VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2017
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BRUKSHUNDKLUBB

Nedansiljans Brukshundklubb
Styrelsen för Nedansiljans Brukshundsklubb avlämnar härmed följande berättelse för
verksamhetsåret, omfattande 1 januari – 31 december år 2017.
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
Ida Wilkenson

Sekreterare
Anna Thunell

Kassör
Kerstin Lidberg Nygårds

Ordinarie ledamot
Thomas Nääs
Hanna Norin
Anna Nygårds

Suppleanter
Jeanette Björklund
Jessica Holmström
Martina Bengtsson

Ombud för distrikt
Marie-Louise Caris
Anna Nygårds

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 10 styrelsemöten hållits.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 423 personer (år 2016 var siffran 259).
Medlemsavgiften har under år 2017 varit 480 kr för ordinarie medlem och 100 kr för
del/familjebetalade, förbundsavgiften har varit 380 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 av Lars Hagelin hela sommaren.
Klubbstugan har städats av medlemmar efter veckolistan som planerats av nya stugvärdinnan
Hanna Norin.
Bygge av staketet runt agilityplanen har påbörjats och agilityflaket är flyttat.
Paviljongen har använts flitigt för möten, kurser, träning och även hyrts ut.
Hela anläggningen har även hyrts ut för kurs och några campare har hyrt plats och toafaciliteter.
Planen och parkeringarna har plogats på vintern.
En inhägnad gräsyta har upplåtits för klubben av Leksands Kommun där vi även fått låna en
container att förvara agilityhinder.
Vi har haft en städdag samt en arbetsdag där bl.a. staketbygget påbörjades.

Ekonomi
Se häftet ”Balans och Resultaträkning för verksamhetsåret 2017”

HUS – Hundägarutbildningen
Ansvarig: Nina Christoffersson
Under året 2017 har följande kurser hållits:
Valpkurs
Allmänlydnad
Allmänlydnad fortsättning
Rallylydnad nybörjare
Rallylydnad fortsättning
Utställarskolan
Appellydnad
Tävlingslydnad
Spår
Agility nybörjare

9 st med totalt 83 deltagare
8 st med totalt 75 deltagare
2 st med 12 deltagare
3 st med totalt 21 deltagare
2 st med 12 deltagare
4 st med totalt 38 deltagare
1 st med 10 deltagare
2 st med 18 deltagare
3 st med totalt 19 deltagare
1 st med 10 deltagare

Instruktörer/hjälpinstruktörer som varit aktiva under året: Maria Hurtig Sparr,
Kricko Stenhols, Jessica Holmström.
Nina Christoffersson har under året anlitats som avtalsinstruktör och 29 av ovanstående kurser är
genomförda av avtalsinstruktör
Två tvådagarskurser i Nose Work under ledning av Nathalie Gustavsson genomfördes i sommar,
14 personer och deras hundar deltog.
Under året har Nina Christoffersson genomfört sin lärarutbildning och examinerats som SBK
lärare-grundmodul.

RUS – Mental
Ansvarig: Vakant/Styrelsen
Inget MH har genomförts under 2017.
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 20 augusti. Det var 139 anmälda hundar fördelade på 59
raser. Domare i år var Susanne Swedjebrink och Daniel Persson.
BIS-VALP blev Vildänge’s Everyone Loves Ferdinand, Keeshond äg: Carina Persson, Borlänge
BIS-VUXEN blev Valanti Father To Son, Whippet äg: Malin Haemkin, Vansbro
BIS-VETERAN blev Siljanhof’s Denice-Deluxe, Howavart äg: Lars Hagelin och Kristina Hagelin,
Tällberg
BIS-UPPF. blev Kennel Fairfax Golden retriever uppf: Marianne Bimer-Olofsson insjön
BIS-AVEL blev Siljanhof’s Embla-Excellent, Hovawart, äg: Kristina Stenhols och Lars Hagelin,
Tällberg
OFFICIELL UTSTÄLLNING
NBK hade sin årliga officiella utställning den 11 november nu för första gången på Insjöns
Ridklubb. Det blev 175 st. anmälningar fördelade på 19 st. brukshundsraser.
Sonny Ström, Jörgen Hindse samt Nina Karlsdotter dömde.
Vi hade även några exteriörbeskrivningar.
BIS-VALP blev Mironic´s Rebell, Collie- korthår, äg. Monica Johansson, Alunda
BIS-VUXEN blev Mironik´s Zenoni, Collie, korthår, äg. Emma Hult, Äppelbo
BIS-VETERAN blev KORAD TJH(FM) SE UCH LPI Elliegårdens Xilly, Hovawart,
9 år, äg. Bodil Åslund Röst, Lillhärdal

BIS-JUNIOR blev Kämparglöds Rackarn, Rottweiler
äg. Louise Ingvarsson o Tobias Fryksell, Segersta

BIS-UNGHUND blev Mangry´s Black Majesty Selection, Australian shepherd
äg. Cassandra Wikgren, Sundbyberg
BIS-BRUKSKLASS blev IPOII Hagadahls Samir, Tysk schäferhund, normalhårig
äg. Anneli Hultman, Skutskär
BIS-UPPFÖDARE blev Kennel Chiltanas, Rottweiler
Uppf. Ingela Gustavson, Horndal
Domare och utställare var mycket nöjda med båda utställningarna även om det var lite kallare än
vad vi är vana med på vår officiella. Vi fick mycket beröm för både engagerade och glada
funktionärer. Tack än en gång till alla som ställer upp och gör detta möjligt.

Tjänstehundssektorn
Ansvarig: Carolin From
Klubbens ekipage har varit aktiva inom hemvärnet och deltagit på kontrakterade övningar men
också deltagit på KU, kompetensutvecklingsdagar. En av årets höjdpunkter var deltagandet på
försvarsmaktsövningen Aurora17. För att få åka på den övningen krävdes en särskild prövning
som klubbens båda aktiva ekipage klarade och kunde ”med beröm godkänt” åka till Gotland.
Insatsen på Gotland var spännande, men flygtransport med militärflygplan och insats som pågick
över fler dygn än vi normalt övar. Vi arbetade tillsammans med yrkessoldater och det var
intressant att prata med deras hundförare och jämföra hur de jobbar i sina grupper jämfört med
vi i hemvärnet.
Klubbens ekipage har skrivit artiklar som publicerats i Svenska Kelpieklubbens medlemstidning där
det gjorts ”reklam” för rasen kelpie som patrullhund.
Klubben har under året fått ett nytt ekipage, Linda Jonsson med A-barcoo (Frank), som kommer
att placeras i Dalabataljonen. Klubbens tre ekipage är nu placerade vid samma kompani och
kommer åka på övning samtidigt.
Klubben har nu 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,
Marie-Louise Caris och Nina Christoffersson.
2017 genomfördes följande tävlingar
29 januari - Lydnad i Körhallen.
Domare: Lars-Göran Gustafsson och Roland Hellberg
Startklass) 28 starter varav 11 med uppflyttningspoäng

Klass 1)

4 starter och 0 1:a pris

20 maj – Lydnad alla klasser vid klubbstugan.
Domare: Stefan Ollars
Startklass) 11 starter varav 3 med uppflyttningspoäng
Klass 1)
2 starter och 0 1:a pris
Klass 3)
1 starter och 0 1:a pris
20 maj- Appellklass Spår, sök, rapport.
Domare Stefan Hedell och Gunnar Fors
Spår: 4 starter varav 3 uppflyttade
Sök: inga anmälda
Rapport: 3 anmälda men återbud från samtliga
6 juni - Spår elitklass.
Domare: Roland Hellberg och Sonny Gunnarsson
10 starter 3 cert
2 certpoäng
2 september - Spår högre klass.
Domare: Nina Christoffersson och Sonny Gunnarsson
10 starter varav 2 uppflyttade
3 september - Sök alla klasser.
Domare: Elisabet Jakobsson och Toni Larsson
Lkl:3 starter 0 uppflyttade
Hkl:2 starter 1 uppflyttad
Ekl:3 starter 1 cert
1 certpoäng
28 oktober – Lydnad alla klasser i Körhallen.
Domare: Mikael Tofthagen och Lars-Göran Gustafsson
Startklass) 12 starter varav 5 uppflyttningspoäng
Klass 1)
4 starter
0 1:a pris
Klass 2)
2 starter
1 1:a pris
Klass 3)
4 starter
1 1:a pris
29 oktober – Lydnad alla klasser i Körhallen.
Domare: Curt Sjödén och Lars-Göran Gustafsson
Startklass) 13 starter1 uppflyttningspoäng
Klass 1)
5 starter
0 1:a pris
Klass 2)
1 starter
0 1:a pris
Klass 3)
4 starter
0 1:a pris
Distriktets domarkonferens hölls i Borlänge, där deltog Roland Hellberg, Sonny Gunnarsson och
Nina Christoffersson.
Samma förmiddag hölls konferens för tävlingsledare, Nina Christoffersson deltog på denna.
En konferens för tävlingsledare och domare i lydnad genomfördes i Rättvik.
Roland Hellberg, Sonny Gunnarsson, Kerstin Daniels, Jennie Östlund, Marie-Louise Caris och Nina
Christoffersson deltog.
Säsongen avslutades med gofika på Fricks Konditori i Rättvik.

Agilitysektorn
Ansvarig: Martina Sandström Rimsbo & Elin Joon
Hej go vänner!
Efter att 2016 var ett år då vi hämtade andan på agilitysidan, så har 2017
blivit ett aktivt år istället. Superkul!
Vi har även lyckats få ihop ett större gäng nu, så det känns lättare att dra igång projekt.
Vi har väldigt kul ihop och alla hjälper till så gott de kan när det behövs.
Som det ser ut idag 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.
Ibland är det svårt att få ihop träffar då vi är så utspridda geografiskt, och många jobbar
obekväma arbetstider. Men vi ska försöka få bättre rutin på mötena 2018.
Tävlingsmässigt så är det många av oss som har varit ute och visat framtassarna i år.
Vi har dessutom ett gäng nybörjarhundar som snart kommer glänsa som de små stjärnor de är. Vi
ser verkligen fram emot att bli fler som är ute och tävlar tillsammans.
Sammanhållningen är mycket god och vi stöttar och hejar på varandra!
2017 har vi haft tre agilitytävlingar.
Två mindre kvällstävlingar i klass 1, och en stor helgtävling tillsammans med GFBK.
Vi hade ca 800 starter per dag den helgen så det blev långa dagar.
Men den flöt på finfint och samarbetet med vår grannklubb funkar väldigt bra.
Då vi är några fler nu så fick vi nästan ihop till funktionärer den här gången. Det fattades
några men vänliga själar utifrån ställde upp.
Tack till er alla som var med och rodde allt i hamn! Ni är guld!
I höstas hade superstjärnan Maria Alexandersson kurs för några av oss.
Det var så givande och vi hoppas på att kunna ta hit Maria till våren igen.
Träningsbanan i Leksand funkar väldigt bra. Det har varit folk där titt som tätt under
sommaren och tränat. Under året så var tidningen där och gjorde ett stort reportage om
NBK. Många är peppade på att bygga upp en ordentlig träningsplan där, både vi på
agilitysidan och andra från klubben.
I år fick ungdomsverksamheten/agilityn 25.000 kr i bidrag från Rättviks kommun.
Vi är så glada för nu kan vi uppdatera vår hinderpark så att vi kan fortsätta ha större tävlingar.
Det var nämligen på håret nu i höstats, men då vi hade tävlingen tillsammans med GFBK
så stod de för många av hindren. Denna glada nyhet är väldigt ny, så vi har inte hunnit
sitta ner och diskuterat igenom exakt vilka hinder som pengarna ska gå till.
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 utifrån hur kul vi har!

Rallylydnadssektorn
Ansvarig: Ingrid Höglund
Rallylydnadskommittén har under 2017 bestått av
Nina Christoffersson
Ingela Spegel-Nääs
Gudrun Berggren

Silla Vogt
Ingrid Höglund ( sammankallande)
Martina Bengtsson & Carolin Wallin
Händelser under året:
Under våren har vi haft träningsträffar varannan torsdag.
Vi har haft 5 st. möten i rallylydnadssektorn.
Vi har haft officiell kvällstävling den 31 maj.
Dubbla klasser nybörjare 31 starter
Domare Emil Falk
DM och KM genomfördes den 30 september.
Nybörjare 22 starter
Fortsättning 8 starter
Avancerad 8 starter
Mästare 27 starter.
Av dessa deltog ca 15 st på KM, klubbmästaren presenteras på årsmötet i feb 2018.
Distriktsmästare blev Lena Mattsson från Avesta.
Två domare från Uppsala anlitades.
Kompletterande material för tävlingar har köpts in

Följande ekipage har erhållit svenskt rallylydnadschampionat
Korad LPI LPII LPIII RLDN RLDF RLDA RLDM SELCH SERALLYCH SEUCH Nakkarra Nordanvind
och hans ägare Stefan Hedell, stort grattis !!!

Draghundssektorn
Ansvarig: Camilla Buvall Juhlander
Sektorn har tre aktiva ekipage som har tävlat under året, Camilla Buvall Juhlander,
Jennie Östlund och Hanna Norin.
Camilla knep en guldmedalj på SM med sitt 6-spann.
Jennie med Via placerade sig på en silverplats på Barmarks-SM som i år gick av stapeln i Falun.
Där var också Hanna och Camilla deltagare, de hamnade utanför prispallen men kämpade väl.

Medlemsutskick
Under året har tre 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

Tidsatta mål för klubben som uppnåtts 2017:

-

Påbörjat staketbygget runt agilityplanen samt flyttat flaket med agilityhinder.

-

Påbörjat utbildning av nya tävlingsledare i BRUKS.

-

Ökat vårt medlemsantal.

-

Påbörjat utbildning av skrivare rallylydnad.

-

Marknadsfört våra aktiviteter i sociala medier och på hemsidan.

-

Utvecklat och anpassat kursverksamheten efter behov.

-

Trivselträffar, dvs måndagsträningar mm.

-

Genomfört officiella tävlingar enligt tävlingskalendern.

-

Genomfört inofficiell och officiell utställning.

-

Arrangerat DM och KM i rallylydnad.

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 41 personer deltog och de har tillsammans för NBK
arbetat 1966 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 2018-02-22

_________________________
Marie-Louise Caris (ordförande)

___________________________
Ida Wilkenson (vice ordförande)

_________________________
Anna Thunell (sekreterare)

___________________________
Kerstin Lidberg Nygårds (kassör)

__________________________
Thomas Nääs (ledamot)

___________________________
Anna Nygårds (ledamot)

__________________________
Hanna Norin (ledamot)

___________________________
Jessica Holmström (suppleant)

__________________________
Martina Bengtsson (suppleant)

____________________________
Jeanette Björklund (suppleant)
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