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VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG
Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett utvecklande år för klubben. Vi arrangerade en officiell
utställning. Vi genomförde ett antal lyckade bruks- och lydnadtävlingar. Aktiviteten i träning och
hundägarutbildning har varit god. Nya lärare i hundkunskap är under utbildning.
Under året bedrevs, i linje med verksamhetsplanen, en både aktiv och utvecklande verksamhet i
klubben. Nyhetsbrevet har använts flitigt och varit en uppskattad kanal till klubbens medlemmar.
Tre medlemsmöten har hållits under året. Alla tre mötena har varit traditionella möten där aktuella
frågor/information tagits upp.
Antalet medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb har under året uppgått till 365 betalande
medlemmar (151231).
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PROGRAMFÖRKLARING, LÅNGSIKTIGA OCH KORTSIKTIGA MÅL
Programförklaring. Den vid årsmötet 2007 antagna programförklaringen har fortsatt fungerat som
en röd tråd i klubbens samlade verksamhet. "Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb för alla
aktiva hundägare och genom samverkan ska klubben arbeta mot gemensamma mål"
Klubbens långsiktiga målbild, som kompletterar Svenska Brukshundklubbens målbild, har varit:


positiv gemenskap



brett engagemang för att utveckla klubben



framgångsrika tävlingsekipage



bra renommé bland hundägare



väl fungerande egen anläggning



väl fungerande administration och en ekonomi i balans

Kortsiktiga mål:
Vår kortsiktiga målbild för 2015 har varit att:








Starta mentalverksamhet. Ny sektor undersöker möjligheterna
Minst lika många kurser som föregående år dvs 28 stycken
Fler aktiva tävlanden. Ta upp på instruktörsmötet för att man ska informera på kurser.
Fler appelltävlingar kan sökas med kort varsel.
Sponsra tävlande i SM (tävlingar där man måste kvalificera sig)
Måla färdigt klubbhuset. Installera reningsanläggning för vattnet på klubben.

Upprustningen av klubbhus och planer har pågått under året.
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SEKTORER OCH KOMMITTÉER
Följande sektorer och kommittéer, här redovisade med respektive sammankallande, har officiellt
ingått i Sundsvalls Brukshundklubbs organisation under 2014:
Hundägarutbildning (HUS)
Draghund
Bruks och Lydnad (BOL)
Agility (kontaktperson)
Rallylydnad
Utställning
Bevakningshund
Räddningshund (kontaktperson)
Mentalhund (kontaktperson)

Anja Abrahamsson
Katarina Stenvall
Vakant
Ellinor Edvall
Jeanette Nordqvist
Karina Nordgren
Isabelle Backlund
Karin Sjökvist
Lena Funseth-Norberg

Freestylekommittén
Ungdomskommittén
Fastighetskommittén
Kökskommittén
Info och PR-kommittén
Expeditionen
Webmaster

_
Jon Lundgren
Camilla Johansson
Anja Abrahamsson
Marie Hallén/Ylva Holm

Lotteriansvarig
Championväggen
Resultatbanken

Håkan Ohlsson
Jeanette Nordqvist
Viveka Andersson

TRÄNING OCH TÄVLING
Träning
Här är några av de aktiviteter som genomförts under året:
 Kurser i allmän- och tävlingslydnad, utställning,valp och rallylydnad
 Onsdagsträningar

Tävling
Sundsvalls Brukshundklubb har haft många medlemmar som tävlat aktivt under året.
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KLUBBENS UTVECKLING
Verksamhetsplanen som antogs vid föregående årsmöte har steg för steg arbetats igenom med sikte
på klubbens mål. Många aktiviteter har genomförts samtidigt som det återstår en del innan vi når
våra uppsatta långsiktiga mål. Arbetet har bedrivits i såväl styrelsen som klubbens sektorer och
kommittéer.
Styrelsearbetet Arbetet har varit inriktat på att utveckla klubben i enlighet med verksamhetsplanen
och medlemmarnas förväntningar. I kontakten med medlemmar har styrelsen verkat för att skapa
bra engagemang i både den löpande verksamheten och i utvecklingsarbetet. Styrelsen har fortsatt att
strukturera arbetssättet i klubben och att verka för att det skapas bra förutsättningar för arbetet i
sektorer och kommittéer. Vi har haft ett sektor- och kommittémöte för att sprida information och
uppmuntra kommunikation mellan grupperna.
Medlemsmöten. Tre medlemsmöten har hållits under året. Alla tre mötena har varit traditionella
möten och några med inslag av olika teman.
Hemsida Hemsidan är levande och besöksfrekvensen är stor. Hemsidan är kopplad till Facebook
vilket gör att varje aktiv medlem har möjlighet att läsa och kommentera. Hemsidan kompletteras
med ett uppskattat nyhetsbrev.
Medlemsadministration. Elisabeth Funseth har arbetat med hanteringen av medlemmar.
Samarbetet i MND. Sundsvalls Brukshundklubb har medverkat i samarbetet mellan distriktets
brukshundklubbar och deltagit i MND:s styrelsekonferens. Vi har under det gångna året varit
representerade i MND:s styrelse och sektorer.
Verksamhetsplanen 2016. En preliminär verksamhetsplan för 2016 har upprättats. Planen tar sikte
på klubbens målbild och de synpunkter och idéer som framkommit vid medlemsmöten. Planen är
tänkt att kompletteras efter årsmötet när den nya styrelsen träffar sektorer och kommittéer för att
fastställa 2016 års definitiva verksamhetsplan.

TACK!
Tack till våra klubbkamrater. Tillsammans är vi en förening som med god vilja och engagerat sätt har
bedrivit verksamheten under det gångna året. Bakom klubbens framgång och utveckling står våra
aktiva medlemmar. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till er alla för både ert värdefulla arbete i
sektorer och kommittéer men också för den uppskattade kamratskap som präglar klubben.
Tack till markägare. Den mångåriga och goda kontakten med markägarna runt vår fastighet är av
stort värde för klubbens verksamhet. Det är ett samarbete vi uppskattar och styrelsen vill framföra
ett varmt tack till er alla.
Tack till sponsorer. Under året har klubben i olika sammanhang fått värdefullt stöd i olika former av
våra sponsorer. Styrelsen vill framföra klubbens varma tack.
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SEKTORERS OCH KOMMITTÈERS VERKSAMHETSBERÄTTELSER
Hundägarutbildningssektorn (HUS)
De valpkurser vi haft under 2015 är tre till antalet .
En Allmänlydnadskurs.
Kurser med eget upplägg har varit: En kurs Gå fint samt en Allmänlydnad med eget upplägg.
Brukstävlingskurs har anordnats.
En förberedande lydnadkurs samt tre Tävlingslydnadskurser.
En förberedande sökkurs samt en fortsättning Sök.
Två kurser dagtid har utlysts, en Valp och en Tävlingsinriktad Lydnad. Båda fick ställas in på grund av
få deltagare.
Som inspiration och vidareutbildning för våra instruktörer har HUS anordnat två instruktörsträffar.
Blivande lärarna Eva Forslund och Lena Funseth Norberg presenterade Grundmodulerna för
instruktörsutbildningen. Vid träffen i november deltog även Cicki Jannesson och Ammi Gyllenqvist
från Studiefrämjandet samt Marie Fahlberg. Marie hade föreläsning om Förebyggande friskvård för
hund.
Föreläsningen Spårhunden och lukterna med Tobias Gustavsson riktade sig till instruktörer och
hjälpinstruktörer i första hand.
En föreläsning i Tävlingspsykologi hade klubben för tävlingsförare och instruktörer.
I utbildningen till Lärare ingår att ha utvecklingsdagar för hundägare. Eva Forslund och Lena Funseth
Norberg har haft en dag om Analysinstrumentet, Lär känna din hund under våren. I oktober
ordnades dagen om TSB, Trygghet – Samarbete – Bestämmande.
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Flera träningsgrupper finns inom Sundsvalls Brukshundklubb.
För HUS, Anja Abrahamsson

Draghundssektorn, Verksamhetsberättelse
Draghundssektorn har under året bestått av Katarina Stenvall, Tina Stenholm,Angelica Saur, och
Mikael Nyhlén
Draghundsaktiviteter och resultat 2015
Vintersäsongen
Skidträning med hund har skett onsdagar under snösäsongen på främst på Södra Berget
Dragronden 2015 anordnades vid 5 tillfällen vid EON arena, Sörberge. 7-8 mars anordnade klubben
SM i Pulka och Stafett på Bergeforsens IP.
Sundsvalls Brukshundklubb deltog med två lag i Vindelälvsdraget och Lagen slutade på andra och
tredjeplats. Mycket imponerande och många storartade insatser med tanke på att det segrande
laget var ett rent slädlag.
7-8 februari anordnades intensivkurs i draghundskörning och Grönt kort under ledning av Tina och
David Stenholm. Spontana träningstävlingar har genomförts under vintersäsongen. Under året har
Sundsvalls Brukshundklubb kvalat in med tre representanter till draghundslandslaget, Team SwedenMikael Henriksson, John Eriksson och Angelica Saur.
Barmarkssäsongen
Höstens kickoff anordnades på Alnö 10september hemma hos Tina och David Stenholm. Här
diskuterades säsongen som varit och vi drog upp strategier inför kommande säsong. Löpträning
under ledning av Ida Höglund har anordnats 3 gånger under hösten med många entusiastiska
deltagare.4 augusti deltog ett gäng i Ljustorps Triathlon, dock utan hund. Barmarksträningar har
hållits vid 6 tillfällen från september–november i Indal och Sidsjön Barmarks-SM avgjordes i Nybro
17-18oktober. Klubben representerades av 10 klubbmedlemmar och resulterade i 2 guld, 1 silver och
1 brons
Övrigt
Draghundssektorn har träffats ca 6 gånger under året och planerat kring div aktiviteter. Klubben
använder numera Idrott On Line som officiell hemsida, detta är krav från Svenska
Draghundssportförbundet. Här finns all information som gäller draget. Länk till sidan finns på
Sundsvalls Brukshundklubbs hemsida.
Dragsektorn genom Katarina Stenvall, Tina Stenholm, Mikael Nylén, & Angelica Saur

BoL-sektor
Klubben har under 2015 saknat BOL-sektor och styrelsen har försökt att organisera arbetet runt
tävlingar. Ansvariga för tävlingar har hittats så alla tävlingar har kunnat genomföras. Möten för att
organisera arbetet har hållits och inför 2016 har bara tävlingar där ansvariga för tävlingar funnits
sökts. Tävlingsansvariga ser till att det finns funktionärer för tävlingen.
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Rallylydnad
Sektorn har bestått av:
Jeanette Nordqvist smk
Karin Morander
Lena Engman
Isabelle Engman
Jennie Lindqvist
Isabella Rönnqvist
Linda Björk
Madeleine Berglund Ulin
Vi har under året gjort följande aktiviteter.
• Från mars till juni körde vi söndagsträningar som avslutades med en träningstävling
• I april hade vi en tvådagars tävling med samtliga klasser
• Vi har haft en Nybörjarkurs och en kurs i F.A.Mklass
• Vi provade arrangera ett läger men tyvärr var intresset inte så stort.
• I augusti hade vi en tvådagars dubbeltävling i samtliga klasser
Under hösten har vi dock inte varit så aktiva på grund av olika livssituationer.
Med dessa ord överlämnar jag nu denna stafettpinne och önskar lycka till.
Rallysektorn gm
Jeanette Nordqvist

Bevakningssektorn
Bevakningssektorn har under år 2015 bestått av Susanne Olsson, Roger Sjölund, Isabelle Backlund
(smk) och Britta Thunborg
Kristina Bolden har tillsammans med Isabelle Backlund haft en patrullhundskurs
Ett flertal hemvärnsekipage från klubben har deltagit i Medelpads Hemvärnsbataljons övningar och
utbildningar under året.
Flera ekipage har deltagit vid eftersök och olika rekryteringsdagar för hemvärnet
Nycertade hund till Hemvärnet men med en erfaren förare. Susanne Olsson med Molars Dio
Nycertade ekipage är Cecilia Aspholm med Chappers Candy Man ( Dogge) och Erika Sjöberg med
Molars Dizel.
Gemensamma träningar har bedrivits med 15:e bataljons hundförare

Fastighet
Kommittén består av
Roger Sjölund
Jon Lundgren
Maggie Thavenius
Marie Fahlberg
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Torsten Bergner
Övernattningsrummen klara, förutom en överslaf saknas (höger sida Gula huset)
Beläggningen har varit bra med tanke på den korta tid vi haft rummen.
Vattenfilter är monterat och klart, fungerar bra. Donerat av Inga Bengtsson.
Större stenar borttagna från grusplanen.
Påbörjat med målningen av Röda stugan.
Häckplant samt vårlökar har planterats.
2 städdagar har arrangerats.
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