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Nedansiljans brukshundklubb
Styrelsen för Nedansiljans Brukshundsklubb avlämnar härmed följande berättelse för
verksamhetsåret, omfattande 1 januari – 31 december år 2015. 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
Anna Nygårds
Sekreterare
Tommy Antonsson
Kassör
Sofie Löfgren
Ordinarie ledamot
Maria Hurtig Sparr
Mia Adolfsson
Kerstin Haglund
Suppleanter
Ida Wilkenson
Anna Thunell
Jeanette Björklund
Ombud för distrikt
Marie-Louise Caris
Maria Hurtig Sparr
Suppleant, ombud för distrikt
Anna Nygårds
Verkställande utskott, VU
Ordförande Marie-Louise Caris
Sekreterare Tommy Antonsson
Kassör Sofie Löfgren
Firmatecknare
Marie-Louise Caris
Sofie Löfgren
Sammanträden
Under året har 3 protokollförda medlemsmöten (inkl. årsmöte) samt 9 styrelsemöten hållits.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 358 st.
Medlemsavgiften har under år 2015 varit 450 kr för ordinarie medlem och 100 kr för
del/familjebetalade, förbundsavgiften har varit 350 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.
Stort tack till alla som har hjälpt oss på ett eller annat sätt att fixa det!!!

Anläggningskommittén – Plan/stuga
Ansvarig: Peter Fallgren
Gräsmattan klipptes kontinuerligt och under vintern har planerna plogats. Hela anläggningen
vårstädades utomhus vid en städdag, som avslutades trevligt med lite grillning av hamburgare.
Många medlemmar har hjälpts åt att hålla anläggningen i bra skicka med hjälp av årets nyhet,
veckolistan.

Ekonomi
Se häftet ”Balans och Resultaträkning för verksamhetsåret 2015”

HUS – Hundägarutbildningen
Ansvarig: Nina Christoffersson
Under året 2015 har följande kurser hållits:
Valpkurs
6 st. med totalt 56 deltagare
Allmänlydnad
6 st. med totalt 58 deltagare
Aktivering
1 st. med 7 deltagare
Rallylydnad nybörjare
2 st. med totalt 18 deltagare
Utställarskolan
1 st. med 10 deltagare
Spår som aktivering
1 st. med 5 deltagare
Spår appell
1 st. med 7 deltagare
Agility nybörjare
3 st. med totalt 18 deltagare
Agility fortsättning
1 st. med 4 deltagare
Instruktörer som varit aktiva under året: Maria Hurtig Sparr, Kricko Stenhols, Martina Sandström
Rimsbo, Amanda Vikner och Nina Christoffersson.
Ett instruktörsmöte har hållits på vårterminen.
Fredag 13 februari genomfördes en föreläsning på ämnet ”Den viktiga leken” med Tobias
Gustavsson från SWDI, 85 personer kom till Stiernhööksgymnasiets aula för att lyssna. Under
lördag/söndag höll Tobias en vidareutbildning för instruktörer i samma ämne. 5 instruktörer
anmälde intresse och resterande plaster erbjöds i första hand styrelsen.
En föreläsning om hundens skötsel och vård hölls i klubbstugan av Millan Utbys, fem åhörare var
på plats.

21 november kallade Daladistriktets hundägarutbildningssektor till möte i Leksand, från
Nedansiljans BK deltog Maria Hurtig Sparr.

RUS – Mental
Ansvarig: Maria Hurtig Sparr
Inget MH har genomförts under 2015.
Vi letar ny ansvarig person för denna sektor, om någon känner sig manad, hör av er till styrelsen.

RUS – Utställning
Ansvarig: Linda Jonsson
INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Den inofficiella utställningen hölls den 16 augusti. Det var 184 anmälda hundar fördelade på 79
raser. Domare i år var Susanne Swedjebrink, Patric Ragnarsson och Kerstin Henriksson.
BIS-VALP blev Swedpack’s Riddare Campolieti, Beagle äg. Emelie Lök, Rättvik
BIS-VUXEN blev SEUCH Fablernas 100% Like It A lot, Leonberger äg. Monica Haglöf, Sifferbo
BIS-VETERAN blev Bodils Evighetsmaskin, Släthårig Foxterrier, 8 år, äg. Lena Hansson, Färnäs
BIS-UPPF. blev Kennel Wilmio’s, Eng. Springer Spaniel uppf. Eva Hellstrand, Sifferbo
Vi fick berömmande ord ifrån både domare och utställare som var mycket nöjda och belåtna med
vårt arrangemang. Vi hade dock problem med att få funktionärer till denna utställning och har
därför beslutat att vi inte kommer att anordna någon 2016.
OFFICIELL UTSTÄLLNING
NBK hade sin årliga officiella utställning den 14 november och även detta år i samarbete med
Gagnef-Floda Bk som hade sin off på söndagen. Det blev 192 st anmälningar fördelade på 20 st
brukshundsraser. Domare var Hans Almgren, Maritha Östlund-Holmsten samt Liz-Beth C Liljeqvist.
12 stycken hundar blev exteriörbeskrivna dessutom.
BIS-VALP blev Spader Ess Of Sweden, Australian cattledog, äg. Elisabeth Thorstensson, Borlänge
BIS-VUXEN blev IPO/BHPI IPOI IPOII Anemicos Kvirra, Tysk schäferhund, normalhårig, äg. BrittMarie Hillberg, Hofors
BIS-VETERAN blev CIB EE LT LV NL CH CEC DK&NO UCH WW-10-11 EUW-11 NORDV-09-11 NO V09 SE V-10 Clingstone´S No Doubt, Collie, Korthår, 8 år
Äg. Jessica Stens, Mora
BIS-JUNIOR blev Seabound´s Lord Gillingham, Collie, långhår Äg. A-M Drougge Larsson,
Mockfjärd
BIS-UNGHUND blev Hexen House Faneyh, Belgisk vallhund/tervueren
Äg. Åsa Holesäter o Monah Lithner, Gävle
BIS-BRUKSKLASS blev SE VCH TJH Twinspired Call It Luck, Australian shepherd
Äg. Kid Sjöö, Julita

BIS-UPPFÖDARE blev Kennel Speedycrown´s, Collie, långhår
Uppf. Chatarina Näslund, Surahamma
Dagen flöt på kanon och vi hade fler frivilliga funktionärer denna utställning och vi har även fått in
fyra nya medlemmar i våran kommitté, Emelie Lök, Anette Bergfelt, Victoria Hagman och Annie
Marander.

Tjänstehundssektorn
Ansvarig: Carolin From
Klubben har 3 ekipage placerade inom 17 hemvärnsbat. Dessa har under årets deltagit i
varierande omfattning på övning.
Daladistriktet klarade i år inte av att arrangera DM, främst p.g.a. bristande intresse från tjhsektorn inom distriktet. För klubbens deltagare löste det sig genom goda kontakter inom
Gävleborgsgruppen och klubbens ekipage kunde åka till Ljusdal och deltaga på deras DM. DM är
kvalificerade till FMM som är ”SM” för försvarsmaktshundar. Placeras man som etta eller tvåa på
DM är ekipaget kvalificerat för att delta på FMM. Det deltagande ekipaget var Carolin From med
Meringa´s Isengrim ”Spajk”. De vann DM och därmed kvalificerade till FMM. Årets FMM hölls på
Tånga Hed i augusti.
I övrigt har våra ekipage deltagit på KU (kompetensutveckling) inom hemvärnet, både inom
hundtjänst och för att bli bättre soldater.

Tävlingssektorn
Sektorn har under året bestått av Kerstin Haglund (sammankallande), Jennie Östlund och Nina
Christoffersson.
2015 genomfördes fyra lydnadstävlingar, samtliga i körhallen, en appellklass spår, en elitklass spår
och en söktävling med samtliga klasser.
7 februari Lydnadsklass
Klass 1)
12 starter
Klass 2)
7 starter
Klass 3)
6 starter
Elitklass)
7 starter

2 1:pris
2 1:a pris
1 1:a pris
4 1:a pris

8 februari Lydnadsklass
Klass 1)
9 starter
Klass 2)
6 starter
Klass 3)
6 starter
Elitklass)
11 starter

4 1:pris
2 1:a pris
0 1:a pris
5 1:a pris

5 december Lydnadsklass
Klass 1)
10 starter
Klass 2)
9 starter
Klass 3)
6 starter
Elitklass)
6 starter

5 1:pris
1 1:a pris
0 1:a pris
1 1:a pris

6 december Lydnadsklass
Klass 1)
11 starter
Klass 2)
7 starter
Klass 3)
5 starter
Elitklass)
4 starter

4 1:pris
2 1:a pris
1 1:a pris
2 1:a pris

Brukstävlingar
24 maj Spår elitklass
10 starter

3 cert

6 juni Spår appellklass
8 starter

2 uppflyttade

6 september Sök lägre- högre- elitklass
Lägre klass
5 starter
2 uppflyttade
Högre klass 1 start
Elit klass
3 starter
2 cert
Under året har Ida Wilkenson utbildats till tävlingssekreterare och Nina Christoffersson till
bruksdomare, klass 2B.
Distriktets domarkonferens hölls i Ludvika, där deltog Roland Hellberg, Sonny Gunnarsson och
Nina Christoffersson. Tävlingsledarkonferensen hölls i Borlänge och där deltog Kerstin Haglund
och Nina Christoffersson.
Carolin From med Meringas Isengrim "Spajk" har under året erövrat titeln PRTLCH, stort grattis!

Agilitysektorn
Ansvarig: Martina Sandström Rimsbo & Elin Joon
Vi har som vanligt haft ett bra år med mycket skoj, och vi har skaffat oss lite nya
agilitykompisar under året. Superskoj!
Vi har haft fyra tävlingar under året. En i mars, som vi delade med GFBK. Vi hade ca 700
starter på vår dag, och runt 1000 starter på hela helgen. Lite samma lika var det under
allhelgonatävlingen i november, där vi hade ca 600 starter på vår dag och GFBK hade
ungefär samma antal på sin dag. Summa summarum så hade vi två toppenhelger med
många starter, glada ekipage och tappra funktionärer. Man blir lite som en zombie dagarna
efter en sådan här tävling, men det är det värt när vi får så mycket beröm från nöjda
tävlande!

I september hade vi också två små kvällstävlingar i klass 1 med ca 100 starter/gång. Ett
väldigt tappert gäng funktionärer och tävlande “genomled” en av kvällarna med spöregn,
men det finns ju inga dåliga väder för hundfantaster, eller hur?!

Amanda Vikner har under året haft två nybörjarkurser i agility hos oss, och under höstlovet
arrangerade hon en agilitydag. Tack Amanda för din insats!
Martina Sandström Rimsbo har, med hjälp av Elin Joon haft en fortsättningskurs i agility
under hösten.
Resultatmässigt under året så har vi sett goda resultat, framförallt hos Athina Remneman
med sin racer mudi och Sara Holzmann Markström med sin Leia. Sara och Leia tävlade
SM 2015 och är även kvalade till SM 2016! Dem har haft ett bra år med championat och
kan även titulera sig Dalarnas Distriktmästare 2015. Dem var även med under
uppvisningarna på Stockholm Horseshow på Friend Arena. Vi ser framemot att få följa det
ekipaget under 2016! GRATTIS TILL FRAMGÅNGARNA!
Under 2016 kommer vi trappa ner lite på tävlingarna. Vi kommer inte ha våra stora
tävlingar, utan fokusera på de två mindre i september, och kursverksamhet. Vi avvaktar lite
med datum osv, då vi precis har bytt från SBK Tävling till SAgiK Tävling så har vi inte riktigt
all information än.
Tack för ett fint år, och vi ser fram emot ett ännu bättre 2016!

Rallylydnadssektorn
Ansvarig: Ingrid Höglund
Rallylydnadskommittén har under 2015 bestått av
Nina Christoffersson
Ingela Spegel-Nääs
Gudrun Berggren
Sill Vogt
Ingrid Höglund (sammankallande)
Sara Johnsson
Under året har vi haft träningsträffar på söndagar (utesäsongen) och
vi har haft 8 möten i rallylydnadssektorn.
Vi har haft officiell kvällstävling den 9 juni nybörjare, 30 starter och
10 juni fortsättning, 20 starter.
Den 11 oktober hade vi KM med 18 st. tävlande. Emil Falk var domare som även utsåg
klubbmästaren. Resultatet meddelas på årsmötet.
Daladistriktet hade möte i Falun den 21 okt då vi deltog.
Kompletterande material för tävlingar har köpts in.

Draghundssektorn
Ansvarig: Camilla Buvall
Draghundssektorn har bildats under året, och kommer under 2016 att informera om sin
verksamhet för övriga klubbmedlemmar.
Jennie Östlund startade med Via, tävlandes för NBK, på Draghunds SM barmarkstil och knep där
en silvermedalj.

Medlemsutskick
Under året har tre nr av medlemstidningen ”Gläfset” samt ett informationsblad skickats ut.

Hemsidan
Ansvarig Maria Hurtig Sparr.
Under året har hemsidan uppdaterats kontinuerligt.

Tidsatta mål för klubben som uppnåtts 2015:

-

Varje år öka vårt medlemsantal

-

Marknadsföra våra aktiviteter i Gläfset samt i sociala media

-

Vidareutbilda klubbens instruktörer

-

Utveckla och anpassa kursverksamheten efter dagens behov

-

Trivselträffar

-

Genomföra officiella tävlingar enligt tävlingskalendern

-

Genomföra inofficiell och officiell utställning

-

Utbilda bruksdomare

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.
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 2016-01-21

_________________________
Marie-Louise Caris (ordförande)

___________________________
Anna Nygårds (vice ordförande)

_________________________
Tommy Antonsson (sekreterare)

___________________________
Sofie Löfgren (kassör)

__________________________
Mia Adolfsson (ledamot)

___________________________
Maria Hurtig Sparr (ledamot)

__________________________
Kerstin Haglund (ledamot)

___________________________
Ida Wilkenson (suppleant)

__________________________
Anna Thunell (suppleant)

____________________________
Jeanette Björklund (suppleant)
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