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STYRELSEN SUMMERAR
Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett år där mycket har blivit genomfört.
Vi har haft en väl fungerande kassaförvaltare som har servat styrelsen och alla andra hela året
på ett föredömligt sätt.
Vi har haft skogsstyrelsens hjälp med att bygga bl.a. altaner och röjt runt hela klubben under
stor del av det snöfria delen av året, klubben har aldrig varit så välansad, det har varit guld värt
då vi blev sponsrad med material till altanen av SCA.
Vi har blivit sponsrade med ett nytt tak till altanen mot IPOplanen och några av våra
fantastiska medlemmar lagt det.
Vi har jobbat med att med medlemmarnas hjälp ta fram idéer för hur vi ska göra klubben mer
attraktiv för alla. Hoppas det arbetet fortsätter med en positiv anda.
Tack alla som verkat för att Sundsvalls Brukshundklubb ska fortsätta vara den klubb vi vill vara
medlem i. En förhoppning finns att det ska bli fler som aktivt vill vara delaktiga i alla våra
verksamhetsdelar, blir ju så mycket roligare om man hjälps åt.
Antalet medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb är nu 331 medlemmar.

Ekonomi
Årsmötet i februari 2017 beslutade om en minusbudget för 2017 då fastighetskommittén
behövde göra vissa större åtgärder samt att dragsektorn fick ok på att inhandla ett skyddsnät
och en ny klocka för tidtagning. Inget nät och ingen klocka blev inköpt varför kostnaden för
klockan finns med i budget för 2018 igen. Fastighetskommittén har genom assistans från
skogsvårdsstyrelsen gjort massor av arbete på anläggningen till en mycket låg kostnad. Tack
från hela klubben för det!
Trots mindre intäkter på utbildningssidan och i köket jämfört med budget lyckas klubben
avsluta verksamhetsåret 2017 på plus (cirka 4000 kronor). Tack till alla som varit med och
bidragit till intäkter men även hjälpt till med att hålla nere kostnaderna.

Utvärdering av arbete i förhållande till årets verksamhetsplan –
Måluppfyllnad
Styrelsen har arbetat med kort – och långsiktiga mål som beslutades på årsnötet 2017.

Långsiktiga mål
De långsiktiga målen är klubbens grund för utveckling och framgång. Under 2016 lades en bra
grund för en väl fungerande administration och en ekonomi i balans, vilket har upprätthållits
under 2017. Under 2017 har även gjorts en större satsning på vår anläggning genom bland
annat en ny altan och tak. En plan finns även framtagen för ytterligare renoveringar och
förbättringar. Vi kan konstatera att flera av målen hänger samman så under året har vi försökt
arbeta med att ta fram nya idéer till hur vi ska utveckla klubben, framförallt inom
utbildningssektorn. Lyckas vi med detta blir det även enklare att nå målen gott renommé bland
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hundägare samt framgångsrika tävlingsekipage. Vi har under året stundom haft en viss
problembild kring den positiva gemenskapen vilket blir ett medskick till nästa år att
arbeta med klubbens värdegrund.

Kortsiktig målplan
Öka aktiviteter på klubben
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2016-2017 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet samt att jämföra kökets inkomster för samma period.
Resultat: resultatet från kökskommittén blev lägre än fjolåret och även lägre än budget, men
detta kan kanske inte användas som mått för aktivitet på klubben då kommittén avgick i
augusti och därefter blev det inte samma inflöde som innan.
Öka antalet aktiva medlemmar
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2016-2017 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet.
Resultat: se ovan.
Hålla lika många kurser som föregående år (2016) eller fler, och med god kvalitet
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2016-2017 och
därmed kunna påvisa fler genomförda kurser samt att även ta del av underlag från
studiefrämjandet.
Lämna ut och sammanställa kursutvärderingar för att påvisa aktivitet.
Resultat: Uppfyller målet. I jämförelse med 2016 har det hållits sju fler kurser inklusive två
kortare helgkurser.
Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer
Kontroller mot resultatbanken för klubbens medlemmar
Resultat: Ett mål som är svårt att mäta. Det går att utläsa att vi inom bruksgrenarna har
minskat från 63 till 60 hundar som tävlat för klubben men däremot har antal starter ökat från
243 till 251. Andra tävlingsformer går inte att följa upp i dagens läge. Förhoppningsvis
förbättras möjligheterna till statistikuttag till nästa år.
Fullfölja upprustningen av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplan från fastighetskommittén
Resultat: Vi har åstadkommit långt över plan då vi fick hjälp av skogsvårdsstyrelsens personal
och dessutom blivit sponsrade på en stor del av materialet. Det stora som återstår är att byta
altandörren mot en mer värmeisolerande dörr.
Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget
Resultat: se ekonomisk rapport.

Mötesverksamhet
Medlemsmöten: klubben har haft fyra medlemsmöten under året varav ett var ordinarie
årsmöte. Övriga tre medlemsmöten har varit traditionella möten där aktuella
frågor/information tagits upp.
Sektor – och kommittéemöten: har genomförts tre gånger under året där styrelsen har träffat
de förtroendevalda för att diskutera samarbete och gemensamma aktiviteter.
Styrelsemöten: styrelsen har träffats nio gånger varav ett möte var konstituerande.
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Övrigt: utöver ordinarie möten har styrelsen även haft samarbetsmöten med
fastighetskommittén.

Representerade
Distriktsmöten: Klubben har haft representant på distriktets årsmöte på Mittlandia i Ånge
genom Jennie Lindqvist och Anja Abramsson
Stämmor: klubben har inte deltagit på några stämmor detta år.
Mellannorrlandsdistriktet av SBK: följande klubbmedlemmar har varit representerade:
Lena Funseth-Norberg – vice ordförande och HUS, Britt-Marie Thunborg – Patrullhund.

Sektorer och kommittéer
Vi konstaterar ännu en gång att för att en klubb ska fungera måste det finnas eldsjälar i alla
sektorer och kommittéer. Även detta år har dessa funnits och dragit runt verksamheten på ett
beundransvärt sätt. I nedanstående verksamhetsberättelse från respektive s/k kan vi läsa om
deras fina insatser och stora engagemang.
Kontaktpersoner i styrelsen för respektive sektor och kommitté:
Jennie – agility, utställning, rallylydnad, webb
Hans - BoL
Katarina - drag
Susanne – HUS, tjänstehund
Åsa - mental
Cecilia – champion, nyhetsbrev, expedition
Kicki – fastighet, kök

Mästerskap
Sundsvalls brukshundklubb har en lång tradition av att ha många kvalificerade till SM. Detta år
var inget undantag då vi hade duktiga klubbmedlemmar med på SM för Försvarsmakthund och
Barmarks-SM.
Fia Halvarsson

SM försvarsmaktshund, 8 plac

Katarina Antonsen

SM försvarsmakthund

Stafettlag

SM Barmark, 1 silver

Björn Englund

Cykel junior A-hund 1 guld

Tina Stenholm

Cykel yngre veteraner A-hund, 1 guld

Elin Jansson

B scooter 1 –hund, 1 guld

Championat
Klubben har under 2017 inte fått några sådana utmärkelser.

Utmärkelser
Som vanligt presenterar vi årets pristagare av vandringspriser och utmärkelser i en separat
bilaga som bifogas efter årsmöteshandlingarna.

Tack till sponsorer
Förra året fick klubben ett treårigt sponsoravtal med SCA. SCA sponsrade även med material
till vår nya fina altan. Flera lokala aktörer har varit generösa att sponsra våra bruks- och
lydnadstävlingar.
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Tack till markägare och grannar
Mångårig kontakt med markägare och jaktlag runt vår fastighet har gjort samarbetet smidigt
och lättsamt. Även i år vill vi rikta ett stort tack till dessa

Tack till alla som har jobbat för klubben
Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har hjälpt till på klubben och för klubben! Utan
våra engagerade medlemmar vore vi inget! Nu ser vi fram emot ännu ett bra år där vi
förhoppningsvis kommer att hitta nya vägar till att arbeta tillsammans så att vi får se vår fina
klubb utvecklas och blomstra.
Ett stort tack från oss och ett stort lycka till styrelse anno 2018!
För styrelsen 2017

Susanne Olsson
Ordförande

Kicki Silén
Vice ordförande

Hans Westerlund
Kassör

Cecilia Aspholm
Sekreterare

Åsa Larsson
Ledamot

Jennie Lindqvist
Suppleant

Katarina Stenvall
Suppleant
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BALANS- OCH RESULTATRAPPORT 2017
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AGILITYSEKTORN
Agilitysektorn har tyvärr varit vilande under 2017. Ett hänglås är satt på containern till
agilityhindren för att förhindra att de blir stulna eller förstörda. Det är endast de som har
tillgång till nyckeln som har kunnat hantera hindren.

BRUKS- OCH LYDNADSSEKTORN
Sundsvalls Bhk har haft 10 brukstävlingar(1st rasmästerskap i IPO för Belgiska Vallhundar) och
5 lydnadstävlingar. I samband med båda våra skyddshelger hade vi med hjälp av köket,
uppskattade grillkvällar.
Vi har utöver det haft inmätningstillfälle enl. de nya reglerna.
Under året har 5 st gått en webbaserad distansutbildning som tävlingssekreterare, varav 2 st är
färdiga och 3 st är på god väg.
BoL är mycket tacksamma och glada över våra klubbkamraters hjälpsamhet och engagemang!
Sektorn har bestått av Bella Backlund, Camilla Johansson, Annette Hådén och Ellinor Hast.

DRAGSEKTORN
Vintersäsongen
●
●
●

●
●
●

●

●

Skidträning med hund har skett onsdagar under snösäsongen.
Med anledning av det stora arrangemanget på barmarken 2016 var det ingen som tog
ansvar för att anordna någon tävling under 2017.
Ett samarbete med Skönviks skidstadion är påbörjat och det kommer vi fortsätta
arbeta med för att få tillgång till bra spår och eventuellt i framtiden även kunna göra
barmarksspår däruppe.
Dragronden 2017 anordnades vid 3 tillfällen vid EON arena, Sörberge. (tanken var 5
tillfällen, men på grund av snöbrist och isiga spår fick vi ställa in).
Sundsvalls Brukshundklubb deltog med två lag i Vindelälvsdraget och lagen slutade på
fjärde och sjätte plats.
VM i Haliburton Kanada, där klubben hade tre representanter, Angelica Saur, John
Eriksson och Jonas Danvind. Angelica tog silver i dubbelspann och ett brons i satefetten
tillsammans med Marie Molander, Härnösands DHK och Elin Björk Falu DHK. John
Eriksson tog ett VM-guld i linklass.
Under året har Sundsvalls Brukshundklubb tagit flera SM-medaljer i Söderhamn och
Sollefteå där SM avgjordes. Söderhamn: Herrar combined klass A: John Eriksson (guld),
Jonas Danvind (brons). Herrar lina klass A: Mikael Henriksson (guld). Damer lina:
Angelica Saur (silver). Damer lina klass B: Emelie Eriksson (guld). Damer veteran klass
A: Tina Stenholm (brons). Juniorer lina klass A: Alva Dahlin (brons).
Sollefteå: Herrar pulka: Mikael Henriksson (guld), John Eriksson (silver). Herrar pulka
yngre veteran klass A: Roger Sjödin (guld). Under söndagen var det stafetter och
Sundsvall kom etta och trea med sina lag och juniorerna tog även de guld i stafetten.
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Barmarkssäsongen
● Under barmarks-SM tog Sundsvalls brukshundklubb många SM-medaljer.
Stafettsilver till Sundsvalls lag 1. Björn Englund med hunden Tessy bärgade
guldet i klassen cykel män junior A-hund. Tina Stenholm med hunden Roger tog
guld i cykel yngre veteraner A-hund. Elin Jansson tog guld i klassen B scooter 1
-hund
Dragsektorn genom Ida Höglund, Angelica Saur, Tomas Kristoffersson och Mikael Nyhlén.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Under året har vi haft följande aktiviteter:
● Valpkurs – 4 stycken (Anette, 2*Fabbe/Marie, Carina/Erika)
● Allmänlydnads kurs (Carina/Erika)
● Rally steg 1– 2 styck (Lena/Jennie/Linda)
● Rally fortsättning – 1 styck (inhyrd via Lena/Jennie)
● Rally avancerad – 1 styck (inhyrd via Jennie)
● Sökhelg – 1 styck (Inga-Lill och Kristina)
● Specialsök – 1 styck (Elisabeth)
● Tävlingslydnads helg – 2 stycken (Anette)
● Bruks tävling 10 ggr – 1 styck (Eva)
● Behörighetsprov – 1 styck (Linda/Camilla)
● Deltagit i Grundmodul – 2 stycken (Jennie/Linda)
● Deltagit i Instruktörsutbildning – 2 stycken (Erika/Carina)
● Påbörjad Patrullhundkurs ht17/vt18 -11 stycken deltagare (Katarina/ Danne)

MENTALSEKTORN
Vi har under året 2017 kört in oss på vår uppdaterade bana. Det har varit några små justeringar
men i stort har allt flutit på fantastiskt bra. Vi har genomfört ett uppfödar MH och 4 kvälls MH
samt ett heldags MH. Sent på säsongen kom vår beställda elhare som vi inte hunnit prova
ännu. Det har genomförts M1 samt M2 utbildningar som en del medlemmar har gått och vi har
fått några nya figuranter. Vi har dessutom uppdaterat Monika Wounder till beskrivare igen!
Vi tackar alla som hjälpt RUS mental under 2017, ingen nämnd ingen glömd. RUS mental har
haft Åsa Larsson som kontaktperson i Sundsvalls brukshundsklubbs styrelse.
Sektorn har bestått av Magnus Wiklund och Anders Nyman

RALLYSEKTORN
Under året har vi haft två rallylydnadskurs - steg 1 med 10-12 anmälda kursdeltagare. Vi har
också haft 5 stycken söndagsträningar med 10 - 15 närvarande per gång. Vi har även haft en 1
dagars kurs med fokus på fortsättningsklassen och 1 dagars kurs med fokus på avancerad mot
mästarklass.
Vi har även haft en uppvisning och prova-på tillsammans med Alnö hembygdsgård och en
ytterligare prova-på under hundens vecka med föreläsning och praktiskt arbete tillsammans
med hund.
Rallylydnadssektorn har även utbildat Jennie Lindqvist till tävlingssekreterare och Jennie
Lindqvist och Linda Björk har gått grundmodulen. Sektorn har även fått 5 nya medlemmar.
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Jennie Lindqvist också har vid två allmänlydnadskurser haft ett kurstillfälle/allmänlydnadskurs
med rallylydnad.
Sektorn har bestått av Jennie Lindqvist, Linda Björk, Sanna Lehtonen och Elisabeth Lundin

TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Bevakning
En patrullhundskurs startades under hösten 2017.
Sektorn har bestått av Roger Sjölund och Britt-Marie Thunborg.

Räddning
Det har under året inte funnits några aktiva räddningshundekipage vare sig i vår klubb eller i
distriktet. Orsaken är att MSB håller på att se över verksamheten.

UTSTÄLLNINGSSEKTORN
Inga utställningar genomfördes under 2017. Karin Lövkvist och Charina Fäldth har medverkat
vid utbildning till certifierad utställningsarrangör.
Sektorn har bestått av Karina Nordgren, Charina Fäldth och Karin Lövkvist

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Under året har detta hänt:
● Belysning iordninggjord.
● Taket Gula huset är kontrollerat och det finns inget mögel eller läckage.
● Altanerna är åtgärdade så även räcken, tak samt trappen ned.
● Ny släpa till grusplanen är införskaffad.
● Röda stugan färdigmålades.
● Skogsstyrelsen arbetsgrupp röjde runt hela anläggingen.
● Städlista gjordes för hela året.
● Gräsklippningslista iordningställdes.
● Inköp av wc-rullar och pappershandukar inköptes hos Pappersgrossisten.
● Träningsrummet – öppning och stängning läggs ut på hemsidan.
● Rengöring av luftvärmepumpen är gjord.
● Viss plantering av blommor och ljung.
● Inspektion av väg upp, offert inte begärd.
Kommittén har bestått av Marie Fahlberg, Maggie Thavenius, Roger Sjölund och Jon Lundgren.

KÖKSKOMMITTÉN
Under 2017 bestod kökskommittén under perioden januari-augusti av Anka Olsson och Karin
Engblom. Köket var bemannat och hade verksamhet på klubbens alla aktiviteter exempelvis
kurstillfällen, tävlingar och städdagar. Luncher och fikakorgar har fixats till funktionärer på
tävlingar och andra aktiviteter.
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Utöver att bemanna och ordna när det var planerade aktiviteter såg ”köket” till att det
fanns nybakat fikabröd, läsk, godis och annat smått & gott att tillgå mot betalning i
”burken” eller via swish. Trivselluncher och liknande har också ordnats.
Kökets verksamhet, oavsett om köket varit bemannat eller ej, har varit och är mycket
uppskattat av både medlemmar och andra som besöker vår klubb.
Efter augusti så löste vi köket genom gemensamma krafter och att medlemmar tog på sig
uppdrag som exempelvis att handla. Något som Anka och Karin tidigare hade ordnat med.
Inför de större arrangemangen fanns medlemmar på plats i köket.
Vi kan konstatera att det blev ett avbräck när klubben stod utan kökskommitté, något som vi
hoppas åtgärdas under 2018.
Kommittén har bestått av Anka Olsson med hjälp av Karin Engblom

PR/INFO

Champion
Under sitt första år som champion får man i större format stå på spiselkransen för att senare
flytta över till väggen där klubbens tidigare championekipage finns. Klubben har inte fått någon
champion under 2017.

Nyhetsbrev
Kattis (Katarina Lundquist) startade upp Nyhetsbrevet och det första skickades ut 2013-07-24.
Sedan dess har det i snitt skickats ut 11 brev per år.
Under 2017 skickades det ut 12 brev till de medlemmar och övriga som vill följa vår klubb. Sista
brevet skickades ut till 480 prenumeranter. Som mest har brevet skickats till 563 st (då fick de
som prenumererade på nya kurser också utskicket). Brevet bygger helt och hållet på underlag
från styrelse, sektorer och kommittéer vilket innebär att innehåll och utskicksfrekvens har
styrts av detta.
Nyhetsbrevet har varit uppskattat och ett bra komplement till både klubbens hemsida och
Facebook.

Resultatbanken
Det infördes under året ett nytt system för inrapportering av resultaten med förhoppning om
att öka antalet tävlande om de olika vandringspriserna men tyvärr har det bara ökat
marginellt. Idag finns ett formulär på hemsidan för att skicka in sina resultat och det behöver
bara göras vid första tillfället/tävlingen. Ansvarig hoppas på ett bättre deltagande till 2018!
Viveka Andersson är ansvarig för resultatbanken.

Webb
Under året har hemsidan och den officiella Facebook-sidan uppdaterats kontinuerligt. Ett nytt
bokningssystem för klubbens lokaler och planer har införskaffats och en ny mailprenumeration
för våra kurser och aktiviteter har lanserats. Hemsidan besöks av ca 4500 unika
besökare/månaden.
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EXPEDITION & MEDLEM
Expeditionen har hanterat inkommande post och kopierat samt sorterat till styrelse, sektorer
och kommittéer. Även deltagit vid klubbens sektor – och kommittémöten samt
medlemsmöten. Ansvarar för att det ser snyggt och prydligt ut på klubbens anslagstavlor.
Anja Abrahamsson har ansvarat för expeditionsuppgifterna. Anja ordnade även så att
Försvarsutbildarna kunde hålla sin kurs ”För din säkerhet” i klubbens lokaler.
Medlemsansvarig har i år varit Linda Jansson, som har hanterat nya medlemsförfrågningar via
klubbens hemsida. Förra årets medlemsansvarige Elisabeth Funseth ansvarade för
närvarokontrollen på årsmötet 2017.
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VERKSAMHETSPLAN 2018
STYRELSEN
Långsiktiga mål
●
●
●
●
●
●

Positiv gemenskap
Brett engagemang för att utveckla klubben
Framgångsrika tävlingsekipage
Bra renommé bland hunndägare
Väl fungerande egen anläggning
Väl fungerande administration och en ekonomi i balans

Kortsiktiga mål:
●

●

●

●

●
●

Öka aktiviteten på klubben
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2017-2018
och därmed kunna påvisa mer aktivitet samt att jämföra kökets inkomster för samma
period
Öka antalet aktiva medlemmar
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2017-2018
och därmed kunna påvisa mer aktivitet
Hålla lika många kurser som föregående år (2017), eller fler, och med god kvalitet
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2017-2018
och därmed kunna påvisa fler genomförda kurser samt att även ta del av underlag från
Studiefrämjandet.
Lämna ut och sammanställa kursutvärderingar för att påvisa kvalitet
Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer
Kontroller mot resultatbanken för klubbens medlemmar
Förhoppningsvis finns det möjlighet att följa upp fler resultat under 2018 så att ett
jämförelsematerial kan tas fram.
Fullfölja upprustningen av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplanen från Fastighetskommittén
Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget

Aktiviteter 2018 – långsiktiga mål
Positiv gemenskap
För att få en positiv gemenskap i klubben vill vi:
● genomföra våra arrangemang med bred uppslutning, över sektorsgränserna
● medverka till att fler medlemmar engagerar sig som funktionärer i klubben
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●

● genomföra fler gemensamma arrangemang som temakvällar, klubbens dag,
städdag, träningsläger och klubbfester
● att medlemsinformationen upplevs snabb och bra
genomföra sektor- och kommittémöten

Brett engagemang för att utveckla klubben …
För att få ett brett engagemang för att utveckla klubben vill vi:
● att varje sektor/kommitté presenterar offensiva verksamhetsplaner
● ta tillvara på idéer och förslag från medlemmarna och medlemsmötena
● erbjuda intressanta aktiviteter som fångar upp många medlemmar

Framgångsrika tävlingsekipage …
För att få fram fler framgångsrika tävlingsekipage vill vi:
● verka för att ge medlemmarna goda förutsättningar för att komma till tävlingsstart
● göra gemensamma eller individuella utbildningsinsatser
● engagera bra föreläsare och instruktörer
● uppmärksamma ekipage som genomfört framgångsrika tävlingar

Bra renommé bland hundägare …
För att förstärka klubbens renommé bland aktiva hundägare vill vi:
● med hög kvalitet erbjuda rätt träning och utbildning till alla som efterfrågar
● fortsätta utbilda och vidareutbilda instruktörer. Utbilda lärare i hundtjänst
● värna om att ge nya medlemmar ett positivt mottagande och ett bra bemötande
● fortsätta utveckla kommunikationen med klubbens medlemmar
● öka våra externa kontakter med ungdomar, företag och media
● Jobba för att få en aktiv PR/Info-kommitté

Egen anläggning av god klass …
För en fortsatt bra utveckling av anläggningen i Gudmundsbyn vill vi:
● skapa en underhållsplan för fastigheten
● göra ytterligare förbättringar av träningsplanerna
● komplettera belysningen på planer och vid klubbhuset
● fortsätta måla och underhålla byggnaderna

Väl fungerande administration och en ekonomi i balans …
För att ha en väl fungerande administration och en ekonomi i balans vill vi:
● även fortsättningsvis ha en medlemsansvarig person kopplad till styrelsen
● ha en fungerande kursverksamhet
● att rörelseresultatet för året ska vara positivt
● fortsätta att förtydliga administrativa rutiner
● fortsätta värna om satt budget, respektera ansvarsområden och vara
kostnadsmedveten

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB

19 (25)

AGILITYSEKTORN
Ingen verksamhetsplan är skriven då det inte finns planer på någon aktiv sektor under
2018. I och med att sektorn kommer att vara vilande under 2018 så kommer klubben även
under detta är att hålla containern till agilityhindren låst.

BRUKS- OCH LYDNADSSEKTORN
Bruks och lydnadssektorn planerar under 2018 5 lydnadstävlingar, 2 tävlingar i ipo/bsl och 9
brukstävlingar.
Annelie Edstrand och Ellinor Hast kommer under våren gå kurs för att bli tävlingsledare.
BoL kommer under vintern att jobba med en utvärderingsmodell för att få in vad våra
tävlanden tycker om oss som tävlingsarrangörer.
En lathund ska tas fram för funktionärer som en hjälp inför, under och efter tävlingarna.
Planer finns för en pysselkväll där vi gör spårapporter, nya snitslar, skyltar, umgås, bastar och
dricker vin.
Som alla vet så behövs det många för att få till en bra tävling. Inne på BoL:s rum finns det en
tavla som man kan skriva upp sig som funktionär eller så kontaktar ni någon i sektorn.

DRAGSEKTORN
Vintersäsongen

Träning med hund
18-01-10
18-01-24
18-02-07
18-02-21
18-03-07
18-03-21

Plats: Skönvik Skidstadion
Samling: 18.00 (utan hund)

Träningstävlingen Dragrond
18-01-17
18-01-31
18-02-14
18-02-28
18-03-14
18-03-28

Plats: Elljusspåret bakom NHK Arena i Timrå
Anmälan: 18.30-18:45
Första start: 19:00

●

Vindelälvsdraget, den uppskattade draghundsstafetten som varar under
fyra dagar, körs som vanligt v 11. Starten går i Ammarnäs och målgången
är i Vännäs by. Sundsvall räknar med att skicka iväg 2 lag.
● Säsongsavslutning och Klubbmästerskap kommer att ordnas i slutet av
vintersäsongen.
● Grönt Kort kurs
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●

Vinter-SM Lina lång och supersprint anordnas av klubben den 17-18
februari.
Barmarkssäsongen
●
●

En barmarkstävling kommer att hållas under hösten.
Under denna säsong har vi som mål att hålla gemensamma träningar även
på barmark. Om detta uppfylls kommer information om det läggas ut på
FB och hemsida.
● Enklare form av barmarkstävlingar, typ ”Dragrond” planeras att
genomföras under hösten när temperaturen blir lite svalare.
● Kick Off planeras till början av hösten. Där ser vi över vår aktivitetsplan
och gör en ansvarsfördelning.
● Deltagande på Svenska Draghundssportförbundets Årsstämma.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Planerad verksamhet:
● Valpkurs – 1 styck (Erika/Carina)
● Allmänlydnadskurs – 1 styck (Erika/Carina)
● Appellkurs 1 styck (Eva Forslund)
● Sök kurs 1 styck ( Eva Forslund)
● Instruktörsutbildning – 3 stycken (Jennie/Linda/Leif)
● Patrullhundkurs (beroende på klarade ekipage)

MENTALSEKTORN
2018 planeras att genomföra 2 kvälls MH på våren och likaså 2 på hösten. Vår tanke är att hålla
öppet för att eventuellt kunna komplettera med ytterligare ett på höst och vår. Två stycken
uppfödar MH är bokade. Datum för kvälls MH får tillträdande sektor sätta. Under 2018 är vår
plan att få fler funktionärer att jobba med mentalsektorn. Vi har sett att vi behöver
vidareutbilda våra figuranter och kommer att jobba för detta under 2018. Anders Nyman och
Magnus Wiklund lämnar sektorn men kommer att vara tillgängliga för beskrivar samt
testledaruppdrag.

RALLYSEKTORN
Planer inför 2018 är att vi ska utbilda Jennie Lindqvist och Linda Björk till
rallylydnadsinstruktörer, vi kommer att försöka anordna två kurser och även fokusera på att
anordna söndagsträningar under året. Vi vill skicka minst en medlem ur sektorn att utbilda sig
till skrivare och vi kommer att ha dubbla tävlingar inom alla klasser den 16 september 2018
med beräknad 120 starter.

TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Bevakning
Ingen verksamhet planerad.
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Räddning
Räddningssektorn fortsätter att vara vilande under 2018. Norra norrland distriktet har startat
en sjöräddningskurs under 2017 som de har förlängt ner till Sundsvall. I dagsläget är det tre
ekipage som fullföljer denna kurs.

UTSTÄLLNINGSSEKTORN
Ingen utställning är planerad under 2018.

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Planer för 2018:
Måla gaveln på Gula villan
Byta altandörr i Gula villan
Fixa bron till röda huset och måla taket i duschen

KÖKSKOMMITTÉN
En ny kökskommitté kommer att finnas valbar inför kommande årsmöte. Utifrån detta
finns ingen direkt verksamhetsplan att redovisa nu, men ambitionen är att köket ska
vara bemannat vid klubbens alla planerade aktiviteter.

PR/INFO
Champion
Att fortsätta fotografera nyblivna championekipage i klubben.

Nyhetsbrev
Klubben och styrelsen måste ta ett beslut om Nyhetsbrevet ”behövs” eller om det räcker med
att hemsidan hålls aktuell och de som har tillgång till Facebook får information via dessa
kanaler.
Kattis, som skött Nyhetsbrevet, väljer att avgå och lämnar gärna över till hugad spekulant. Att
skapa brevet är inte svårt då det görs via ett färdigt verktyg, Apsis. Ev svårighet är att få in
aktuell information och formulera text och stödord till ett innehåll.
Det finns möjlighet till 1000 prenumeranter, så Apsis kan användas till så mycket mer än
Nyhetsbrev.

Resultatbanken
Av största vikt att vi blir bättre på att inrapportera våra resultat då annars våra sponsorer inte
längre är intresserade av att vara kvar.

Webb
Uppdatera hemsidan och den officiella Facebooksidan vid behov.
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EXPEDITION & MEDLEM
Expedition kommer att fortsätta arbetet med att hantera inkommande post, se till att
anslagstavlor mm hålls prydliga och uppdaterade samt att expeditionen på övre plan hålls
ordnat så att det fungerar för berörda parter.
Medlemsansvarig arbetar vidare med att registrera nya medlemmar och kontrollerar
medlemsmatrikeln löpande.
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BUDGETFÖRSLAG 2018
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