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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. Vi har också arrangerat nya 
tävlingsformer: rallylydnad och IPO samt en ny tävlingsgen: patrullhund.   Aktiviteten i träning och 
hundägarutbildning har varit god. Nya instruktörer i allmänlydnad och tävlingslydnad har utbildats. 
En grupp har bildats för att arbeta ”Framtid för brukset”.
Under året bedrevs, i linje med verksamhetsplanen, en både aktiv och utvecklande verksamhet i 
klubben. 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 2013 varit ett år där 
träning, tävling, gemensamma arrangemang och positiv gemenskap har stått i fokus.  
För att förbättra informationen om klubben startades ett nyhetsbrev under hösten.

Tre medlemsmöten har hållits under året. Alla tre mötena har varit traditionella möten där aktuella 
frågor/information tagits upp. Vid ett möte hade vi information om patrullhundstävling.

Antalet medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb har under året uppgått till 347 betalande 
medlemmar (131231). 
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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 2013 har varit att: 

• öka aktiviteten på klubben

• öka antalet aktiva medlemmar

• hålla lika många kurser som under 2012

• verka för att fler ekipage kommer till start i tävlingar

• fullfölja upprustningen av klubbhus och planer

• öka intäkterna och minska utgifterna för ett positivt rörelseresultat

Klubben har under året arbetat mot målet att genomföra lika många kurser som året innan vilket 
också har uppfyllts. 

Om vi klarat målet att få "fler ekipage till start i lokala och nationella tävlingar än under föregående 
år" vet vi inte med säkerhet då målet är svårt att mäta. Men vi hoppas och tror att antalet tävlande 
har ökat.

Vi har ett positivt rörelseresultat. 
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Upprustningen av klubbhus och planer har pågått under året. Domarkurar och bänkar har 
renoverats. Blomlådor har ställt ut på vägen upp till klubben.  Vi har nu en tävlingsbar IPO-plan.

Målet att "öka aktiviteten på klubben och antalet aktiva medlemmar" är ett mål som kan kännas 
svårt att mäta. Men det har varit många uppskattade aktiviteter som tex onsdagsträningar, kurser, 
provapådagar i sök och spår samt  fortbildning av instruktörer.

SEKTORER OCH KOMMITTÉER

Följande sektorer och kommittéer, här redovisade med respektive sammankallande, har officiellt 
ingått i Sundsvalls Brukshundklubbs organisation under 2013:

Hundägarutbildning (HUS) Anja Abrahamsson
Draghund Katarina Stenvall
Bruks och Lydnad (BOL) Anki Westin
Agility -
Rallylydnad Jeanette Nordqvist
Utställning Karina Nordgren
Bevakningshund Isabelle Backlund
Räddningshund (kontaktperson) Karin Sjökvist
Mentalhund (kontaktperson) Anders Nyman

Freestylekommittén _
Ungdomskommittén -
Fastighetskommittén Lars Södergren
Kökskommittén Maggie Thavenius
Info och PR-kommittén -
Expeditionen Anja Abrahamsson
Webmaster Marie Hallén/Ylva Holm

Lotteriansvarig Håkan Ohlsson
Championväggen Jeanette Nordqvist
Resultatbanken Viveka Andersson

Hundägarutbildningssektorn (HUS) har under året erbjudit många kurser och utbildningar för 
klubbens medlemmar. HUS har genomfört 5 valpkurser, en grundkurs, en allmänlydnadskurs, en 
lydnadskurs, en draghundskurs, en unghundskurs  och 2 rallylydnadskurser. Klubben har även kunnat
erbjuda kurser med ett upplägg något utanför det ordinarie utbudet, utformade av instruktörerna 
själva och ett antal kortkurser.  Utbildning av nya allmänlydnadsinstruktörer har genomförts och en 
utbildning av tävlingslydnadsinstruktörer pågår. 
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Draghundsektorn har haft ett aktivt år både under vinter som sommartid. Ett flertal SM-medaljer har
tagits av klubbmedlemmar.

Bruks och Lydnadssektorn (BOL) har, trots sin låga bemanning, under året arrangerat tävlingar i 
bruks och lydnad. De har även anordnat  kurs för tävlingssekreterare. Onsdagsträningarna har som 
vanligt varit populära.

Utställningssektorn har under året arrangerat en officiell utställning för bruksraser. 

Bevakningshundsektorn 
Har haft aktiviteter via distriktet i år.

Räddningshundsektorn har haft ett mycket aktivt år med kurser, tävlingar och träning.

Freestylekommittén har varit vilande.

Ungdomskommittén har varit vilande. 

Fastighetskommittén har på ett föredömligt sätt skött om klubbens planer och i år köpt en 
uppsamlare för gräs för att inte gräset ska bli kvar på planerna. Kommittén har också ägnat sig åt 
planering kring vad som behöver göras kommande år på vår anläggning.

Kökskommittén har under året gjort värdefulla insatser för klubben då man på sitt uppskattade sätt 
svarat för serveringen vid både kurskvällar, tävlingar, träningar, utställningar och möten. 

Expeditionskommittén har under 2013 arbetat efter den arbetsordning som finns. Det innebär bland
annat att sortera posten.  Ny dator och skrivare har inskaffats till klubben.

EKONOMI
Klubben har under 20132 gjort ett bättre resultat än föregående år. Året gav klubben ett överskott 
efter avskrivningar och räntor på 29 800 kr. Rörelseresultatet blev ett överskott på 40 600 kr. 
Klubbens enskilt största kostnad var el 42 700 kr där uppvärmningen tar den största delen.  De flesta 
sektorer som har möjlighet att skapa intäkter har bidragit till det positiva resultatet.
Smärre justeringar av resultatet kan komma att ske i samband med revisionen inför årsmötet.

Soliditeten och likviditeten i klubben är dock fortfarande bra. Kassan uppgick till 294 9756 kr.

Utöver de i bokslutet redovisade tillgångarna har klubben också ett betydande värde i fastigheten i 
Gudmundsbyn.
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Resultaträkning      2013-12-31
• Rörelseintäkter   492,5
• Rörelsekostnader -451,9
• Rörelseresultat    40,6
• Avskrivningar  -12,0
• Räntor     1,2

Resultat    29,8 

Balansräkning      2013-12-31 
Tillgångar

• Anläggningstillgångar                 65,2
• Varulager                   8,0
• Kortfristiga fordringar                 56,3
• Kassa och bank               298,6

Summa tillgångar                428,1

Skulder och Eget kapital
• Kortfristiga skulder               18,4
• Hasses minnesfond                  6,1
• Eget kapital              373,8
• Årets resultat                29,8

Summa Skulder och Eget kapital              428,1

RESULTAT 2013

Sektor/kommitté Intäkter Kostnader Resultat
    
BoL 57429 42865 14564
Drag 114265 108939 5326
HUS 141301 66187 75114
RUS utställning 21746 28635 -6889
Rallylydnad   0
Lotter 46911 27846 19065
Fastighet 15625 120685 -105060
Kök 27821 25410 2411
Medlemsavgifter 63000 11900 51100
Adm/styrelse/övrigt 5646 31480 -25834
    
Resultat 493744 463947 29797
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TRÄNING OCH TÄVLING

Träning

Här är några av de aktiviteter som genomförts under året:
• Kurser i allmän- och tävlingslydnad, utställning, spår, valp och rallylydnad
• Utbildning av instruktörer i allmän- och tävlingslydnad
• Prova-på-kurs i spår och sök
• Onsdagsträningar 
• Träningstävlingar 

Tävling 

Sundsvalls Brukshundklubb har haft många medlemmar som tävlat aktivt under året.

Klubben har även under 2013 varit representerad vid ett flertal större tävlingar som t.ex. Lydnads 
SM.

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.  Under hösten har hemsidan
kompletterats med ett uppskattat nyhetsbrev.

Medlemsadministration.  Elisabeth Funseth har arbetat med hanteringen av medlemmar. 
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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 2014. En preliminär verksamhetsplan för 2014 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 2014 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. Vi har fått exempelvis fått ett utställningstält av Norrskog och liggunderlag och 
förstärkningskläder från Civilförsvarsföreningen i Timrå. Styrelsen vill framföra klubbens varma tack.  
För styrelsen 2014-02-12

Lena Funseth Norberg Maggie Thavenius
Ordförande  Vice ordförande

Ylva Holm Inga Bengtsson
Sekreterare Kassör

Camilla Johansson Viveca Andersson
Ledamot Suppleant

Anki Westin
Ledamot
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SEKTORERS OCH KOMMITTÈERS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Hundägarutbildningssektorn (HUS)

Valpkurser, totalt 5 st (varav två st tävlingsinriktade)
Instruktörer: Karin Morander, Marie Reutne, Cattis Lönnberg, Ann Nygård, Åsa Nordgren.

Unghundskurs, totalt 1 st.
Instruktörer: Lena Engman

Grundkurser, totalt 1 st
Instruktörer: Karina Nordgren.

Allmänlydnadskurser, totalt 1 st.
Instruktör: Anette Forsgren, Sarah Tamrell.

Lydnadsklass 3- elit, totalt 1 st
Instruktör: Annette Hådén

Rallydnadskurser, en nybörjare och en fortsättning, en domarutbildning.
se Rallylydnads egen verksamhetsberättelse.

Draghundskurs, totalt 1 st.
Instruktör: Jerry Wikström

Kurser med eget upplägg
• nosarbete bruks/patrullhund: Anki Westin
• sök nybörjare: Helene Nilsson, 
• sök grund - helg: Karin Morander, Lena Engman

Kortkurser
• gå fint och kontakt: Elisabeth Funseth, Catti Lönnberg
• kontakt, gå fint, inkallning - veckoslut: Karin Morander, Lena Engman
• utställning förberedelse: Karina Nordgren
• spår: Katarina Eriksson, Lena Funseth

Lydnadskurs för specialgrupp ordnades på egen hand med extern instruktör 
(Lena Löfroth)

Tävlingssekreterarutbildning 
genomfördes gm Kattis Lundquist.

Nyutbildade och blivande instruktörer, totalt tio st.
I mars 2013 fick klubben sju nya allmänlydnadsintruktörer: Helen Nilsson, Karin Morander, Marie 
Reutne, Isabelle Engman, Catharina Lönnberg, Lena Engman, Elisabeth Funseth.
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Tre medlemmar har påbörjat utbildning till "Bruks- och lydnadsinstruktörer", klara mars 2014: Ylva 
Holm, Elisabeth Funseth, Cissi Bergman. Under hösten 2014 har de bruks- och lydnadsprojekt med 
två deltagare var.

Övrigt:
• Informationsdag har anordnats om IPO i samarbete med: Rasklubben Svenska Schäferhund-

klubben.
• Instruktörsträff hölls 11 mars 2013.

Sundsvall 2014-01-29

Anja Abrahamsson

Jeanette Nordqvist

Anette Forsgren

Marie Hallén

Draghundssektorn, Verksamhetsberättelse 2013
Draghundssektorn har under året bestått av Katarina Stenvall, Tina Gidlund, Malin Tjernberg, 
Angelica Saur, Jennie Persson och Mikael Nyhlén

Draghundsaktiviteter och resultat 2013
Vintersäsongen

• Skidträning med hund har skett onsdagar under snösäsongen på Södra Berget

• Dragronden 2013 anordnas vid fyra tillfällen vid EON arena, Sörberge. 

•  16-17 februari anordnade klubben Sundsvallsdraget på Bergeforsens skidstadion. 

• Draghunds SM 2013 avgjordes i Falun (Combined + Lina) 25-26 januari och i Boden (Pulka + 
Stafett) 23 mars.  Långa SM kördes i Grängesberg 9 februari.
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Sundsvall BK´s  medaljskörd:

GULD
MCA Mikael Henriksson
MS1A Mikael Henriksson
MP4 Mikael Henriksson
MP1A Jonas Danvind
MPV Roger Sjödin

SILVER 
MCA John Eriksson
WCJA Malin Sjödin
MP4 John Eriksson
     
BRONS
MSVA Roger Sjödin
WS1A Angelica Saur
WPJA Malin Sjödin  

• Sundsvalls Brukshundklubb deltog med två lag i Vindelälvsdrager och Lag 1slutade på en fin 
4:e plats. Mycket imponerande och många storartade insatser med tanke på att de tre första 
lagen är slädhundslag.

• I årets draghundskurs deltog 8 stycken vid sex tillfällen.
Det var en draghundskurs med både teori och praktik samt grönt kort. 
Jerry Wikström  och Tina Gidlund höll i trådarna.

• Träningslägret på snö förlades detta år till Tänndalen den 6-8 december. 14 st 
sundsvallsekipage var på plats. Snöfattigt men väldigt fina dagar.

• Spontana träningstävlingar har genomförts under vintersäsongen. 

• Under året har Sundsvalls Brukshundklubb kvalat in med en representant till 
draghundslandslaget, Team Sweden -  Mikael Henriksson.

Barmarkssäsongen

• Höstens kickoff anordnades i Nedansjö 7 september hemma hos Malin Tjernberg och Karl 
Larsson. Här diskuterades säsongen som varit och vi drog upp strategier inför kommande 
säsong. 
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• Löpträning under ledning av Ida Höglund har anordnats 4 gånger under maj med 10-20 
deltagare per gång.

• 28 juli deltog ett gäng i Ljustorps Triathlon, dock utan hund

• Barmarksträningar har hållits vid 8 tillfällen från augusti – oktober i Indal och i Bergeforsen

• Barmarks-SM avgjordes i Filipstad 19-20 oktober och SOC i Nybro 26-27 oktober

Sundsvall BK´s  medaljskörd:

GULD

BWB (cykel) Tina Gidlund
CMA (löpning) David Stenholm

SILVER

BWB (cykel) Tina Gidlund

CMA (löpning) David Stenholm

BRONS

CWA (löpning) Ida Höglund

CWV (löpning) Katarina Stenvall

Stafett Sundsvall Brukshundklubb

Övrigt

• Draghundssektorn har träffats ca 8 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.

• Draghundsportförbundets årsstämma hölls i oktober på Arlanda.                                                   
Sundsvalls Brukshundklubbs representanter där var Tina Gidlund.

Vid tangentbordet 2013-01-18

Dragsektorn genom Katarina Stenvall, Malin Tjernberg, Tina Gidlund, Mickael Nylen, Jennie 
Persson & Angelica Saur
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Verksamhetsberättelse för BoL-sektor 2013
Sektorn har haft tre verksamma personer under (nästan) hela 2013. Erica Ratio valde kliva av efter 
den avslutande tävlingen i oktober.

Sektorn deltog i MND:s Domarkonferens (Anki W o Erika R) och Lokalklubbskonferensen (Anki W)  i 
Sollefteå under våren.

Vi har genomfört årets tävlingar som planerat förutom Rapporten i maj som fick ställas in pga. för få 
anmälningar. Haft som målsättning kunna ta med alla anmälda men inte lyckats helt. Elitspåren som 
även var DM var vi tvungna lotta bort en del ekipage.
Sammanlagt blev det 21 tävlingar. (5 lydnad 12 bruks, 4 rally).
Vi hade en lydnadstävling i juli vilket visade sig populärt, med många deltagare i alla klasser.

Nytt för i år var PATRULLHUND. Starter i alla tre klasserna – lägre, högre, elit. Vi fick oväntat många 
anmälningar och lyckades ta med alla anmälda ekipage. 

                     Patrullen förlades till oktober månad vilket inte är optimalt då det både är älgjakten och mörka
kvällar som gör det svårt med förberedelse inför spårarbetet.

                     
                     Eftersom det var första gången klubben anordnade denna tävlingsform ville vi uppmärksamma

det med ett speciellt Minnesdiplom till segraren i varje klass!  Katarina Nordin hjälpte oss ta 
fram det. Även ett tackkort till markägarna har Katarina gjort som bifogats med 
bingolottokalendrarna som tack för lånet av marker.        

Den planerade vidareutbildningen av patrullhundsdomare o tävlingsledare har skjutits upp till 2014 
pga. svårigheten med inbokning av examinator.

Vi får jobba vidare på detta!

Däremot så har vi fått välkommet tillskott av fyra nya tävlingssekreterare med Kattis Lundqvist 
eminenta hjälp. Anette Forsgren, Ylva Holm, Anna Perdahl och Lena Engman står nu till förfogande 
på sekris! Bra jobbat där!

                     Kostnadsmässigt har vi inte hållit vår budget då vi inte räknat med nybyggnad av IPO-hinder, 
skärmar. Inköp av fler apporter både till lydnad, bruks o IPO, samt en startpistol.
Även resersättning till domare blev kostsammare än beräknat då vi fick ta långväga domare till Patrull
o IPO.

Den påbörjade GPS-kursen är inte genomförd till fullo! Förhoppningsvis kan vi slutföra under 
vårvintern.

Vi kan som klubb ännu inte göra spår med gps utan det är endast enstaka medlem som gjort enstaka 
spår. 
Vi har fått hjälp av grannklubbarna – främst Matfors, med både tävlingsledare o figgar o 
spårsnitslare. 
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Det har varit ett jobbigt men roligt o givande år i samarbetets tecken!

Tack Alla!

Anki Westin, Camilla Johansson, Erika Ratio.

 Rallylydnad

 Så var 2013 till ända och vi ska summera vad vi hunnit med detta år.
 Vi har haft 2 Nybörjarkurser som blev snabbt fylld.
1 Fortsättningskurs 
Vi har kört Rallylydnads träningar 10 ggr på våren och 10 ggr hösten. Totalt 20 
träningstillfällen under året utöver våra kurser.
Har anordnat 4 tävlingar i samtliga klasser i april och september, med över 100 deltagare 
anmäld!!
Sundsvall BK står som anordnare till en Domareutbildning som går November och Januari 
2014 och som Jeanette Nordqvist deltar i.
Tillsammans med Timrå BK och MND planerar vi nu för fullt för Rallylydnads SM 2014
     Gruppen har bestått av:
            
           Jeanette Nordqvist smk              Instruktör, Skrivare
           Lena Engman                             Tävlingssekreterare
           Isabelle Engman                         Skrivare
           Karin Morander                          Skrivare
           Sofia Löfberg
           Madeleine Berglund Ulin           Skrivare

           Rallylydnadsgruppen/ gm Jeanette Nordqvist

Utställningssektorn 2013

Utst.sektorn har under året bestått av:

Karina Nordgren smk
Mia Dahl 
Veronica Willysson
Peter Willysson 
Linda Georgsson

Vi har under året arrangerat 1 officiell utställning 2013-05-05 med 83 anmälda hundar . Detta i 
samarbete med Timrå Brukshundklubb. Vi hade domarna Antoan Hlevbarov, Bulgarien och Andrzej 
Stepinski, Polen.

Vi vill dessutom TACKA våra sponsorer… ingen nämnd ingen glömd!!

13



Bevakningssektorn
Bevakningssektorn har under år 2013 bestått av Katarina Eriksson, Roger Sjölund, Isabelle Backlund 
(smk) och Britta Thunborg

Roger har haft en central tjänstehundkurs för Flygvapnet.

Ett flertal hemvärnsekipage från klubben har deltagit i Medelpads Hemvärnsbataljons övningar och 
utbildningar under året.

Isabelle Backlund med Mocca har deltagit på HV-skallet.

Flera ekipage har deltagit vid eftersök och bevakningstävlingar under året 

Ny certade hundar till Hemvärnet men med gamla förare. Lena Funset- Norberg som har certat 
Molars Virus och Isabelle Backlund som har certat Molars Zaxa

Lena Funset-Norberg har uppgraderat sig till dom ny reglerna så att hon kan fortsätta verka som 
tjänstehundsinstruktör.

Räddningssektorn
Årets aktiviteter började den 15 februari med en teorihelg i Norrköping för de internationella 
ekipagen (RI). Deltagare vid den träffen var Susa Sundell, Thommie Gradin, Tomas Holmberg, Erica 
Höglund och Tommy Carlsson.
Thommie Gradin fick då utmärkelsen Brukshundklubbens Förtjänsttecken i band för hedervärd 
medlem verksam inom tjänstehundssektorn, vilket han hade förtjänat med bravur.

I mars var det andra RI helgen och den hölls i Timrå/Sundsvallsområdet och då var hela gänget som 
tillhör region norr.

Under mars månad fick Karin Sjöqvist även hon utmärkelsen Brukshundklubbens Förtjänsttecken i 
band för hedervärd medlem verksam inom tjänstehundssektorn, vilket  hon förtjänar med bravur.

2013 påbörjades en räddningshundkurs. Inträdesprovet var  i april månad med  9st ekipage där alla 
blev godkända. Stort grattis till alla er.

I början på april for många av regions norr’s ekipage ner till SRHF:S (Svensk Räddningshund 
Förarförening) läger i Uppsala, en bra start på utomhussäsongen. Vid detta läger träffas många 
räddningshundekipage från hela Sverige. Lägret är även öppet för de som vill börja med räddning 
eller de som ”bara” tycker det är kul att träna räddningssök.

1-2 juni  så anordnade vi årets IPO-R tävling med både yt- och ruinsök. Glädjande är att denna 
tävlingsgren börjar bli mer uppmärksammad och vi hoppas att 2014 få ännu flera startande.
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I början på augusti så hade vi vårt första förarmöte hos Anna Holter som serverade smaskigheter till 
middag.

Helgen 16-17 augusti erbjöds en nattövning som krävde mycket tålamod hos både hund och förare. 
”Uppdraget” var att söka efter två personer som hade försvunnit. Övningen startade 20.00 och höll 
på ända fram till 04.00 på morgonen. En mycket bra belastningsövning för ekipagen.

3:e helgen för RI ekipagen hölls i slutet av augusti uppe i Umeå och de som medverkade på den 
övningen var Susanna Sundell, Tommy Carlsson, Sara Edblom från region norr. 

I slutet av september arrangerades en heldag uppe på Högberget i Kramfors för 
räddningshundförarna. Deltagare från pågående räddningshundskurs var också medbjudna och det 
blev en lyckad dag med många bra övningar.

I oktober hade vi en prova på dag på Sundsvalls Brukshundklubb, då gick vi igenom 
lydnadsmomenten samt miljöbanan för IPO-R. Intresset var stort och det var roligt.

Första helgen i oktober ordnades både delprov 1 för kursarna samt en funktionskontroll för de 
färdiga ekipagen. Det var tyvärr inte alla som klarade delprov 1 men de skall ha en stor eloge för de 
har både lagt ned svett och tårar för detta som vi alla tycker är så roligt.

I början på oktober så anordnades en klassificeringsövning för  SWIFT styrkan nere i Skövde/Örebro. 
Region norr hade lyckan att få skicka ned Susanna Sundell för att delta med många andra ifrån nästan
hela Sverige i denna övning. Resultatet för detta är att Sverige den 11 oktober officiellt 
återklassificerade den svenska sök- och räddningsstyrkan SWIFT/USAR av FN. 
SWIFT/USAR är den svenska resurs som omedelbart efter en naturkatastrof ska kunna ge sig iväg för 
att söka av det drabbade området och hitta överlevande.

Den 4:e RI helgen ordnades nere i Örebro 25-27 oktober. Vi var ett glatt gäng (Susanna Sundell, Erica 
Höglund, Thommie Gradin, Tommy Carlsson, Sara Edblom) som åkte ned för att ge allt. Ett mycket 
genomarbetat upplägg av arrangören, 3 dagar med bara hundkörning som var en behövlig kontroll av
ekipagen.

Andra helgen i november så ordnades en ny övning i Skövde där Tommy Carlsson blev utsedd att 
delta. Vi slutade året på ett mysigt och trevligt sätt, hundträning på dagen för att sedan avsluta med 
ett förarmöte med både julgröt och skinka.

Nu önskar vi alla som deltagare i räddningshundkursen lycka till med delprov 2 och slutprovet som 
ska genomföras under 2014.

Vi som ingår i denna sektor är:

Tommy Carlsson Sundsvalls BK, Susanna Sundell Örnsköldsvik BK (sammankallande), 
Thommie Gradin Sundsvalls BK (ansvarig för funktionskontroller), 
Erica Höglund Sundsvalls BK, Sara Edblom Sundsvalls BK( utbildningsansvariga) , 
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Tomas Holmström Timrå BK(informationsansvarig) 
Karin Sjöqvist Sundsvalls BK, Anna Holter Timrå BK(IPO-R ansvariga) 

Vid tackar för ett bra år och ser fram emot ett riktigt bra 2014!

Mvh. Tommy Carlsson 

 Räddningshundarna MND.

Kökskommittén
Maggie Thavenius, huvudansvarig. Saknar deltagare i kommittén. 

Kommittén har under året haft servering öppen vid bruks-lydnadstävlingar, medlemsmöten, 
aktivitetsdagar och utställning. 

Ambitionen har varit hög i kommittén när det gäller öppettider och servicenivåer.

Eftersom jag är ensam har inga möten hållits.

Under kurskvällar sker försäljning av instruktörerna vilket innebär att kökskommitténs ansvar är att 
fylla på kaffe och godbitar vid behov i ett speciellt utrymme för klubbens instruktörer. Detta är en 
verksamhet som fungerat väl under året. Efter bästa förmåga har serveringen varit bemannad på 
onsdagsträningarna.

Under året har beställningar för aktiviteter/tävlingar inte inkommit som önskats. 

Tanken är att kommittén ska kunna planera årets olika aktiviteter och med en god framförhållning 
från arrangerande sektorer så bedömer vi att servicenivån kan hållas på en hög nivå. Det arbetet 
hoppas kommittén kommer att förbättras. Fikabeställningen finns att hämta på klubbens hemsida 
samt i Kökets ”låda” på övre plan. 

För att öka servicen för våra medlemmar under året finns tillgång till fika även när köket inte är 
bemannat t.ex. dagtid. Betalning för fikat läggs då i ”Burken” 

För 2014 kommer priset på luncher att höjas.

Stort tack till alla som hjälpt till under året. 

Fastighet

Vi i fastighet har varit aktiva att kolla vad behovet är för att klubben ska kunna bli bättre och mer 
attraktiv att vara på och vad som behöver göras inför kommande år (2014). Vi har som i vanlig 
ordning skött planerna genom att klippa och trimma dom, men även köpt in en uppsamlare så att 
inte gräset ligger kvar på planerna, vi anordnade en städdag där vi rensade upp i våra förråd och 
utrymmen.
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