Nordmalings brukshundklubb
Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen och allmän verksamhet
Styrelsen har under året bestått av följande personer:










Kristina Viklund, ordförande
Elin Dalsfelt, vice ordförande
Anette Arenborn, sekreterare
Karin Hansson, kassör
Erica Karlsson, ledamot
Linda Landby, ledamot
Gunilla Forsberg, ledamot
Sofia Johnels, suppleant
Birgitta Karlsson, suppleant

Åtta styrelsemöten har hållits under året. Året inleddes med att Elisabeth Nilsson deltog i
fullmäktigemötet för Övre Norrlandsdisktriktet (ÖND). Kristina Viklund deltog i en nätverksträff för
ordföranden, även det arrangerat av ÖND. Styrelsen höll en träff för alla sektorer i mars, där planerna
för året presenterades och gemensamma åtaganden för året bestämdes. Elisabeth Nilsson och Elin
Dahlsfelt deltog i ett möte med kommunen, där arrangerandet av marknaden diskuterades.
I april och maj ordnades två kvällar där medlemmarna hjälptes åt att städa stugan och kratta
planerna inför sommarsäsongen. I maj, juni, augusti och september hölls stugöppet varje tisdag, med
olika sektorer som ansvarade för aktiviteter.
Klubbens aktiviteter har annonserats på klubbens webbsida, Facebook och i Annonsbladet under
året. Vi deltog även under Hundens dag i Nordmaling för att göra reklam för klubben och dess
verksamhet.
Under hösten hölls ett medlemsmöte där klubbens verksamhet diskuterades. Mötet blev välbesökt,
och många idéer för nästa års verksamhet kom upp.
Styrelsen har under året beslutat om att finansiera instruktörsutbildning inom rallylydnad för en
person, samt utbildning till certifierad utställningsarrangör för en person. Utbildningarna är ännu inte
genomförda. Övriga stora inköp har varit en robotgräsklippare, nya agilityhinder, två nya datorer för
klubbens verksamhet samt en heltäckningsmatta till klubbstugan. Dessutom har kopiatorn bytts ut
till en ny under året, och ett leasingavtal för denna har tecknats.

Sektorer
Utställning
Sektorn har bestått av:





Erica Carlsson (sammankallande)
Veronica Erlingsson
Renee Höglander
Frida Brändström

Verksamhet under året:
Ringträning på klubben under maj, och i Rundvik under andra delar av året. Uppslutningen har varit
mycket god.
Inofficiell utställning med ca 120 anmälda.
Officiell utställning med 58 anmälda. Under dagen ordnades även exteriörbeskrivning med 10
anmälda.

Rallylydnad
Sektorn har bestått av:



Iren Olofsson (sammankallande)
Lena Edström

Klubben har under året fått två nya auktoriserade tävlingssekreterare, Lillemor Lindström och Anette
Arenborn.
En grundkurs har genomförts med 6 deltagare.
Två stycken två-dagarstävlingar (i maj och i augusti) har genomförts med totalt 277 starter.
Träningskvällar har hållits i samband med stugöppet. I november bildades en organiserad
träningsgrupp inom rallylydnad, som sedan dess träffas en gång per vecka.
Klubbens tävlingsekipage har fortsatt visa framtassarna på tävlingsplanerna.
Under 2017 fick klubben två rallylydnads champions genom Iren Olofsson - Axa samt Lena Edström Mio.

Hundägarutbildningssektorn
Sektor har bestått av


Jenny Lund (sammankallande)



Ulrika Alm

Följande kurser har genomförts:


Allmänlydnad 1, 9 deltagare



Allmänlydnad 1, 10 deltagare (beställning från Stövargillet)



Tävlingslydnad grund, 7 deltagare



Tävlingslydnad fortsättning (med Maria Brandel), 6 deltagare, 4 åhörare



Rallylydnad grund, 6 deltagare

Fyra planerade kurser har blivit inställda på grund av för få anmälda.
Sektorn har ordnat två träffar för instruktörerna, och även en föreläsningskväll med Maria Brandel.
Kursmapparna har uppdaterats under året.

Bruks och lydnad (BOL)
Sektorn har bestått av:


Gunilla Eriksson

Verksamhet:
Två officiella lydnadstävlingar har genomförts med de nya lydnadsreglerna som trädde i kraft vid
årsskiftet. Vid bägge tävlingarna var Linda Olofsson domare, och Nina Viklund och Gunilla Eriksson
tävlingsledare. Lillemor Lindström och Anette Arenborn har varit tävlingssekreterare på tävlingarna,
och Lillemor har även hjälpt till med förberedelserna inför tävlingarna. I maj hade vi 6 startande (i
startklass), och i september 12 startande (i startklass och klass 2).

Två prova-på-kvällar har arrangerats, varav en som träningstävling.
En träningsgrupp med inriktning lydnad har träffats en gång i veckan under hela året. Mellan 2 och 15
ekipage har deltagit vid träningstillfällena. Träningen har genomförts på klubben och i Djupsjöhallen.

RAS Mental
Sektorn har under året bestått av


Gunilla Forsberg (sammankallande)



Anette Arenborn

I april blev MH-banan och hjälpföremålen besiktade/kvalitetssäkrade av SBK-ÖND med godkänt
resultat.
MH har arrangerats på klubben den 2/9 med åtta hundar beskrivna av Linda Olofsson och testledare
David Lundgren (Skellefteå). Figuranterna fick hjälp av ett par klubbmedlemmar som gärna vill
utbilda sig till figuranter framöver.
I otober hyrde vi ut MH-banan till Rottweilerklubben. Även här var Linda Olofsson beskrivare.

