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FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2020

NEDANSILJANS
BRUKSHUNDKLUBB

Nedansiljans Brukshundklubb
Styrelsen för Nedansiljans Brukshundsklubb avlämnar härmed följande berättelse för
verksamhetsåret, omfattande 1 januari – 31 december år 2020
Klubben har sitt säte i Rättvik men har upptagningsområde i både Rättviks och Leksands
kommuner.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande
Jenny Sjödin
Vice ordförande
Therese Enbäck (avsade sig uppdraget 2020-05)
Sekreterare
Ingrid Höglund
Kassör
Marit Erikes
Ordinarie ledamot
Maja Berg ( avsade sig uppdraget 2020-10)
Lena Törnqvist
Åsa Staffas
Suppleanter
Ammi Åkerlind-Robson ( avsade sig uppdraget 2020-08 )
Sofie Öst
Lotta Nygårds
Ombud för distrikt
Ordförande Jenny Sjödin
Kassör Marit Erikes
Verkställande utskott, VU
Ordförande Jenny Sjödin
Sekreterare Ingrid Höglund
Kassör Marit Erikes
Firmatecknare
Jenny Sjödin
Marit Erikes
Sammanträden
Under året har 2 protokollförda medlemsmöten (inkl. årsmöte) samt 11 styrelsemöten hållits.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 327 st personer. (år 2019 var siffran 345 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: Vakant
Köket har varit med på de få tillställningar som vi haft under året.
Vi har haft som mål att alltid servera hemlagad mat och hembakat fikabröd på våra arrangemang.
Tack till alla som jobbat i köket vid alla olika tillfällen.
Anläggningskommittén – Plan/mark
Ansvarig: Peter Fallgren & Marie-Louise Caris
Under året har gräset klippts och övriga ytor röjts med röjsåg. Planen och parkeringar har plogats
vid behov. En arbetsdag genomfördes med diverse uppstädning ute samt jobb med nya planen.
Den ena halvan av den nylagda planen har tagits i bruk och är ett välkommet tillskott.
Vidare har vi köpt in och planerat ut flertalet matjordslass till den sista plandelen. Där har vi även
haft en arbetsdag med sådd av gräsfrö nu på senhösten. Det återstår lite planering av de sista
jordhögarna som vi får ta vid bästa tillfälle i vår/försommar.
Anläggningskommittén – Stuga
Ansvarig Åsa Staffas
Sammanlagt har 33 st städveckor fixats av medlemmarna. Pant har också samlats in.
Städdag ordnades den 22 augusti.
Ekonomi
Se häftet ” Balans och Resultaträkning för verksamhetsåret 2020 ”
HUS – Hundägarutbildningen
Ansvarig Lena Törnqvist
Året 2020 gick ju helt i pandemins tecken, vilket naturligtvis har påverkat föreningslivet på
allehanda sätt.
Trots detta har Nedansiljans Bk lyckats fortsätta med de populära måndagsträningarna under
större delen av året och deltagarantalet har varit marginellt mindre till skillnad mot tidigare. Alla
har varit noga med att följa givna restrektioner – fikat utomhus och hållit avstånd. Det är
glädjande att se hur uppskattad aktiviteten är, i all sin enkelhet!
Vi har en precis ” nybakad” tävlingssekreterare samt två allmänlydnads/ rallyinstruktörer under
utbildning.
Kurser:
Allmänlydnadskurs 2 st med totalt 19 deltagare
Spår som aktivering 6 deltagare
Valpkurser 4 st med totalt 30 deltagare
Utställarskola 2 st med totalt 15 deltagare
Tävlingslydnadskurs 7 deltagare
Rallyn har dessutom haft 5 studiecirklar under året.
HUS vill passa på att tacka alla instruktörer och andra medlemmar, som hjälpt klubben att
genomföra både kurser samt måndagsträningar!

RUS – Mental
Ansvarig: Lotta Nygårds
Inget MH har genomförts under 2020.
RUS – Utställning
Ansvarig: Kristina Stenhols
Pga Coronapandemin så blev både den inofficiella samt officiella utställningarna inställda.
26 juli genomfördes 11 st exteriörbeskrivningar på klubben.
I september arrangerades 2 st utställningsträningar 10 + 13 st.
Tjänstehundssektorn
Ansvarig: Carolin From
Under året har klubbens ekipage deltagit på avtalsövning under hösten. Vårens övning blev
inställd pga pandemin. Under hösten genomfördes funktionskontroll vars syfte var att säkerställa
utbildningsnivån på ekipagen. Klubbens samtliga tre ekipage deltog. Under året har ett ekipage
genomfört anlagsprov och blivit godkända, kursen pågår och beräknas vara klar under 2021.
Klubben har nu tre krigsplacerade ekipage: Anna-Karin Kallin, Linda Jonsson och Carolin From.
Tävlingssektorn
Ansvarig: Vakant
I och med de restrektioner som gällt under året har vi endast kunnat genomföra en av årets
planerade tävlingar, det var:
12 september- Sök alla klasser. Domare: Roland Hellberg och Sonny Gunnarsson.
Lkl: 4 starter
0 uppflyttade
Hkl: 3 starter
0 uppflyttade
Ekl 3 starter
0 cert
0 certpoäng
Maria Hurtig-Sparr deltog vid regelrevideringskonferens som hölls i Dala-Floda. En konferens för
distriktets tävlingsledare hölls digitalt, där deltog Caroline From.
Lotta Nygårds har utbildats till tävlingssekreterare, bruks och lydnad.
Träningstävling 13 juli. 13 ekipage deltog, startklass och klass 1.
Agilitysektorn
Ansvarig: Vakant.
Rallylydnadssektorn
Ansvarig: Siv Back
Tre utbildade rallyskrivare under året: Jenny Lök, Martina Bengtsson och Ingela Spegel-Nääs. Två
tävlingssekreterare är under utbildning : Marit Erikes och Sören Svensson. Vi har haft 5 möten
under året. Träningen har pågått hela året, undantaget tre veckor på sommaren och vid jul.
I januari hade vi en träningstävling som var mycket uppskattad. Totalt har det varit 5 studiecirklar:
nybörjare, fortsättning och avancerad. Vi har även haft rallylydnad med fokus på stadga och
lydnadslydnad. Flera ekipage har efter det fortsatt med lydnad.
I oktober hade vi en shapingkurs med en utomstående instruktör. I december hade vi samma kurs
fast i digital form med 17 deltagare. Pga corona har all träning inklusive teori genomförts
utomhus.
Pga ändrade restriktioner för Corona i november så provade vi att ha nybörjarna med digital
träning. Caroline W och Marina B spelade in övningsfilmer och la ut på en FB grupp. Det har varit
mycket uppskattat så det ska vi vidareutveckla. För de övriga ekipagen har Sören S byggt banor
tidigt på torsdagarna och på så vis har träning kunnat ske utan att det varit så många samtidigt på
klubben.
Vilket rallygäng vi har, 18 st är med på den allmänna träningen och nybörjargruppen är 7 st.

Måste bara få tillägga och tacka dessa underbara människor! Innan nybörjarna började med
digital träning stannade många kvar för att hjälpa till. Det resulterade i att varje nybörjare i princip
haft en egen ” instruktör”. Efter träningen har många stannat kvar för att hjälpa till med
ihopplockning mm. Jag har aldrig behövt vara kvar själv i mörkret.
Vilket kanongäng vi har på vår klubb! Människor med guld i hjärtat. Tack alla underbara!
Siv Back Rallysektorn.
Draghundssektorn
Ansvarig: Alva Wester
År 2020 var ett år av paus på många områden såväl även inom draghundsektorn.
Aktivitetsgruppen
Har under året bestått av Ingrid Höglund (sammankallande) och Gudrun Berggren.
KM genomfördes den 26 september. 7 lydnadsekipage, 11 st rallyekipage i alla klasser, 24 st
utställningsekipage deltog. Domare i lydnad var Roland Hellberg skrivare Lotta Andersson,
kommendering Elisabeth Sundell. Domare i utställning var Madeleine Bäck, skrivare Annette
Bergfeldt inropare Kricko. Domare rallylydnad Ingrid Höglund skrivare Ingela Spegel- Nääs,
banritare / byggare Sören Svensson.
Vädret var inte det bästa för dagen, mest regn , blåst och kallt. Alla tävlande bjöds på korv och
fika. Årets klubbmästare i alla tre grenar uppmärksammas på årsmötet 2021.
Medlemsutskick
Under året har ett informationsblad skickats ut, numera skickas dessa bara ut via e-post samt
publiceras på hemsidan.
Se till att vi har aktuella uppgifter om din e-postadress, meddela kassören om ändring.
Hemsidan
Ansvarig: Marit Erikes
Har uppdaterats löpande under året.
Tidsatta mål för klubben som uppnåtts 2020:
- Jobbat med utfyllnaden för större lydnadsplan.
- Marknadsfört våra aktiviteter i sociala medier och på hemsidan.
- Tillgodosett kursverksamheten efter bästa förmåga.
- Trivselträffar, dvs måndagsträningar mm.
- Genomfört en officiell tävling enligt tävlingskalendern.
- Tillsatt ansvarig för mentalsektor.

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.
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_________________________
Jenny Sjödin ( ordförande)

___________________________
Lena Törnqvist (ledamot)

_________________________
Marit Erikes ( kassör)

___________________________
Åsa Staffas (ledamot)

__________________________
Ingrid Höglund ( ledamot )

___________________________
Sofie Öst (suppleant)

__________________________
Lotta Nygårds (suppleant)

