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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

STYRELSEN SUMMERAR
Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett år där många frön började gro, en solid grund för
framtida arbete har lagts och ett engagemang för klubben och dess verksamhet spirar!
Av den styrelse som tillträdde 2016 var 6 av 7 st nyvalda. Det har inneburit att årets fokus har
legat på verksamhetsuppbyggnad och till viss del återhållsamhet för att få en bild av aktuell
status i klubben. Glädjande kan vi konstatera att året bedrevs av en både aktiv och utvecklande
verksamhet, i linje med verksamhetsplanen.
Klubbens sektorer och kommittéer har varit aktiva och verksamhetsplanerna är i hög grad
genomförda. Klubben har utvecklats mot de mål vi satt upp. Sammantaget har 2016 varit ett år
där träning, tävling, gemensamma arrangemang och positiv gemenskap har stått i centrum.
Under hösten genomfördes Barmarks SM i klubbens regi, ett lyckat arrangemang med många
tävlande. Ett strålande exempel när en Brukshundklubb är stark.
Klubbens informationsarbete fungerar nu mycket bra. Vårt nyhetsbrev är mycket informativt
och läses av nästan 500 prenumeranter. Hemsidan har fått ett nytt ansikte och fungerar
mycket bra med ny Webbredaktör. Anslagstavlan på Facebook har varit till god nytta.
En ny verksamhet kom till oss då Realgymnasiet valde att lägga en lägervecka fylld av
aktiviteter hos oss på Björkebo.
Antalet medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb vid årets slut var 351 medlemmar.

Ekonomi
Sundsvalls Brukshundklubb’s focus detta år har varit ekonomin. Efter att tagit över en ekonomi
i obalans och med släpande åtaganden, ett inbrott som genererade förluster, en vattenskada
till trotts så har styrelsen ihop med hela klubben lyckats vända den negativa trenden och
avslutar på plus.

Proaktivitet
I juni hade klubben ett Visionsmöte för att ta reda på vad våra medlemmar önskar att styrelsen
och klubben riktar fokus mot. Många små och stora idéer mynnade ut från mötet. Detta är ett
embryo för kommande år.
Ett förslag från mötet var en egen inomhushall! Det visade sig vara det största och mest
komplexa förslaget – men det kan vi med glädje meddela att vi har startat upp ett arbete med
att skapa ”Björkebo Hundhall”. En projektansvarig, Lars Fabbe Fahlberg, kommer tillsammans
med en grupp att jobba med ett ”förprojekt”. Projektet dras igång under 2017 med att först
göra en kravprofil och knyta till oss kompetens.
Förhoppningen är att vi om ett antal år skall äga och driva en tränings och tävlingshall för
hundar.
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Under hösten deltog vår klubb i ”Hundens vecka” som Studiefrämjandet samordnade i
distriktet. Vår klubb erbjöd 5 föreläsningar med ämne som – Bruksarbete (spår, sök, rapport),
Hur går en tävling till, Mentalitet hos hund, Friskvård för hunden och Skyddshunden. Mycket
uppskattat och välbesökt.
På ett av höstens medlemsmöten lyftes även frågan om vår klubb skulle satsa på nya
tävlingsekipage, liknande ”Umeå-modellen”. Idén togs emot positivt och förhoppningen är att
det arbetet kan starta kommande år.

Utvärdering av arbete i förhållande till årets verksamhetsplan –
Måluppfyllnad
Styrelsen har jobbat med kort- och långsiktiga mål som beslutades på årsmötet 2016.
De långsiktiga målen är klubbens grund för utveckling och framgång. Styrelsen anser att vi
under 2016 har haft framgång vad gäller fungerande administration och en ekonomi i balans.
Vi tycker även vi har en väl fungerande anläggning även om vi detta år medvetet har ”legat
lågt” med investeringar. Målsättningen med att få ett bra renommé bland hundägare jobbar
framför allt HUS med då de tagit ett omtag med att se över kursutbudet, utbildat fler
instruktörer samt egna lärare. Vi har en hel del jobb kvar vad gäller framgångsrika
tävlingsekipage i bruksarbetet där vi behöver utvecklas. Men framgångsrika är vi fortfarande
på draghundssidan. Att vi under året nått ett brett engagemang och positiv gemenskap
kommer vi att ”skörda frukten” av under 2017.
Till den kortsiktiga målplanen som beslutades på årsmötet 2016 framtogs på medlemsmötet i
maj en förklaring till hur målen skulle kunna mätas. Under respektive punkt presenteras
måluppfyllnaden.
Öka aktiviteter på klubben
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2015-2016 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet samt att jämföra kökets inkomster för samma period
Resultat: Då kökets intäkter har ökat stort så kan vi påvisa mer aktiviteter vid klubben
Öka antalet aktiva medlemmar
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2015-2016 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet
Resultat: Då kökets intäkter har ökat stort så kan vi påvisa mer aktiviteter vid klubben
Hålla lika många kurser som föregående år (2015) eller fler, och med god kvalitet
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2015-2016 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
Resultat: Förväntat resultat 28 kurser, antal genomförda 8 kurser. Nådde inte målet.
Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer
Kontroller resultatbanken för klubbens medlemmar
Resultat: ej mätbart i år.
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Fullfölja upprustningen av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplanen från Fastighetskommittén
Resultat: P.g.a vattenskadan så har mycket fått stå tillbaka. Belysning och nytt nyckelystem
klart. Tak besiktat.
Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget
Resultat: Se ekonomisk rapport.

Mötesverksamhet
Medlemsmöten, Klubben har haft 4 medlemsmöten under året varav ett var ordinarie
årsmöte. Övriga tre medlemsmöten har varit traditionella möten där aktuella
frågor/information tagits upp.
Sektor- och kommittémöten har genomförts 3 gånger under året där styrelsen har träffat de
flesta förtroendevalda för att diskutera samarbete och gemensamma aktiviteter.
Styrelsemöten, Styrelsen har träffats 9 gånger vara 1 möte var konstituerande.
AU-möten, Ett arbetsutskott bestående av ordf, kassör och sekreterare har haft ett mötet inför
uppstarten av s/k-mötena
Övrigt, Utöver ordinarie möten har styrelsen även haft samarbetsmöten med
Fastighetskommittén och Utbildningssektorn samt ett visionsmöte där medlemmarna fick
lägga fram förslag kort- och långsiktiga mål och aktiviteter.
Många frågeställningar (ej beslutsmässiga) har kunnat lösas via kontakter genom
facebookgrupper, mail och telefonsamtal.

Representerade
Distriktsmöten, Klubben har haft representant på distriktets årsmöte genom Lars Fabbe
Fahlberg
Stämmor, Klubben har inte deltagit på några stämmor detta år
I Mellannorrlandsdistriktet av SBK har följande klubbmedlemmar varit representerade; Lena
Funseth-Norberg – v ordförande & HUS, Anja Abrahamsson – suppleant, Britt-Marie Thunborg
– Patrullhund, Sara Edblom – Räddningshund.

Sektorer och kommittéer
För att en klubb ska kunna fungera måste det finnas eldsjälar i alla sektorer och kommittéer. Så
har det fungerat i vår klubb även detta år. I nedanstående verksamhetsberättelse från
respektive s/k finner vi en otrolig insats och ett stort engagemang. Vi kan verkligen slå oss för
bröstet då vi är en klubb som kan erbjuda aktiviteter både sommar som vinter.
Styrelsen kan med glädje sammanfatta ett år - där vi åter har en aktiv mentalsektor, där vi haft
en officiell utställning på vår klubb, där vi har genomfört sportsmannamässiga bruks- och
lydnadstävlingar, där vi har arrangerat ett lyckat Barmarks-SM, där vi har haft flertalet kurser
med fokus på utveckling, där vi utbildat egna funktionärer, där det flödat av aktiviteter i vår
servering nästan alla tider på dygnet, där vi har haft deltagare på mästerskap i lydnad,
försvarsmakt, drag och barmark och mycket, mycket mer som framgår av nedanstående texter
skrivna av respektive s/k.
Kontaktpersoner i styrelsen för respektive sektor och kommitté:
Lars Fabbe Fahlberg – fastighet, champion, resultat
Kicki Silén – Agility, Rally
SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB
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Linda Jansson – Drag, Kök, Med.ansvarig
Kattis Lundquist – Webb, Expedition, Utställning
Camilla Johansson – Mental
Isabell Backlund – BoL
Susanne Olsson – HUS, Tjänstehund
Alla gör ett strålande jobb för vår fina klubb! Det största och varmaste TACK som går att
uppbringa ger vi till våra förtroendevalda.

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 Lydnads-SM, SM för
Försvarsmakthund, SM Nordisk stil, Barmarks-SM, EM Nordisk stil i Norge, Barmarks-EM i
England
Ellinor Hast
Fia Halvarsson
Angelica Saur
Elin Jansson
Emelie Eriksson
John Eriksson
Jonas Danvind
Mikael Henriksson
Peter Stenvall
Roger Sjödin
Tomas Henriksson
Stafettlag

Lydnads SM
SM för Försvarsmakthund, 4’e plac
SM Drag, 1 guld, 1 silver, EM Drag Silver stafett
SM Drag och SM Barmark, 2 guld, 2 silver
SM Barkmark, 1 guld
SM Drag och SM Barmark, 1 guld, 1 silver, EM Drag, EM Barmarks
Brons
SM Drag, 1 guld, 1 silver, EM Drag
SM Drag, 1 guld, 2 brons, EM Drag Silver stafett
SM Barmark, 1 guld
SM Drag, 1 brons
SM Drag, 1 silver
SM Drag, 1 silver, SM Barmark, 1 guld

Championat
Klubben har under året 2 medlemmar som fått utmärkelse i Rallylydnad
Ann-Chatrine Lilja med LPI LPII LPIII SELCH RLDN RLDF Meet Myown Regent alias Lion
Viveca Andersson med RLD N RLD F RLD A RLD M Maldas Gitte

Utmärkelser
Som alltid håller vi på spänningen och presenterar årets pristagare av vandringspriser och
utmärkelser i en separat bilaga som bifogas efter årsmöteshandlingarna.

Tack till sponsorer
Under året har klubben fått ett 3-årigt sponsoravtal med SCA.
Vi har även tillhandahållit sponsring till vår utställning via Royal Canin. Till våra bruks- och
lydnadstävlingar har flertalet lokala aktörer varit generösa och skänkt priser. Vår
Tävlingssektorn beslutade därmed att inte dela ut några pokaler då tävlande uppskattade
nyttopriser mer.
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Tack till markägare och grannar
Mångårig kontakt med markägare och jaktlag runt vår fastighet har gjort samarbetet smidigt
och lättsamt. Som tack för det smidiga samarbetet vi har, träffas ofta jaktlaget i vår klubbstuga
innan jakten drar igång. Även våra bybor tillika markägare har haft sammankomster hos oss
vilket gör vår klubb och anläggning till en aktiv del i byn. Vi har även god kontakt med
markägare och jaktlag på de marker vi nyttjar för våra tävlingar.
Ett speciellt tack till Åke och Ing-Marie, våra närmaste grannar, som har ett nära samarbete
med vår aktiva kökskommitté. De närproducerade grönsaker vi får ta del av uppskattas varmt.

Tack till alla som har jobbat för klubben
Vår klubb som bildades 1945 har genom tiderna alltid haft engagerade medlemmar. Det är
därför vi nu kan summera det 71’a året i klubbens historia!
Vår klubb hade inte varit där den är idag utan engagerade och fantastiska medlemmar. Ett
stort TACK till alla som på ett eller annat sätt har hjälpt till att bibehålla vår fina klubb med
alla dess verksamheter samt att vi kan utvecklas och att vi kan se fram mot ytterligare ett
roligt år tillsammans.
Årets styrelse tackar för sig och önskar nästa styrelse lycka till. Det finns en bra grund att jobba
vidare på för tillträdande styrelsemedlemmar och det kommer att bli ytterligare en positiv puff
framåt för klubben.
Vi är dessutom övertygade om att alla sektorer och kommittéer stöttar den tillträdande
styrelsen och jobbar för framtida mål och utveckling av klubben.

Än en gång ett STORT TACK
För styrelsen 2016

Lars Fahlberg
Ordförande

Kicki Silén
V Ordförande

Linda Jansson
Kassör

Katarina Lundquist
Sekreterare

Camilla Johansson
Ledamot

Susanne Olsson
Suppleant

Isabell Backlund
Suppleant
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BALANS- OCH RESULTATRAPPORT 2016
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AGILITYSEKTORN
Vi har haft en nybörjarkurs i Agility under våren.
Ett hänglås är satt på containern till agilityhindren. Orsaken till detta är att vi vill hindra att
hindren blir stulna eller förstörda. Det blir endast de som har tillgång till nyckeln som kan
hantera hindren.
Det har varit sommarträning på tisdagskvällar under hela sommaren.
En sommarcup med tre deltävlingar tillsammans med Matfors Brukshundklubb’s Agilitysektor
har genomförts.
Tyvärr blev det ingen kurs under hösten då belysning saknades på grusplanen.
Sektorn har bestått av Ellinor Edström och Anneli Morén

BRUKS- OCH LYDNADSSEKTORN
Under 2016 har klubben arrangerat 5 lydnadstävlingar, 1 patrull tävling och 9 brukstävlingar.
Målsättningen var att inte behöva skära ner på antalet tävlingar, vilket ej heller gjordes.
Varje tävling har en ”ansvarig” person, som har till uppgift att ordna TL, TS, skrivare och andra
funktionärer som behövs till resp tävling, samt att BoL stöttar upp med råd och hjälp till den
ansvarige om/när det behövs, vilket fungerat tillfredsställande.
BoL har haft flertalet möten under året, med 100% uppslutning.
Inför 2017 har regeländring för lydnaden trätt i kraft och därför har ”Distriktet” haft en
helgträff i december för uppdatering av dessa för flertalet tävlingsledare och domare.
Behovet av både tävlingssekreterare och tävlingsledare är stort, vilket har resulterat i att 5
personer kommer att gå en webb-utbildning för tävlingssekreterare med start efter årsskiftet.
Detta glädjer oss enormt, då det var en av de poster som var tuffa att fylla. MEN det återstår
att utbilda fler tävlingsledare också…
Vi vill hylla alla som tävlat för klubben under året – med en extra hyllning till Ellinor Hast som
gjorde en fin insats åter igen på året lydnads-SM och till Ann-Sofie Halvarsson för sin 4:e
placering i SM för försvarsmaktshundar. Fantastiskt bra jobbat!
Vi tackar ALLA som under året har hjälpt till på våra tävlingar – och ser fram emot 2017 års
tävlingssäsong!
Sektorn har bestått av Ann-Christin Norlin och Bella Backlund

DRAGSEKTORN
Vintersäsongen
Skidträning med hund har skett onsdagar under snösäsongen på främst på Södra Berget
Dragronden 2016 anordnades vid 4 tillfällen vid EON arena, Sörberge. (tanken var 5 tillfällen,
men på grund av snöbrist och isiga spår fick vi ställa in ett tillfälle).
Vid ett tillfälle den 17/1 ordnade klubben en tidsträning i Ljustorp som ingick i Västernorrlans
cupen ett samarbete med Sollefteå och Härnösands draghund.
SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB
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Sundsvalls Brukshundklubb deltog med två lag i Vindelälvsdraget och Lagen slutade på första
och femte plats. Mycket imponerande och många storartade insatser från klubbens åkare.
Sundsvalls första lag vann med 1 minut och 20 sekunder till tvåan Hamar från Norge.
27-28 februari anordnades sundsvallsdraget där vi körde på medelpad classicspåret under
lördagen med 43 startande och under söndagen kördes en supersprint med 29 startande.
Spontana träningstävlingar har genomförts under vintersäsongen.
Under året har Sundsvalls Brukshundklubb tagit flera SM-medaljer i Piteå och Härnösand där
SM avgjordes. Piteå: Herrar combined John Eriksson (guld), Jonas Danvind (silver) och Mikael
Henriksson (brons). Damer combined: Angelica Saur (silver). Damer combined klass B: Elin
Jansson.(silver). Herrar lina: Jonas Danvind (guld), Mikael Henriksson (brons). Damer lina:
Angelica Saur (guld). Damer lina klass B: Elin Jansson (silver). Härnösand: Herrar pulka: Mikael
Henriksson (guld), Tomas Henriksson (silver). Damer pulka klass B: Elin Jansson (guld). Herrar
veteran: Roger Sjödin (brons). Under söndagen var det stafetter och Sundsvall ställde upp med
6 stafettlag lag ett kom tvåa.
Vi har även haft representanter med på EM i Nordisk stil (Norge) och Barmark (England):
Compined: Mikael H 7’a, John E 8’a, Jonas D 14’e, Angelica S 12’e
Pulka: Mikael H 4’a
Lina: Jonas D 7’a, John E 9’a, Angelica S 6’a
Stafett: Lag Mikael H, Angelica S – SILVER
Barmark cykel: John Eriksson BRONS
Barmarkssäsongen
Det stora arrangemanget var SM i Bergeforsen och inför det var det planering med tillhörande
möten som skett under våren sommaren och tidiga hösten. Barmarks-SM/world cup tävlingen
lockade många utövare och anmälningarna till tävlingen var nästan 300 personer. Här gjorde vi
ett stort arbete och lyckades även tävla själva. Arrangemanget fick goda vitsord från tävlande,
publik och från draghundsportförbundet som hade representanter på plats.
Under barmarks-SM tog Sundsvalls brukshundklubb många SM-medaljer. Stafettguld till
Sundsvalls lag 1. Linlöpning yngre veteran: Peter Stenvall (guld). Cykel herrar: John Eriksson
(silver) Cykel dam klass B: Emelie Eriksson (guld). Scooter 1-hund damer: Elin Jansson (guld).
Barmarksträningar har hållits vid 5 tillfällen från oktober – november i Skönvik och Sidsjön.
Dragsektorn genom Katarina Stenvall, Tina Stenholm, Mikael Nylén, & Angelica Saur.
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HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Gruppen har haft 12 träffar under året + arbetsmöten
Gruppen kommunicerar genom en sluten Facebook grupp där vi också delat dokument med
varandra.
Året som gått
2016 har varit ett uppbyggnadsår då Hundutbildningsverksamheten behövde få en omstart. Vi
har varit att härligt gäng som peppat varandra att försöka hitta nya arbetsmetoder och skapa
tydlighet. Susanne Olsson har varit styrelsens kontaktperson gentemot
Hundutbildningssektorn och Susanne har varit ett bra och positivt stöd.
Hundutbildningssektorn är stolta över att så många kurser genomförts och vi är superglada
över alla duktiga instruktörer som drivit verksamheten framåt.
Hundutbildningssektorn har i sammarbete med webbmaster Jenni byggt upp ett system på
hemsidan där kurserna läggs ut med typ av kurs, datum och namn på instruktörerna där
anmälan görs direkt med alla uppgifter som behöver vara med för en komplett anmälan. Det
blev mycket bra.
Hundutbildningssektorn använder endast kontaktvägen hus@sundsvallbhk.se för inkommande
och utgående kommunikation. Vilket var bra, vi ska dock förbättra svarstiderna.
Hundutbildningssektorn saknade mätbara mål för 2016, men har under året infört ett
utvärderingsprotokoll som ska fyllas i efter varje kurs och skapa ett nöjd-kund index som ger
oss mätvärde att arbeta med.
Hundutbildningssektorn är mycket glad och taksamma över det utmärkta samarbetet med
styrelse, fastighet och kök vilket alla bidragit till trivsel och ordning och reda!

Genomförda kurser 2016:
Valpkurser
Lars Fahlberg, Marie Fahlberg
Susanne Olsson, Isabelle Backlund, Erica Sjöberg
Eva Forslund, Carina Mårtensson
Allmänlydnadskurs
Elisabet Funseth, Chatarina Lönnberg
Linda Jansson
Specialsök
Instruktörsutbildning för Sundsvalls brukshundsklubbs instruktörer: Lena Funseth-Norberg
Specialsök/Nosework kurs: Elisabet Funseth, Chatarina Lundberg
Specialsök/Nosework kurs: Susanne Olsson, Isabelle Backlund, Eva Forslund
Instruktörsutbildningar
Grundmodul: Eva Forslund, Lena Funseth-Norberg
Allmänlydnadsinstruktörs kurs: Eva Forslund, Lena Funseth-Norberg
Agilitykurs
Ellinor Eriksson
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Övrigt
Utbildningsdag: Nya lydnadsregler med Maria Brandell i samarbete med distriktet.
Onsdagsträningar med teman: våren och hösten
Rallylydnad: öppna träningar
L1 hölls av samarbete studiefrämjandet
Prova på sök Kristina Sjödin och Inga-Lill Johansson^
Utvecklingsdagar
Analysinstrumentet 8 timmar Eva Forslund 8 deltagare
Analysinstrumentet 8 timmar Lena Funseth-Norberg 6 deltagare
TSB-modellen 8 timmar Eva Forslund, Lena Funseth-Norberg
Projekthundar 8 timmar Eva Forslund 2 st, Lena Funseth-Norberg 3 st.
Problemhundslösning /privatlektioner
3 st. anmälda

Utbildade personer under 2016:
Utbildade grundmodul
Erica Sjöberg
Carina Mårtensson
Linda Johansson
Leif Öjestedt
Påbyggnad analysinstrumentet, TSB-modellen, Coachande ledarskap
Madde Melander
Påbörjad instruktörsutbildning Sundsvalls brukshundsklubb
Carina Mårtensson
Erika Sjöberg
Utbildade SBK-Lärare Grundmodul
Eva Forslund, Lena Funseth-Norberg
Utbildade specialsöksinstruktörer
Elisabeth Funseth
Katarina Lönnberg
Susanne Olsson
Isabelle Backlund
Eva Forslund
Utbildade SBK-Lärare Allmänlydnad (Examination våren 2017)
Eva Forslund, Lena Funseth-Norberg
Sektorn har bestått av Eva Forslund (smk), Erika Sjöberg, Carina Mårtensson, Katarina
Antonsen, Madde Melander och Linda Johansson (tom maj 2016)
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MENTALSEKTORN
Vi bestämde oss tidigt på året för att ta upp mentalbanan efter många år i träda. Lena FunsethNorberg och Magnus Wiklund uppdaterade sig till att vara behöriga testledare och Anders
Nyman har hållit sin auktorisation levande genom arbete hos våra grannklubbar. Vi har även
några figuranter som har blivit uppdaterade.
Under tidig höst hjälptes ett härligt gäng åt att röja, fixa och snickra ihop en ny fräsch MH bana
på samma mark som den gamla.
I september genomfördes ett uppfödare MH med bravur, banan fungerade väldigt bra och alla
var nöjda där igenom uppfyllde vi vårt mätbara mål genom att genomföra och starta vår MH
bana 2016.
Vi tackar alla som hjälpt RUS mental att komma igång under 2016, ingen nämnd ingen glömd
RUS mental har haft Camilla Johansson som kontaktperson i Sundsvalls brukshundsklubbs
styrelse.
Sektorn har bestått av Magnus Wiklund och Anders Nyman

RALLYSEKTORN
Vi har under året hållit i söndagsträningar två gånger i månaden med ett genomsnitt på 5
deltagare per gång.
Vi arrangerade med hjälp av fina insatser av andra sektioner en lyckad tävling med dubbla
klassar 16-17 april med totalt 147 starter. Utöver det har vi arrangerat en uppvisning av
Rallylydnad på Alnö Hembygdsgårdsdagen.
Sektorn har bestått av Linda Björk, Jennie Lindqvist och Isabella Rönnqvist.

TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Bevakning
Vår klubb anordnade försvarsmakts-DM där Bella Backlund med Zaxa och Fia Halvarsson med
Gissmo deltog. Fia vann och kvalificerade sig därmed till SM
Bevaknings-SM genomfördes på Marma i Gävleborg och Fia tillsammans med Gissmo kom på
en hedrade 4’e plats.

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

UTSTÄLLNINGSSEKTORN
Vi har under året arrangerat 1 officiell utställning 2016-05-07 med 131 anmälda hundar.
Domare var Yvonne Brink och Dermot Timmins. Samma dag arrangerade vi en inofficiell
utställning för övriga raser med 67 anmälda hundar med domaren Annika Jonsson.
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Det arrangerades även exteriörbeskrivning samma dag.
Vi har ett samarbete med Timrå Brukshundklubb för att kunna erbjuda två utställningar
samma helg och för att hålla kostnaderna nere.
Vi har hållit i en utbildning för ringsekreterare.
Vi vill dessutom TACKA våra sponsorer… ingen nämnd ingen glömd!!
Sektorn har bestått av Karina Nordgren, Charina Fäldth och Karin Lövkvist

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Under året har vi:
 Övernattningsrummet har fått ett nyckel/kodlås.
 Beläggningen har varit mycket bra och vi har fått positiva reaktioner.
 Innan året var slut kom även ett kodlås/nyckelskåp till Utbildningsrummet/Träningsrummet
 Större stenar borttagna från grusplanen.
 Nya stolpar med de gamla lamporna uppsatta (dock lite försenat)
 Gräsklippning enl. schema, fungerat bra
 Taket Gula klubbhuset är besiktigat och inga skador.
 Vattenskada innanför köket, mycket jobb, återstår lite arbete
 Nyckelskåpet insatt, dock ej färdigt med koder för resp.sektorer/kommittéer
 Grillplats
 Ny liten gräsklippare inköpt.
 Expeditionen på övre våningen har via sponsring renoverats och målats av
klubbmedlemmar.
 2 städdagar har arrangerats.
Kommittén har bestått av Marie Fahlberg, Maggie Thavenius, Roger Sjölund, Jon Lundgren och
Leif Öjestedt (tom juni 2016)

KÖKSKOMMITTÉN
Köket har under året 2016 haft servering till tävlingar, utställningar och övriga
kursarrangemang.
Köket har vid ett flertal tillfällen ordnat servering till konferenser och kurser som har anordnats
av Distriktet mfl.
Köket har gjort ett bra ekonomiskt resultat.
Köket vill även tacka de tjejer och killar som har hjälpt till under året.
Kommittén har bestått av Anka Olsson med hjälp av Karin Engblom
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PR/INFO
Champion
Under sitt första år som champions får man i större format stå på spiselkransen för att senare
flytta över till väggen där klubbens tidigare championekipage finns.
Klubben har under året 2 medlemmar fått utmärkelse i Rallylydnad
Ann-Chatrine Lilja med LPI LPII LPIII SELCH RLDN RLDF Meet Myown Regent alias Lion
Viveca Andersson med RLD N RLD F RLD A RLD M Maldas Gitte

Nyhetsbrev
Under året har 14 nyhetsbrev skickats ut till de som prenumererat på nyhetsbrevet.
I och med att jag har suttit i styrelsen har jag haft tillgång till aktuell information och därmed
kunnat skicka ut brev med jämna mellanrum. Nyhetsbrevet har varit uppskattat och kan anses
som ett komplement till klubbens hemsida.
Skapare av nyhetsbrevet har varit Kattis Lundquist

Resultatbanken
I vanlig ordning inkommer underlagen via mail. I och med den nya hemsidan är ett bättre
formulär skapat för anmälan. Vissa vandringspriser har kompletterats med underlag för
IPO/BSL.
Ansvarig för resultatbanken har Viveka Andersson varit

Webb
En ny hemsida arbetades fram under sommaren och lanserades i oktober utifrån användarnas
krav och önskemål.
En förbättrad funktion för kursanmälningar har lanserats och om mottogs mycket possitivt
Webben drivs av Jennie Lindqvist

EXPEDITION & MEDLEM
Expeditionen har hanterat inkommande post och kopierat samt sorterat till styrelse, sektorer
och kommittéer. Deltagit vid klubbens sektor- och kommittémöten samt medlemsmöten.
Ansvarat för att det sett snyggt och prydligt ut på klubbens anslagstavlor.
Ett varmt tack till Kattis (sekr), Linda (kassör) och Tommy för det fina jobb som gjordes för att
piffa upp klubbens expedition på övre våningen samt mötesrummet utanför.
Anja Abrahamsson har ansvarat över expeditionsuppgifterna
Medlemsansvarig har hanterat nya medlemsförfrågningar via klubbens hemsida och har haft
ett tätt samarbete med klubbens kassör.
Ansvarat för närvarokontroll på årsmötet i klubben.
Elisabeth Funseth har ansvarat över medlemsregistret.
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VERKSAMHETSPLAN 2017
STYRELSEN
Långsiktiga mål







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:









öka aktiviteten 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
öka antalet aktiva medlemmar
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2016-2017
och därmed kunna påvisa mer aktivitet
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 kvalitet
verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer
Kontroller resultatbanken för klubbens medlemmar
fullfölja upprustningen av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplanen från Fastighetskommittén
vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget

Aktiviteter 2017 – 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
 genomföra fler gemensamma arrangemang som temakvällar, klubbens dag, städdag,
träningsläger och klubbfester
 att medlemsinformationen upplevs snabb och bra
 genomföra sektor- och kommittémöten
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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
 Projektera för en inomhushall – Björkebo Hundhall NY PUNKT

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 NY PUNKT
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AGILITYSEKTORN
Ingen verksamhetsplan är skriven då det inte finns planer på någon aktiv sektor under 2017.
I och med att sektorn kommer att vara vilande under 2017 så kommer klubben inte ha några
agilityhinder att nyttja för privat träning. Containern kommer att vara låst.

BRUKS- OCH LYDNADSSEKTORN
Klubben kommer att ha oförändrat antal tävlingar 2017
( 5 lydnadstävlingar, 1 patrulltävling och 9 brukstävlingar )
Precis som förra året kommer det att finnas en ”ansvarig” på varje tävling för att försöka fylla
alla poster med funktionärer.
Annette Hådén och Ellinor Hast kommer att kliva in i BoL och stötta upp/ansvara för våra
lydnadstävlingar.
Förhoppningsvis kommer vi att ha 5 nya tävlingssekreterare klara att använda till kommande
tävlingssäsong, då de skall påbörja sin webb-utbildning januari 2017.
Vi jobbar vidare för att få till en utbildning även för tävlingsledare.

DRAGSEKTORN
Vintersäsongen
6 träningstävlingar – Dragronden – planeras på Elljusspåret bakom NHK Arena i Timrå.
Jan: 11, 25 Feb: 8, 22 Mars: 8, 22
5 skidträning med hund planeras på Skönvik Skidstadion.
Jan: 18, 30 Feb: 15 Mars: 1, 15
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
Barmarkssäsongen
En barmarkstävling kommer att hållas i slutet av september. .
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.
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Kick Off planeras till början av hösten. Där ser vi över vår aktivitetsplan och gör en
ansvarsfördelning.
Deltagande på Svenska Draghundssportförbundets Årsstämma.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Hundutbildningssektorn blickar framåt och planerar att lägga ut årets kurstillfällen redan under
januari månad för att senare kunna komplettera med fler om ytterligare instruktörer känner
sig sugna på att hålla kurs under året.
Hundutbildningssektorn planerar:
• Ev patrullhundskurs
Katarina Antonsen
• Helg kurs tävlingslydnad
Anette Håden
• En Brukslydnads-tävlings kurs
Eva Forslund
vänder sig till tävlingsintresserade som hjälp för att komma igång att tävla.
• Sök helg våren
Ingalill Johansson, (Anki)
• Spårhelg April
Anders Nyman
• Valpkurs Dagtid Feb/Mars
Anette Håden
• Valpkurs Maj/Juni
Lars Fahlberg, Marie Fahlberg
• Valpkurs Aug/Sep
Lars Fahlberg, Marie Fahlberg
• Allmänlydnad Mars
Carina Mårtensson, Erika Sjöberg
• Allmänlydnad hösten
Elisabeth Funseth, Katarina Lönnberg
• Special sök April/Maj
Elisabeth Funseth, Katarina Lönnberg
• Special sök hösten
Susanne Olsson, Isabella Backlund
• Rallylydnads vår
Lena Funseth, Jennie Lindqvist
• Rallylydnad Höst
Jennie Lindqvist

Mallar, Rutiner och tydlighet:
Hundutbildningssektorn fortsätter sitt utvecklingsarbete genom att skapa en webbaserad
gemensam plattform där instruktörer ska hitta material som de behöver för att hålla kurser.
Här ska man bland annat kunna hitta presentationsmaterial, kontaktuppgifter till andra
instruktörer, dokumentation till den egna kursen med mer. Det ska vara lätt och roligt att ha
kurs – inget krångel.
Hundutbildningssektorn vill skapa rätt förväntningar för blivande instruktörer och andra
funktionärer som har utbildningsbehov. Det görs genom att skriva avtal.
Hundutbildningssektorn vill belysa att kursverksamheten är viktig för Sundsvalls
brukshundsklubb. Vi utbildar för att sprida kunskap och för att få fler aktiva i vår förening så att
vår verksamhet kan fortleva. Instruktörer som ska ha eller haft kurs under året erbjuds
uppmuntran för detta under verksamhetsåret.
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Hundutbildningssektorn har målsättning att kunna lägga ut så många av årets kurser som
möjligt bokningsbara – så att hundägare själva kan boka in kurser efter en egen
utvecklingsplan.
Hundutbildningssektorns målsättning är ett NKI på lägst 80%.

MENTALSEKTORN
2017 planeras att genomföra två kvälls MH på våren och likaså två 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 också bokade
Dessa datum är planerade:
6:e maj Uppfödar MH
13:e maj Uppfödar MH
18:e maj kvälls MH
1:a juni kvälls MH
16:e augusti kvälls MH
16:e september kvälls MH
Under 2017 är vår plan att förbättra och verkligen köra igenom vår bana så att allt ska flyta på.
Vi har budgeterat för lite ny utrustning.
Vi planerar även att försöka genomföra en M1 utbildning och även inventera våra befintliga
figuranter och funktionärer så att samtliga har rätt status och kanske även vidareutbildas. Vi
kommer att ta kontakt med Meta Carlsson för att erbjuda en uppstartsträff och senare en M1
utbildning för nya hugade figuranter/funktionärer.
Vi planerar även för ett MT som arrangeras av oss men hålls på någon annan plats.
Anders Nyman och Magnus Wiklund (sk) har för avsikt att sitta kvar i sektorn under 2017.

RALLYSEKTORN
Söndagsträningar i samma utsträckning som förra året, det vill säga i snitt 2ggr/månaden. Vi
vill skicka minst en utav oss att utbilda sig till allmänlydnad och rallylydnadsinstruktör för att få
igång en kursverksamhet för Rallylydnad. Vi kommer att sikta mot att ha ett Klubbmästerkap.

TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Bevakning
Planen är att under året hålla ett klubbmästerskap för våra patrullhundar
Ev kommer det att hållas en patrullhundskurs

Räddning
Då det mest lutar åt att MSB inte kommer att hålla internationella räddningshundar längre så
kommer det inte heller att finnas någon anledning till att upprätthålla en sektor för detta
ändamål. Räddningsverksamheten läggs därmed vilande.
Norra Norrland distrikt kommer 2017 att starta en sjöräddningskurs i Umeå men de har
förlängt den ner till Sundsvall. Informationsmöte kring detta sker på vår klubb 12 mars.
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UTSTÄLLNINGSSEKTORN
Vi planerar att arrangera en inofficiell utställning under året.

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Under 2017 planerar vi att:
• Färdigställa nya kodnycklar
• Tak över altan Gula huset
• Måla färdigt, sista väggen av Gula
• Altangolv samt räcken åtgärdas inkl tak
• Ny trapp från altanen ut mot tävlingsplanen
• Viramattor till domarkurerna + grus
• Måla uthyrningsrummen i gula, måla gavel på säng samt vägg
• Ev mer Grus lass till grusplanen samt sladdas/rensas
• Blomlådor/blommor

KÖKSKOMMITTÉN
Köket kommer att fortsätta på samma sett under 2017 med servering på uppdrag av sektorer
och kommittéer.

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

Nyhetsbrev
Ambitionen är att kunna skriva så många nyhetsbrev som styrelsen och klubben önskar. Det
viktiga är att informationen skickas till brevets mail av styrelse, sektorer och kommittéer. Ett
nyhetsbrev kan skickas ut med ganska kort varsel.

Resultatbanken
Ansvarig för resultatbanken jobbar med en översyn av vandringspriserna på grund av de nya
regelrevideringarna. Det finns även en plan för att ändra inrapporteringen av resultat. Detta
kommer att presenteras på kommande medlemsmöte.

Webb
Fortsätta uppdatera hemsidan till det bättre utan några kostnader.
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EXPEDITION & MEDLEM
Expedition kommer att fortsätta jobbet med att hantera inkommande post. Att se till att
anslagstavlor mm hålls prydliga och uppdaterade.
Fortsätta med att ordna till på expeditionen på över plan så det fungerar för berörda parter.
Medlemsansvarig kommer att jobba med att registrera nya medlemmar och kontrollera
medlemsmatrikeln löpande tillsammans med klubbens kassör.
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BUDGETFÖRSLAG 2017
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