VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2021

NEDANSILJANS
BRUKSHUNDKLUBB

Nedansiljans Brukshundklubb
Styrelsen för Nedansiljans Brukshundsklubb avlämnar härmed följande berättelse för
verksamhetsåret, omfattande 1 januari – 31 december år 2021
Klubben har sitt säte i Rättvik men har upptagningsområde i både Rättviks och Leksands
kommuner.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande
Marit Erikes
Vice ordförande
Lena Törnqvist
Sekreterare
Ingrid Höglund
Kassör
Sören Svensson
Ordinarie ledamot
Sofie Öst ( avsade sig uppdraget okt-21)
Lotta Andersson
Cassandra Vikgren
Suppleanter
Lotta Nygårds
Siv Back
Moa Hansson ( avsade sig uppdraget maj -21)
Ombud för distrikt
Ordförande Marit Erikes
Kassör Sören Svensson
Verkställande utskott, VU
Ordförande Marit Erikes
Sekreterare Ingrid Höglund
Kassör Sören Svensson
Firmatecknare
Marit Erikes
Sören Svensson
Sammanträden
Under året har 3 protokollförda medlemsmöten (inkl. årsmöte) samt 13 styrelsemöten hållits.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 377 st. Av dessa var 27 st familjemedlemmar och 1
hedersmedlem. (år 2020 var siffran 327 st ).

Medlemsavgiften har under år 2020 varit 520 kr för ordinarie medlem och 120 kr för
del/familjebetalande, förbundsavgiften har varit 400 kr.
Adress
Mångsholvägen 6, 795 32 RÄTTVIK
Hemsidan
www.nedansiljansbk.se
Anläggningskommittén – Köket
Ansvarig: Helene Dragsten.
Sektorn har i år blivit ihopslagen med sektorn stuga.
Köket/ kiosken har hållit öppet på måndagsträningar, tävlingar, utställning och vid
exteriörbeskrivning.
Medlemmar har ställt upp och bakat gott fikabröd och varit funktionärer vid våra evenemang.
Vi har haft lunchservering för funktionärer på vissa tävlingar, det har varit uppskattat av de som
jobbat hela dagar.
Under sommaren har vi haft hjälp med bakning och bemanning i kiosken av Marie, stort tack till
henne som gjort ett jättebra jobb.
Tack till alla som bakat och hjälpt till med driften av kiosken.
Anläggningskommittén – Plan/mark
Ansvarig: Styrelsen, kontaktperson Bosse Höglund
Gräset på nya planen har blivit sått. Baracken har målats. Nya parkeringen har gjorts klar. Staket
runt agilityplanen har gjorts. Gräsytorna har klippts av Bosse Höglund.
Anläggningskommittén – Stuga
Ansvarig Marie Laggar.
Ekonomi
Se häftet ” Balans och Resultaträkning för verksamhetsåret 2021”
HUS – Hundägarutbildningen
Ansvarig Lena Törnqvist
Året gick ju i pandemins tecken, vilket tydligt syntes på den stora efterfrågan på just valpkurser.
För att kunna erbjuda så många som möjligt en kursplats, valde vi att genomföra ett antal kortare
valpkurser än de vi vanligtvis erbjuder och höll oss naturligtvis till rådande restrektioner gällande
deltagare. Det visade sig fungera väl och vid årets slut hade de allra flesta faktiskt blivit erbjudna
en möjlighet att gå valpkurs. För dom som inte kunnat gå, eller hade intresse av att fortsätta ,
startade vi upp valpdropin en gång / vecka. Valpägare med hund upp till sju månader, kunde
ansluta efter behov under en timmes tid och få hjälp alternativt bara möjlighet att träna med
störning av andra hundar.
Klubben har genomfört kurser i :
Allmänlydnad
Unghund
Agility
Spår
Nosework
Specialsök
Tävlingslydnad
Rallylydnad

Det har även genomförts utställarskola, pilotkurs Hund i Hand, ett antal cirklar i rallylydnad samt
måndagsträningarna som dragit mycket folk.
Vi har två färdigutbildade allmänlydnadsinstruktörer samt en rallylydnadsinstruktör.
Vi har haft regelbundna zoommöten med våra instruktörer för att utveckla verksamheten
ytterligare.
HUS- sektorn vill rikta ett stort och varmt tack till alla er, som har gjort det möjligt för Nedansiljans
bk att erbjuda sina medlemmar alla dessa aktiviteter. Ni är fantastiska!
/ Lena Törnqvist
Bilaga: Sammanställning kurser 2021.
RUS – Mental
Ansvarig: Lotta Nygårds
Under 2021 har RUS mental så smått startat igång, i hopp om att kunna genomföra
mentalbeskrivningar på klubben. Det är en beskrivning på hund som är efterfrågad och vi ser en
ekonomisk vinning för klubben om vi kan genomföra MHn.
7-9 maj var det ett gäng från Nbk som åkte till Ludvika för utbildning av MH och MT figuranter.
Det är flera av dessa som nu varit ute och tjänstgjort på andra klubbars MH och MT, för att
behålla sin auktorisering.
Nu behöver vi hitta någon som brinner för den mentala delen på vår klubb. Som kan bygga upp en
MH bana så vi kan ha våra egna mentalbeskrivningar. Med hjälp av våra figuranter och deras
kunskap och någon som är drivande så finns det stor potential på vår fina klubb.
RUS – Utställning
Ansvarig: Kristina Stenhols
4 juli genomfördes 13 st exteriörbeskrivningar på klubben.
Det har arrangerats två utställningsträningar med sammanlagt 15 deltagare.
Inofficiell utställning:
I år firade vi 30 år med inofficiella utställningar. Den hölls den 22 augusti. Det blev betydligt fler
anmälningar än vi hade budgeterat med vilket var jättekul! Vi fick ta in en domare till. Det var 177
anmälda hundar fördelade på 77 raser. Domare i år var Eva Jönsson, Elisabeth Spillman och
Susanne Swedjebrink.
BIS-VALP blev Bano Bahias Nalle-Maja, Perro de agua espanol, äg. Helena Danielsson Ludvika.
BIS-VUXEN blev J SE VCH Fallaskogens Zicco, Drever äg. Niklas Forsberg, Rättvik som fick revansch
från 2019 års 3:e placering!
BIS-VETERAN blev KORAD RLD N RLD F Siljanhofs Embla-Exellent, äg. Lars Hagelin o Kricko
Stenhols Tällberg.
Pga Coronapandemin så delade vi upp dagen i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass som
fungerade jättebra. Klubbens medlemmar ställde som vanligt upp väldigt bra och utställningen
genomfördes utan några större problem. Vi fick berömmande tackbrev från både domare och
utställare som var mycket nöjda med vårt arrangemang.
Officiell utställning.
Pga Coronapandemin så blev den inställd.
KM
Hölls den 15/9. Årets domare var Pillan Klebo. I år hade vi delat in hundarna i tre grupper, valp 4
mån-1 år, vuxen 1 år- 8 år samt veteran 8 år-. Det togs fram en BIS i varje grupp där slutligen en av
dem ska bli årets vinnare. Vem det är vet bara Pillan som skrev på en lapp och förslöt den i ett
kuvert som kommer att öppnas på årsmötet.
VALP Dalajäntans Frosty, Shetland sheepdog, äg. Birgitta Hol-Andersson.
VUXEN Polar Sweets Just Like Candy, Bichon havanais, äg. Josefin Niemi.

VETERAN Siljanhofs Embla- Exellent, Hovawart, äg. Lars Hagelin.
Utbildning av utställningssektorn.
I november startades ” Handbok för utställningsansvariga” som kommer att avslutas i januari
2022. Utbildningen är på ca 16 studietimmar.
Specialsöksektorn
Ansvarig: Therese Enbäck
Övriga i sektorn: Ammi Åkerlind och Jenny Lök. Dock har Jenny Lök lämnat sektorn under året.
Inga prov eller tävlingar har hållits på klubben, men desto fler kurser.
Nosework nybörjare 4 st, nosework fortsättning 1 st, specialsök röd kong nybörjare 2 st och
specialsök fortsättning 1 st.
Tjänstehundssektorn
Ansvarig: Carolin From
Under året har klubbens ekipage deltagit på avtalsövning under 8 dygn i Sälen, det var första
gången bataljonen övade så länge. Vidare har ekipagen under året deltagit på träningsdagar och
KU ( kompletterande utbildning). Under våren genomfördes funktionskontroll vars syfte är att
säkerställa utbildningsnivån på ekipagen. Klubbens samtliga då krigsplacerade ekipage deltog.
Under året har ett ekipage blivit godkända på slutprov och placerats i Dalabataljonen. Tyvärr blev
årets DM för patrullhund inställt pga. Covid. Klubben har nu fyra krigsplacerade ekipage:
Anna-Karin Kallin - Frost, Linda Jonsson - Frank, Carolin From - Grip, Mikaela Eriksson - Fagra.
Tävlingssektorn
Ansvarig: Linda Jonsson
Vårterminens samtliga tävlingar ställdes in pga de restriktioner som rådde kring pandemin, dock
öppnades möjligheten att genomföra tävlingar upp igen, så vi kunde genomföra följande
tävlingar:
7 juli- Lydnad startklass och klass 3. Domare: Anders Östling (st) och Lars-Göran Gustafsson.
13 starter
6 starter

9 st uppflyttningsresultat i startklass
0 st 1:a pris i klass 3

8 juli- Lydnad klass 1 och 2. Domare: Sonny Gunnarsson ( kl.1) Roland Hellberg ( kl.2)
11 starter
2 st 1:a pris i klass 1
6 starter
0 st 1:a pris i klass 2
14 augusti- Spår apellklass. Domare: Roland Hellberg och Nina Christoffersson.
7 starter
1st uppflyttad
11 september- Spår lägre klass. Domare: Bo Bergström och Nina Christoffersson.
5 starter
2st uppflyttade
Distriktets praktiska domarkonferens gällande bruks hölls i Borlänge, där deltog Roland Hellberg
och Nina Christoffersson.

Agilitysektorn
Ansvarig: Marie Hjort.
Under året som gått har pandemin begränsat mycket men lite har vi ändå hunnit med.
Jessica Holmström hade två nybörjarkurser som snabbt fylldes upp.
Det kom upp staket runt agilityplanen.

Ett sektorsmöte har vi haft.
Nu ser vi fram emot ett aktivare 2022.
Sektorn har bestått av: Jessica Holmström, Marie Hjort, Jenny Lök, Sara Holzmann Markström,
Catrin Spångmyr och Blanca Nääs.
Rallylydnadssektorn
Ansvarig: Siv Back
Under året har klubben haft många framgångar, uppflyttningar och två rallylydnadschampionat
som Jenny Lök och Matilda Bergfeldt erövrat.
Sören Svensson har utbildats till tävlingssekreterare. Jenny Lök, Martina Johansson och Ingela
Spegel-Nääs till skrivare. Siv Back till rallylydnadsinstruktör.
Vi har haft fyra st kvällstävlingar, en i varje klass med dubbla starter. Två helgtävlingar med alla
klasser. Den första på klubben 25-26 sept och den andra 4-5 dec i körhallen. Vi fick mycket beröm
för dessa.
Vi har även haft en online tävling där klubben hjälpt till med banbygge och filmning.
Rallyträningen har pågått under hela året, med nybörjarcirkel och fortsättningskurser. De som
hjälpt till har varit Ingrid Höglund, Marit Erikes, Jenny Lök, Caroline Wallin och Sören Svensson.
Carolin Wallin har haft två utbildningstillfällen i ämnet ” Lek med hund”. Sektorn har haft
regelbundna möten. Vi avslutade året med en glöggkväll och träning, även utlottning av en tovad
ängel.
Rallysektorn gm Siv Back.
Draghundssektorn
Ansvarig: Alva Wester
Under året hölls för första gången SBKs löparskola inom konceptet ” Sund med hund”.
Trots ganska kort varsel blev det bra uppslutning med totalt 9 st anmälda samt instruktören Alva
Wester. Pga rådande pandemi var vi bara tillåtna att vara 8 deltagare åt gången. Detta löpte dock
bra då vi ordnade en grupp där man fick anmäla sig inför varje pass och fylla platserna med vissa
bortfall ( sjukdom etc).
Löparskolan upplevdes som mycket uppskattad och många tyckte att det var trevligt med
träningssällskap i ordnade former.
Aktivitetsgruppen
Har under året bestått av Ingrid Höglund (sammankallande) och Gudrun Berggren.
KM genomfördes den 15 och 16 september. Det var tyvärr endast två anmälda till lydnaden, så
Roland Hellberg och Nina Christoffersson ordnade en träningstävling i stället med fyra startande.
Domare i utställning var Pillan Klebo, skrivare Annelie Noiva inropare Kricko. Det var tre klasser:
valp, vuxen och veteran. Totalt 17 ekipage deltog. Domare rallylydnad Lena Dyrsmeds skrivare
Jenny Lök och Ingrid Höglund, banbyggare Sören Svensson. Totalt 17 ekipage i alla fyra klasser.
Alla tävlande bjöds på korv och fika. Årets klubbmästare i utställning och rallylydnad
uppmärksammas på årsmötet 2022.
Hundens vecka genomfördes v 37, ett evenemang i hela Sverige tillsammans med
Studiefrämjandet. Vi ordnade gratis måndagsträning med Lotta Nygårds. Ca 35 st deltog. Förutom
KM ordnades en aktivitetsdag med prova på, hundloppis, tipspromenad mm. Ca 60 intresserade
deltog.
Ekipagefotografering i november. Marit Erikes fotograf.
Glögg och myskväll den 15 nov i samband med måndagsträningen.
Julavslutning den 8 dec för instruktörer och styrelsen.

Medlemsutskick
Se till att vi har aktuella uppgifter om din e-postadress, meddela kassören om ändring.

Hemsidan
Ansvarig: Marit Erikes, Cassandra Vikgren.
Har uppdaterats löpande under året.
Tidsatta mål för klubben som uppnåtts 2021:
- Färdigställa arbetet med utökning av lydnadsplanen.
- Färdigställa staketet runt agilityplanen.
- Tillsätta köksansvarig.
- Utbilda mentalfiguranter ( ej iordningsställt MH-banan ).
- Tillsätta en agilitysektor samt få igång verksamheten.
- Tillsätta en specialsöksektor.

Slutord
Styrelsen vill härmed tacka för verksamhetsåret som gått.
Stort tack till Studiefrämjandet för ett gott samarbete.
Vi vill passa på att uttrycka vårt varmaste tack till alla som aktivt varit med och hjälpt till att driva
vår klubb framåt, utan er stannar vårt arbete.

Rättvik 2021-02-21

_________________________
Marit Erikes ( ordförande)

___________________________
Lena Törnqvist (ledamot)

_________________________
Sören Svensson ( kassör)

___________________________
Cassandra Vikgren (ledamot)

__________________________
Ingrid Höglund ( ledamot )

___________________________
Lotta Nygårds ( suppleant )

__________________________
Lotta Andersson (suppleant)

____________________________
Siv Back ( suppleant )

