, hör av er till styrelsen.

RUS – Utställning

Ansvarig: Kristina Stenhols
INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Den inofficiella utställningen hölls den 19 augusti. Det var 124 anmälda hundar fördelade på 62
raser. Domare i år var Cindy Pettersson och Märta Brandts.
BIS-VALP blev Eirams Frekke Freke, Breton, äg. Annica Hallin, Säter
BIS-VUXEN blev SE UCH, NO UCH Geyron´s Give Me Five, Basset hound, äg. RoseMarie Eriksson,
Borlänge
BIS-VETERAN blev C.I.B, SE UCH, FIN UCH DK CH, NO UCH SE VV-17, NO VV-17 Ferrostar Don
Carleone, Strävhårig foxterrier, 9 år, äg. Gunilla Bergman, Ludvika
BIS-UPPF. blev Kennel Lidmarken´s, Labrador retriever, uppfödare Agnetha Högberg, Rättvik
BIS-AVEL blev Baron Castle Princess Dunyazad, Dvärgpinscher, äg. Åsa Lundberg, Ljusne
Klubbens medlemmar ställde som vanligt upp väldigt bra och utställningen genomfördes utan
några större problem. Vi fick berömmande tackbrev ifrån både domare och utställare som var
mycket nöjda och belåtna med vårt arrangemang.
OFFICIELL UTSTÄLLNING
NBK hade sin årliga officiella utställning den 10 november. Det blev lite färre anmälningar i år än
förra året, 131 st., fördelade på 20 st. brukshundsraser. Domare var Benny Blid von Schedvin,
Eva Eriksson och Jahn Stääv. Vi hade även 11 st. exteriörbeskrivningar som genomfördes.
BIS-VALP blev Easy Love Dell´Angelinatex, Australian shepherd Äg. Elin Landén, Svenstavik
BIS-JUNIOR blev Benelux JW-18 Goblinwalley Holy Smoke, Briard
Äg. Therese Berglund, Mockfjärd
BIS-UNGHUND blev Sunwind´s Paradise Blu, Collie, långhår Äg. Malin Jansson, Sunne
BIS-BRUKSKLASS blev KORAD SPH1 SE UCH Chiltanas High Score, Rottweiler
Äg. Nina Jonsson/Ronny Östman, Örnsköldsvik
BIS-VETERAN blev Angeleye´s Passion ´N Pride, Collie, långhår, 9 år
Äg. Marie Munktell, Vendelsö

BIS-VUXEN blev C.I.B EE CH D´Azumoon Abadhezza Lusithana, Australian shepherd
Äg. Amanda Schulz, Hållnäs
Domare och utställare var mycket nöjda med dagens utställning och vi fick mycket beröm för
arrangemanget och att det flöt på så bra. Medlemmarna ställde som vanligt upp mycket bra.

Tjänstehundssektorn
Ansvarig: Carolin From

Klubbens ekipage har varit aktiva inom hemvärnet och deltagit på kontrakterade övningar men
också deltagit på KU, kompetensutvecklingsdagar. De sista åren har vi haft inriktning på
fördröjningsstrid, så vi som hundekipage har inte haft så mycket att göra under våra övningar.
Men vi har är en bra trio hundförare på klubben som håller ihop och tränar envist!
Klubben har tre aktiva ekipage:
Mikaela Eriksson – Lunabjärets Qacita (Cita)
Linda Jonsson – A-barcoo (Frank)
Carolin From – Meringas Isengrim (Spajk)

Tävlingssektorn

Sektorn har under året bestått av Kerstin Daniels (sammankallande), Jennie Östlund och
Nina Christoffersson.
2018 genomfördes följande tävlingar
13 maj - Sök alla klasser. Domare: Roland Hellberg och Toni Larsson
Lkl:
3 starter
0 uppflyttade
Hkl:
0 starter
0 uppflyttad
Ekl:
5 starter
1 cert
1 certpoäng
6 juni - Spår elitklass. Domare: Roland Hellberg och Sonny Gunnarsson
8 starter
1 cert
2 certpoäng
29 juni – Lydnad alla klasser. Domare: Roland Hellberg
Startklass)
10 starter
5 uppflyttningspoäng
Klass 1)
2 starter
0 1:a pris
Klass 2)
1 start
0 1:a pris
Klass 3)
0 starter
8 september - Spår lägre klass. Domare: Roland Hellberg och Sonny Gunnarsson

9 starter

5 uppflyttade

29 september - Spår appellklass. Domare: Gunnar Fors och Nina Christoffersson
4 starter
0 uppflyttade

1 december – Lydnad alla klasser i Insjöns ridhus. Domare: Mikael Tofthagen och Claes Larsson
Startklass)
11 starter
4 uppflyttningspoäng
Klass 1)
5 starter
1 1:a pris
Klass 2)
4 starter
2 1:a pris
Klass 3)
4 starter
2 1:a pris
Distriktets domarkonferens hölls i Hedemora, där deltog Roland Hellberg och Sonny Gunnarsson.
Marie-Louise Caris har auktoriserats som tävlingsledare för bruksprov.

Agilitysektorn

Ansvarig: Martina Sandström Rimsbo & Elin Joon
Hejsan alla glada! Vi har haft ett väldigt produktivt agilityår. Vi är så glada åt våra nya tunnlar!
De är kanonbra på alla sätt. Snälla mot hundarna då de är halkfria och stabila och bra för tävlingar.
Som tidigare så sitter i princip alla som håller på aktivt med agility på NBK i sektorn, och där
försöker vi ha ett så nära samarbete som möjligt. Vi är duktiga på snabb kommunikation när det
behövs.
Tävlingsmässigt så är det många av oss som har varit ute och visat framtassarna i år. Några har
debuterat och några har jagat SM-pinnar. Tråkigt dock är att två av våra mest aktiva
tävlingsekipage åkt på skador och motvilligt tagit ett break från agilityn. Vi hoppas dock att de
snart är ute på banan igen.
Under våren höll Martina en nybörjarkurs, och Jessica hade en fortsättningskurs.
Då förra sommaren var så pass varm så har det varit svårt att få till våra gemensamma träningar.
Solen låg på och stekte på agilityplanen ända in på sena kvällen. Ingen orkade röra en fena. Så i år
hoppas vi på lite svalare kvällar så vi kan träna mer ihop. Efter Martinas kurs som hon hade i våras
så har agilitygänget fått en ny kompis! Välkommen Inger! Inger och hennes border collie var även
med på vår prova-på-dag som vi hade i somras på klubben. Det dök upp fler än vad vi trodde.
Väldigt kul! Vi gick igenom agilityns grunder, åt tillsammans och alla fick prova på att köra lite
grann. Det var lyckat, även om det var så varmt så vi fick sluta lite tidigare än planerat.
2018 har vi haft en helgtävling med enbart klass 2. Vi rodde hem hela baletten och det stärkte
självförtroendet hos oss alla. Många utifrån klubben hjälpte till och vi är förundrade och så
tacksamma över detta. Tack till er alla som var med och hjälpte till! Ni är guld!
Träningsbanan i Leksand har vi tyvärr fått plocka bort under hösten då kommunen har andra
planer för den platsen. Vi funderar för fullt på var vi kan ha den istället. Tills dess så är alla hinder
nu på klubben.
Tack till alla som är med och stöttar, hjälper till, tävlar och hejar! Sammanhållningen är på topp
och många andra klubbar sneglar på oss och vill vara med. Det är något alla kan ta med sig inför
ett nytt och roligt agilityår. Det syns alltså utifrånån hur kul vi har!

Rallylydnadssektorn
Ansvarig: Siv Back

Vi har haft två tävlingstillfällen i år, en kvällstävling i somras, med Start och Fortsättningsklassen.
Där fick alla möjlighet att starta två gånger.
En hösttävling i Avancerad och Mästarklass, med möjlighet att starta två gånger.

I början av augusti startade vi upp med träningskvällar på torsdagar, för alla klasser.
Det blev väldigt populärt med över 50 inskrivna. Vi går igenom teori, mental träning, peppning
och praktiska övningar. Har stationsträning och banor.
De får hjälp, men bygger på att man ska kunna träna själv.
Vi går igenom ca. två skyltar i alla klasser varje vecka och kör även vintertid.
Det är väldigt varierande med hundraser och människor. Riktigt roligt och upplyftande att få
arbeta med dessa trevliga människor och hundar. Väldigt givande.
Så vi fortsätter med det även nästa år.
Draghundssektorn
Ansvarig: Camilla Buvall Juhlander
Under året har Camilla deltagit i VM med sitt 6-spann i klassen för renrasiga hundar, där dom
slutade på en fin fjärde plats.

Medlemsutskick

Under året har ett informationsblad skickats ut, numera skickas dessa bara ut via e-post samt
publiceras på hemsidan.
Se till att vi har aktuella uppgifter om din e-postadress, meddela kassören om ändring.

Hemsidan

Ansvarig: Micke Brandfors
Har uppdaterats löpande under året.

Tidsatta mål för klubben som uppnåtts 2018:

-

Fortsatt arbetet med att färdigställa staketbygget runt agilityplanen samt jobbat med
utfyllnaden för större lydnadsplan.

-

Slutfört utbildning av ny tävlingsledare i BRUKS.

-

Marknadsfört våra aktiviteter i sociala medier och på hemsidan, samt deltagit i
uppvisningar och arrangemang.

-

Tillgodosett kursverksamheten efter bästa förmåga.

-

Trivselträffar, dvs måndagsträningar mm.

-

Genomfört officiella tävlingar enligt tävlingskalendern.

-

Genomfört inofficiell och officiell utställning.

-

Startat upp samarbete med Siljans Hundungdom.

Slutord

Styrelsen vill härmed tacka för året som gått. Det har som vanligt inneburit mycket jobb men
också mycket roligt.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det förtroende vi fått!
Vi vill också passa på att uttrycka vårt varmaste tack till alla som aktivt varit med och hjälpt till att
driva vår klubb framåt, utan er stannar vårt arbete.
Poängjakten var populär även detta år, hela 37 personer deltog och de har tillsammans för NBK
arbetat 1675 timmar, superbra!
Stort tack även till Rättviks Kommun och Studiefrämjandet för ett gott samarbete.
Ett stort grattis till er som visat framfötterna på tävlingsplanerna runt om i landet.
Ingen nämnd, ingen glömd.

Rättvik 2019-02-12

_________________________
Marie-Louise Caris (ordförande)

___________________________
Hanna Norin (vice ordförande)

_________________________
Anna Thunell (sekreterare)

___________________________
Kerstin Lidberg Nygårds (kassör)

__________________________
Therese Lilja (ledamot) (2018-08-31)

___________________________
Ida Wilkenson (ledamot)

__________________________
Jessica Holmström (ledamot)

___________________________
Jeanette Björklund (suppleant)

__________________________
Anita Solin (suppleant)

____________________________
Therese Enbäck (suppleant)
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