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Verksamhetsberättelse 2018

1. Styrelsen summerar
Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett år där mycket har hänt och blivit genomfört. Vi har
haft en kassaförvaltare som varit suverän på sin post och servat både styrelsen och andra under
hela året. Vi har tillsammans med medlemmarna arbetat för att klubben ska bli mer lockande för
nya medlemmar och vara allmänt attraktiv för alla. Det arbetet hoppas vi fortsätter i positiv anda.
Tack alla som arbetat för att Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb som vi alla vill vara
medlem i. Vi hoppas att fler vill vara med och hjälpa till under nästa år, för det är roligare när vi
hjälps åt. Antalet medlemmar i Sundsvalls brukshundklubb är nu 354 st.

1.1 Ekonomi
Årsmötet i februari 2018 beslutade om en minusbudget på drygt 45000 kr eftersom
fastighetskommittén behövde göra vissa större åtgärder samt att draghundsektorn fick inhandla
ett skyddsnät och en ny klocka för tidtagning. Efter avslutat verksamhetsår, 2018, har vi gått plus
17028 kr.
Tack till alla som varit med och bidragit till intäkter men även hjälpt till med att hålla nere
kostnaderna. Tack från hela klubben för det!

2. Utvärdering av arbete i förhållande till årets verksamhetsplan
– Måluppfyllnad
Styrelsen har arbetat med korta- och långsiktiga mål som beslutades på årsmötet 2018.

2.1 Långsiktiga mål
De långsiktiga målen är klubbens grund för utveckling och framgång. Vi såg att under 2016 lades
en bra grund för en väl fungerande administration och en ekonomi i balans, vilket upprätthölls
under 2017. Under 2018 har detta fortsatt att fungera bra. Vi har flera medlemmar som valt att
påbörja utbildning till instruktör, inom flera olika ämnen. Det skapades en ungdomssektor som
gynnar mångfalden på klubben och får barn och unga att intressera sig för vår verksamhet.

2.2 Kortsiktiga mål
Öka aktiviteten på klubben
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2017-2018 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet samt jämföra kökets inkomster för samma period.
Resultat: Trots att våren kom sent så har vi haft fler kurser än planerat. Det har resulterat
i bland annat mer aktivitet i köket, då det behövts både fika och mat.
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Öka antalet aktiva medlemmar
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2017-2018 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet.
Resultat: se ovan
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 även ta del av underlag från
Studiefrämjandet. Lämna ut och sammanställa kursutvärderingar för att påvisa kvalitet.
Resultat: Uppfyller målet, både under 2017 och 2018 har det hållits 16 kurser.
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.
Resultat: Statistik till detta är vid tillfället inte framtagen, men kommer finnas till hand på
årsmötet, samt läggas upp snarast på hemsidan.
Fullfölja upprustning av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplanen från Fastighetskommittén.
Resultat: Vi har åstadkommit mycket under året som Fastighetskommittén har haft på sin
lista. Sen fick vi dessvärre en vattenläcka tidigt på vintern som var akut att fixa, så även
om inte allt hanns med har mycket gjorts.
Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget.
Resultat: se ekonomisk rapport.

3. 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 har tagits
upp.
Sektor- och kommittémöten: har genomförts två gånger under året, där styrelsen träffat de
förtroendevalda för att diskutera samarbete och gemensamma aktiviteter.
Styrelsemöten: styrelsen har träffats tio gånger, varav ett möte var konstituerande.
Övrigt: utöver ordinarie möten har styrelsen bjudit in sektorer till ett gemensamt möte tillsammans
med Daglig verksamhet som från och med 2019 kommer att finnas på klubben. Detta är ett
gemensamt projekt tillsammans med Sundsvalls kommun.

3.1 Representerande
Distriktsmöten: Klubben har haft representant på distriktets årsmöte på Hallstaberget i Sollefteå
genom Jennie Lindqvist, Anja Abrahamsson och Josefin Skogman.
Stämmor: Inga representerade
Mellannorrlandsdistriktet av SBK: följande klubbmedlemmar har varit representerade: Lena
Funseth-Norberg - HUS och, Britt-Marie Thunborg – patrullhund.
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4. Sektorer och kommittéer
Vi kan konstatera att om en klubb ska gå runt behövs det eldsjälar i alla sektorer och kommittéer.
Det har under 2018 funnits sådana som dragit runt verksamheten på ett beundransvärt sätt. I
nedanstående verksamhetsberättelse från respektive s/k kan vi läsa om deras fina insatser och
stora engagermang.
Kontaktpersoner i styrelsen för respektive sektor och kommitté:
Jennie Lindqvist– Rallylydnad, Web, HUS, Pr&Info
Hans Westerlund – BoL, Fastighet, Kök
Josefin Skogman – Utställning, mental, Kassaförvaltare
Ida Höglund– Drag
Cecilia Bergman– Tjänstehund

5. Mästerskap
Sundsvalls brukshundklubb har en lång tradition av att ha många kvalificerade till SM. Detta år
var ingen undantag då vi hade en duktig medlem på SM för Försvarsmakt, nämligen Fia
Halvarsson med Gizzmo. Under året har det också arrangerat DM i Sundsvalls regi.

6. Championat
Under 2018 har klubben inte fått någon ny champion.

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

8. Tack till sponsorer
Vi vill tacka SCA som varit sponsor för oss även i år. Förutom SCA har vi haft flera lokala aktörer
som varit generösa att sponsra våra bruks-, lydnads- utställning- och rallylydnadstävlingar.

9. 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.
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10. Tack till alla som 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 för 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 2019!
För styrelsen 2018

Jennie Lindqvist
Ordförande

Cecilia Bergman
Vice Ordförande

Hans Westerlund
Kassör

Josefin Skogman
Sekreterare

Katarina Antonsen
Ledamot

Ida Höglund
Suppleant

Elisabeth Lundin
Suppleant
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11. BRUKS- OCH LYDNADSSEKTORN
Sundsvalls Bhk har haft 10 genomförda brukstävlingar, 1 st tävlingar blev inställda pga
snömängden(appell) och 1st för få anmälda(sök)
Vi har haft ansvariga på alla våra brukstävlingar och det är något vi tycker ha fungerat bra.
Annelie Edstrand, för brukset och Ellinor Hast, för lydnaden har genomfört
tävlingsledarutbildningen. Vi har haft 5 st lydnadstävlingar med ett snitt på 12 deltagare.

12. DRAGSEKTORN

Vintersäsongen

Skidträning med hund har skett onsdagar under snösäsongen.
Långa SM anordnades längs MedelpadClassic spåren, ett trettiotal var med och tävlade.
Angelica Saur vann damklassen och i herrklassen delades förstapriset av David Stenholm och
John Eriksson från Sundsvalls brukshundklubb.
SM i Skellefteå gick av stapeln i Mars och klubben hade representanter i de flesta klasserna.
Flera medaljer togs av Sundsvallsåkarna. John Eriksson tog bronsmedaljen, Fredrik Thiger
fjärdeplatsen och David Stenholm sjundeplatsen.
I damklassen combined hamnade Angelica Saur på en tiondeplats efter lite strul längs banan.
Tina Stenholm tog ett silver i damer veteran combined.
Roger Sjödin tog ett brons i herrar veteran combined.
Angelica Saur tog bronsmedalj och Jennie Persson placerade sig som elfte ekipage i damklassen
pulka A.
Tina Stenholm bronsmedalj i veteran damklass pulka A.
Jenny Danielsson silvermedalj och Elin Jansson bronsmedalj i damklassen lina B.
Fredrik Thiger kom på en fjärde plats och David Stenholm på en sjätteplats i herrklassen pulka A.
Angelica Saur med hunden Igor tog bronsmedalj i damklassen lina A. I samma klass var även
Jennie Persson med och hon körde med hunden Ebbot.
Fredrik Thiger med hunden Eytukan tog guld i herrklassen yngre veteraner lina A.
John Maritz med hunden Arcas tog guld i herrklassen lina B-hundar.
I damklassen lina B-hundar tog Jenny Danielsson guld med hunden Kåsa och Elin Jansson tog
silver med hunden Aico.
I klassen yngre juniorer lina tog Alva Dahlin silver med hunden Wiper och Linnea Persson tog
bronset med hunden Ola-Conny.
John Eriksson med hunden Frank och David Stenholm med hunden Roger hamnade på en sjätte
och en trettonde plats i herrklassen lina A seniorer.
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Tina Stenholm med hunden Kraft blev åttonde ekipage i mål i damklassen lina A yngre veteraner.
Söndag den 25/3 SM-stafett och Sundsvall tog silverplatsen. Sundsvall hade även ett rent
brukshundslag med i stafetten .
Silverlaget bestod av: John Eriksson med hunden Dino på första-sträckan.
Fredrik Thiger med hunden Glivarps Eytukan på andrasträckan.
Angelica Saur med Igor på sista sträckan.
Brukshundslaget bestod av: Elin Jansson med hunden Boriz, Jenny Danielsson med hunden
Kåsa och John Maritz med hunden Arcas.
I juniorklass hade Sundsvall också ett stafettlag och de hamnade på en fjärdeplats grattis till ett
bra lopp.
Hanna Nilsson med hunden Lilleman på förstasträckan.
Linnéa Persson med hunden Ola-Conny på andra sträckan.
Alva Dahlin med hunden Wiper på sista sträckan.
Dragronden 2018 anordnades vid flera tillfällen vid EON arena, Sörberge dock blev det inställt
några gånger med anledning av att det snöat för mycket.
Sundsvalls Brukshundklubb deltog med ett lag i Vindelälvsdraget och laget slutade på en sjunde
plats av trettiofyra lag.
EM i Italien Millegrobe där klubben hade Angelica Saur och Jonas Danvind som representanter.
Linklass på fredagen, combined på lördagen och stafett på söndagen. Angelica Saur hamnade
på en femteplats på lina och i combined. På stafetten tog hon och hennes lagkamrater Cajsa
Grape och Sussi Grönberg ett EM-brons.
Barmarkssäsongen
Efter en extremt varm sommar uteblev vissa tävlingar och under barmarks-SM som arrangerades
i Stockholm deltog Angelica Saur och John Eriksson, David Stenholm och Tina Stenolm. Tina tog
brons i DBW cykel veteranklass. Angelica kom på fjärdeplats i dubbelspann. I stafetten vann
Sundsvalls brukshundklubb guld genom David Stenholm, Angelica Saur och John Eriksson.
Vi vill passa på att tacka för tiden inom brukshundklubben och önskar att vi forsätter att
samarbeta framöver.
Dragsektorn genom Ida Höglund och Angelica Saur.

13. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Under våren hölls ett möte med instruktörer och lärare på studiefrämjandets kontor.
Klubben hade en deltagare i utbildningen Grundmodul i Härnösand: Josefin Skogman.

Klubbens Instruktörsfortbildning under 2018:
Föreläsning och Instruktörsfortbildning med Barbro Börjesson 25-26/8, 45 Möte med instruktörer
och lärare på studiefrämjandets kontor.
deltagare på föreläsningen och ca 20 deltagare på fortbildningsdagen.
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Föreläsning och Instruktörsfortbildningshelg med Siv Svendsen 12-14/10, 45 deltagare på
föreläsningen och ca 20 deltagare under helgens två dagar.
Instruktörsfortbildningshelg i Specialsök med Michael Hedman 4-5/11, 10 deltagare under två
dagar.
Denna fortbildningssatsning för klubbens instruktörer och hjälpinstruktörer har varit mycket
uppskattad av deltagarna. Vi har nu också genomgått instruktörsutbildningen på boken Bäst
Var-Dag genom helgen med Siv Svendsen.
Under året har Sundsvalls Brukshundklubb utbildat 2 stycken Rallylydnadsinstruktörer i
Härnösand: Jennie Lindqvist, Josefin Skogman. Utbildningen avslutas under vintern 2019.
Instruktörskurs, Grundmodul och Instruktör Allmänlydnad:
Den 5 november startade utbildningen Grundmodul med Susanne Arnfridsson, Angelica Nilsson
Böös, Cecilia Bergman och Marie Wiklund från Sundsvalls Brukshundklubb. Dessutom deltog två
personer från Kramfors BHK.
Söndag 5 december startade utbildningen till Instruktör Allmänlydnad. Samma fyra deltagare som
gått Grundmodulen samt ytterligare 6 deltagare. Denna utbildning avslutas i mars 2019.
Lärare: Lena Funseth Norberg
Kurser och träningar som Sundsvalls Brukshundklubb haft under 2018:
Klickerkurs - Jennie Lindqvist, 12 deltagare/ 4ggr
Nosework steg 2 - Lena Funseth Norberg, 9 deltagare/ 4ggr
Svampsök - Lars Fahlberg, 7 deltagare/ 6ggr
Valpkurs - Lena Funseth Norberg, Susanne Olsson, Bella Backlund och Anki Westin, 9 deltagare
/6ggr
Förberedande inför rally - Lena Funseth Norberg, Jennie Lindqvist och Sanna Lehtonen 13
deltagare / 4ggr
Rallykurs steg 1- Lena Funseth Norberg, Jennie Lindqvist och Sanna Lehtonen, 7 deltagare /6
ggr
Privat spårkurs - Linda Jansson, 1 deltagare /1 gång.
Lydnadshelg, Cecilia Bergman, 3 deltagare
Klubben har haft Onsdagsträningar, totalt 9 stycken under våren.
Föreläsning med Anna Lindelöf med 18 deltagare.
Rallylydnad - Banbyggarkurs som Härnösands Instruktör/Lärare Carina Norberg höll i, 9
deltagare / 1gång.
Höstens Onsdagsträningar har uppgått till 15 stycken.
Skyddsträningsgrupp/er har haft regelbunden träning.
Valpkurs, Marie och Lars Fahlberg, 8 ggr, 15 deltagare, 2 hjälpinstruktörer från Realgymnasiet
Valpkurs, Lena Funseth Norberg, Carina Mårtensson, Susanne Arnfridsson, Marie Wiklund, 13
deltagare / 8 ggr.
Specialsök Nosework (förmiddag), Lena Funseth Norberg, Susanne Arnfridsson, Marie Wiklund,
5 deltagare / 6 ggr.
Specialsök Nosework, Susanne Olsson, Isabelle Backlund, Marie Wiklund, 6 deltagare / 5 ggr.
Specialsök Nosework, Lena Funseth Norberg, Eva Eriksson-Wikström, Stefan Eriksson, Charlotta
Lindberg, 8 deltagare / 5ggr.
Kroppsspråk och kommunikation, Elisabet Funseth, Catharina Lönnberg, 7 deltagare / 4 ggr.
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HUS i Sundsvalls Brukshundklubb
Under våren Anja Abrahamsson och från sommaren Susanne Olsson och Lena Funseth Norberg

14. MENTALSEKTORN
Under 2018 har fyra MH genomförts.

15. RALLYLYDNADSSEKTORN
Under våren anordnades fyra kurser, dessa var klickerkurs med hade avslutade information om
lydnad, förberedande inför rallylydnad, nybörjarkurs och kurs inom banbygge. Vi hade också fyra
stycken öppna rallylydnadsträningar. Josefin Skogman och Susanna Lehtonen utbildade sig till
skrivare.
Under hösten anordnades en rallylydnadsskrivarutbildning där Lena Funseth-Norberg utbildade
sig. Jennie Lindqvist och Josefin Skogman påbörjade också sin Rallylydnadsinstruktörsutbildning.
En tävling i alla klasser med dubbla starter genomfördes med totalt 120 starter, likväl sex stycken
öppna rallylydnadsträningar och en prova-på kväll under hundens vecka.

16. TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Bevakning
Det har gått en patrullhundskurs under året, vid starten var det tolv deltagare som reducerades till
nio. Under hösten certades åtta ekipage vid prov i Ljusdal, ett ekipage kvarstår att certa under
-19.
Fia Halvarsson/Gizzmo var klubbens representant till SM Förvarsmaktsmästerskapen 2018.
Under året genomfördes det också sjöräddning i Sundsvalls regi.

17. UNGDOMSSEKTORN
På medlemsmötet den 23 maj beslutades det att Sundsvalls Brukshundklubb skulle starta upp en
ungdomssektor. Ungdomssektorn vänder sig i första hand till barn, ungdomar och unga vuxna i
åldrarna 7-25 år.
Den 7 juni hade vi vår första träff där 6 stycken ungdomar deltog. Under sommaren anordnades
träffar ca 1 gång i veckan där deltagarna fick möjlighet att testa på flera olika aktiviteter
tillsammans med sina hundar. Deltagarna har fått provat på allt från freestyle, rallylydnad och
agility till sök och spår.
Det anordnades även en ”taco”-kväll, då vi åt tillsammans och sedan tränade agility, detta var
väldigt uppskattat. Efter önskemål fortsatte vi med ungdomsträffarna under hösten på söndagar,
varannan vecka agility och varannan vecka rallylydnad.
Antalet deltagare har varierat från träff till träff och varit mellan 2-16st.
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18. UTSTÄLLNINGSSEKTORN
Under 2018 hölls en inofficiell utställning med samtliga grupper den 12 augusti.

19. FASTIGHETSKOMMITTÈN
Sundsvalls Brukshundklubbs fastighetskommitté har mycket att göra under 2018.
I vintras så är det väl allmänt känt att det kom en del snö. Några av våra medlemmar skottade
taket på både röda och gula huset. Dessutom så skottades grusplanen och alla parkeringsytorna
av och det mesta var gratis.
I våras fick vi åtgärda stopp i avloppet till varmvattenberedaren som gjorde att det samlades
vatten på golvet. Avloppet frös troligen pga att det inte är isolerat och det är tyvärr svårt att
kontrollera.
Matkällaren har städats ut för att sedan anvvändas på några läger och tävlingar.
I somras byggdes hörnet på altanen ut med hjälp av sponsring av Solveig Eriksson.
Vi fick hjälp av Skogsstyrelsen med lekparken under våren.
Trapporna på röda stugan har åtgärdats.
Städning och bortforsling av diverse skräp/bråde har utförts bakom containrarna.
Gräsklippningen har kantats av lite reparationer av hydraulslang m.m, men det har våra eminenta
medlemmar löst på ett bra sätt.
Det efterlängtade kodlåset är fixat och medlemmarna har fått taggar.
En sandlåda har fixats och fyllts och står i backen.
I höst så var planen att IPO-planen skulle utrustas med nya LED-lampor, men det har dock
skjutits på framtiden.
Nu i vinter så frös vattenrören igen, vilket åtgärdades. Just nu så står det en värmare på. Vi anser
att detta måste åtgärdas snarast.
Även en vattenskada i herrarnas omklädningsrum har upptäckts och måste åtgärdas.
Under året som varit så satt dessa medlemmar i Fastighet; Anka Olsson (sammankallande), Erik
Svärd, Karin Olsson, Ulf Wedin, Jon Lundgren, Mattias Vestin (avgått), Johan Bergelin (avgått),
Mats Ringlöv (avgått)
Fastighetskommittén vill tacka alla som varit med och arbetat under året!

20. KÖKSKOMMITTÈN
Köket har varit bemannat under de flesta aktiviteter och kurser m.m.
Det har även serverats luncher och fika till funktionärer vid tävlingar.
Det har även funnits tillgång till fikabröd, godis och ibland frysta lunchlådor att köpa.
Under 2018 bestod Köket utav: Anka Olsson, Karin Engblom, Astrid Svärd och Katarina
Andersson (avgått).
Kökskommittén vill tacka alla som varit med och arbetar under året!
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21. 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 ny
champion under 2018.

22. Nyhetsbrev
Under 2018 har nyhetsbrevet inte kommit ut lika ofta som tidigare år, detta då vi bytt skribent.

23. Resultatbanken
Resultatbanken har tagit in anmälningar och bokför dessa för ekipagen som sammanställs och
presenteras på årsmötet.

24. Webb
Hemsidan och Sundsvalls brukshundklubb officiella facebooksida har uppdaterats under året vid
förfrågning och behov.
Statistik under året: Hemsida: Snitt 4500 unika personer besöker hemsidan/månad.
Facebook-interaktioner: 765 st, ökat med 81 interaktioner från föregående år.
Facebook-medlemmar: 768 st, ökat med 115 st från föregående år.

25. EXPEDITION & MEDLEM
Expeditionen har hanterat inkommande post och kopierat samt sorterat till styrelse, sektorer och
kommittéer. Även deltagit vid klubbens sektor- och kommittéemöten samt medlemsmöten.
Ansvarar för att det ser snyggt och prydligt ut på klubbens anslagstavlor. Anja Abrahamsson har
ansvarat för expeditionsuppgifterna.
Medlemsansvarig har i år varit Linda Jansson, som även ansvarade för närvarokontrollen på
årsmötet 2018.
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26. Balans- och Resultatrapport 2018
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Verksamhetsplan 2019
27. Styrelsen
27.1 Långsikiga 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

27.2 Kortsiktiga mål:
Öka aktiviteten på klubben
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2018-2019 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 2018-2019 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet
Hålla lika många kurser som föregående år (2018), eller fler, och med god kvalitet
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2018-2019 och
därmed kunna påvisa fler genomföra kurser samt att även ta del av underlag från
Studiefrämjandet.
Lämna ut och sammanställa kursutvärdering för att påvisa kvalitet.
Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer
Kontroller mot resultatbanken för klubbens medlemmar
Göra jämförelsematerial när tillräckligt med resultat kommit in.
Fullfölja upprustning av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplan från Fastighetskommittén
Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget

28. Aktiviteter 2019 – långsiktiga mål
Positiv gemenskap
För att få en positiv gemenskap i klubben vill vi:
genomföra våra arrangemang med bred uppslutning, över sektorgränser
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

Brett engagemang för att utveckla klubben ...
För att få ett brett engagemang för att utveckla klubben vill vi
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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
Anordna allmänlydnadskurser för att få fram kommande tävlingsekipage

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 kommunikation 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

29. BRUKS- OCH LYDNADSSEKTORN
Lydnad: Vi har 5 lydnadstävlingar. I år provar vi att ha dubbeltävling vid två tillfällen. Vi kommer
se över material och införskaffa nya apporter som är godkända för tävling. Det behövs folk som
kan hjälpa till att ansvara för någon eller några tävlingar, eller som funktionär, kontakta gärna
BOL då.
Bruks: Vi har under året 10st brukstävlingar.. Nästan alla årets tävlingar har ansvariga. Kan du
tänka dig att ta någon tävling eller hjälpa till som funktionär, så kontakta gärna BOL. Vi är alltid i
stort behov av nya marker så kom gärna med tips och idéer.
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Datum
26/1
8/6
21/6
22/6
23/6
10/8
17/8
31/8
31/8
5/10
5/10
6/10
13/10

Klass
Lydnad L-S
Spår L-E
Sök L-E
IGP 1-3
Skydd L-E
Sök L-E
Spår HKL
Lydnad S-3
Lydnad S-3
IGP 1-3
BSL L-E
Skydd L-E
Lydnad S-3

Ansvarig
Annette (genomförd)
Anki W
Per, Camilla
Per, Anki A
Yvonne, Ingalill, Kristina
Fia, Annelie E

Camilla och Per
Camilla och Per
Anki och Per

30. DRAGSEKTORN
Ingen verksamhetsplan är skriven, då dragsektorn kommer att ligga vilande under 2019.

31. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Inomhusträning – Rallylydnad, 8 - 10 deltagare / 6 ggr, Jennie Lindqvist
Lydnad mot Startklass, ca 6 deltagare / ca 5 ggr, Carina Mårtensson
Allmänlydnadskurs, 6 - 8 deltagare / 7 ggr, förmiddag, Susanne Arnfridsson
Allmänlydnadskurs, ca 6 - 8 deltagare / 7 ggr, Marie Wiklund
Allmänlydnadskurs, ca 8 deltagare / 7 ggr, Lena Funseth Norberg
Allmänlydnadskurs, ca 8 deltagare / 7 ggr, Marie och Lars Fahlberg
Valpkurs, 6 - 8 deltagare / 7 ggr, ev förmiddag, Angelica Nilsson Böös
Valpkurs, 6 – 8 deltagare / 7 ggr, Cecilia Bergman
Friskvårdskurs, 6 - 8 deltagare / ca 7 ggr, Linda Jansson
Friskvårdskurs, 6 – 8 deltagare / ca 7 ggr, Malin Lundgren
Rallylydnadskurs, 6 – 8 deltagare / ca 7 ggr, Jennie Lindqvist
Rallylydnadskurs, 6 – 8 deltagare / ca 7 ggr, Josefin Skogman
Nosework Grundkurs, ca 6 deltagare / 5 ggr, Elisabet Funseth och Catharina Lönnberg
Nosework Fortsättning, ca 6 deltagare / 5 ggr, Lena Funseth Norberg
Nosework Fortsättning, ca 6 deltagare / 5 ggr, Lena Funseth Norberg
Specialsök, röd kong, 6 erfarna deltagare / 6 ggr,
Specialsök, röd kong, GRUND, ca 6 deltagare / 5 ggr
Spår, kortkurs, ca 6 deltagare / 3 ggr
Sök, kortkurs, ca 6 deltagare / 3-5 ggr
Patrullhundkurs Anlagsprov 12/ 1 och kursstart 13 april med slutprov sept/okt, Lena Funseth
Norberg
Planering pågår:
Lydnadskurs, fortsättning
Lydnadskurs mot bruks
Allmänlydnadskurs unghund
Allmänlydnadskurs
Valpkurser efter behov
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32. MENTALSEKTORN
Uppfödar MH är planerad under våren.

33. RALLYLYDNADSSEKTORN
Rallylydnadsträningar inomhus under vintern
Jennie och Josefin examineras som Rallyinstruktörer
Kurs inom nybörjarklass
Söndagsträningar
Tävling, dubbla starter - alla klasser 1/9 samt distriktsmästerskap samma datum.

34. TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Bevakning
En Patrullhundskurs kommer att genomföras under året. Patrullhunds-DM kommer att genomföras
någonstans distriktet före midsommar.

35. UNGDOMSSEKTORN
Under 2019 planerar vi att fortsätta med våra träffar på en helgdag under skolåret, men även få
till ca en träff i veckan även under sommaren. Vad träffarna kommer innehålla får deltagarna
styra, men som intresset sett ut nu kommer vi fortsätta med agility och rallylydnad. Vi planerar
utöver de vanliga träffarna att anordna en pysselkväll, en repris på tacokvällen och ett
sommarläger.

36. UTSTÄLLNINGSSEKTORN
En inofficiell utställning planerad under augusti 2019.

37. FASTIGHETSKOMMITTÈN
Under 2019 ska vi fokusera med att åtgärda vattenskadan i röda stugan och förhindra att vattnet
fryser i gula huset. Vi kommer också göra löpande underhåll för att hålla fastigheten i gott skick
med hjälp av den dagliga verksamheten som kommer finnas till hands under 2019.

38. KÖKSKOMMITTÈN
Ingen verksamhetsplan är skriven, då kökskommittén kommer vara vilande under 2019.

39. Champion
Fortsätta ta emot rapporter från ekipage som tagit championat och fotografera dessa så de
hamnar på champion-väggen.
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40. Nyhetsbrev
Byta plattform då det i dagsläget inte skickas ut så många nyhetsbrev, samt att det finns andra
plattformar som inte har samma kostnad, men ändå man kan ändå skicka många mail i
månaden. Annars fortsätta att skicka ut brev med jämna mellanrum om det finns information och
något att berätta.

41. Resultatbanken
Ta in resultat från medlemmar som skickar in via hemsidan och rapportera detta på årsmötet.

42. Webb
Hemsidan och Sundsvalls Brukshundklubb officiella facebooksida ska uppdateras vid behov och
förfrågningar.

43. 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 ordnade så att det
fungerar för berörda parter.
Medlemsansvarig arbetar vidare med att registrera nya medlemmar och kontrollerar
medlemsmatrikeln löpande.
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44. Budgetförslag 2019
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45. Budgetförslag 2020
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