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Verksamhetsberättelse 2015 
 
 

Styrelsen 
Uppföljning av mål 2015  
 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Vi ska bli mer synliga för 
allmänheten och öka antalet 
medlemmar i klubben 

Anordna Hundens Dag i 
samarbete med sektorerna 

Vår (prel 9 
maj 2015) 

Genomfört 

 Prova på dag för 
allmänheten i samarbete 
med sektorerna 

Vår (prel 17 
maj 2015) 

Genomfört  

 Annonsera på hemsida, 
facebookgruppen, 
gratissidor och kommunens 
sida för klubbens 
arrangemang 

2015 Genomfört 

Aktivt främja en utökad och 
förbättrad kommunikation 
mellan medlemmar, sektorer 
och styrelse 

Anordna två medlemsmöten 
samt ett årsmöte  

2015 Genomfört 

 Hålla hemsida och 
facebookgrupp uppdaterade 
med aktuell information 

2015 Genomfört 

 Styrelsen kallar samman 
sektorerna för gemensam 
planering 2 gånger per år 

2015 Genomfört 

Vi ska fortsätta arbeta för en 
ekonomiskt stabil förening med 
0 eller plusresultat 

Utöver klubbens ordinarie 
verksamhet kommer en 
medlemsförsäljning att 
genomföras 

Vår Genomfört med 
stabil ekonomi 
Ej genomförd 
medlemsförsäljning 

 Vi ska arbeta för ett aktivt 
kök 

Säsong Genomfört 

 Kontinuerligt underhåll av 
planer och stuga 

Säsong Genomfört 

Vi ska ha en attraktiv förening 
för våra medlemmar 

Erbjuda möjlighet till 
inomhusträning under 
vintertid 

Vinter Genomfört 

 Anordna 
medlemstillställningar med 
olika aktiviteter 

 Genomfört 

 
Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån 
den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett vid styrelsemöten och 
med sektorerna via sektorsträffar och mailutskick. Styrelsen har med gemensamma krafter arbetat 
målinriktat för att skapa förutsättningar för klubbens framtida utveckling.  
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Genomförda aktiviteter:  
 
Möten:  
Styrelsen har genomfört fem protokollförda styrelsemöten, vilka har hållits under demokratiska 
former.  
 
Styrelsen har genomfört tre medlemsmöten: 

 Årsmöte 13/2 
 Medlemsmöte 3/6 
 Medlemsmöte 9/12 

 
Styrelsen har genomfört två möten med sektorerna. Ett där vi bjöd in till styrelsemöte på våren och 
ett gemensamt medlems- och sektormöte i december.  

 
Aktiviteter:  
Hundens Dag  
Styrelsen har tillsammans med sektorerna planerat och genomfört Hundens dag 9 maj på 
Kvarnängen. Under dagen skedde flera uppvisningar av våra olika grenar, bland annat agility, 
rallylydnad, lydnadsklass 1 och 2 samt spår och uppletande, under dagen genomfördes även en 
inofficiell utställning med cirka 70 deltagare. Trots dåligt väder så var det ett uppskattat arrangemang 
av både arrangörer och besökare. Under dagen såldes fika, hamburgare och lotter. Det fanns även 
möjlighet att anmäla sig till gratis prova på dag i olika grenar såsom ringträning, lydnad, rallylydnad, 
spår och sök vilket var uppskattat.  
 
Ridhusträning 
Under januari till april bokades ridhuset på Bodens Ridklubb för gemensam träning på 
söndagskvällarna.  
 
Inomhusträning 
Styrelsen tog beslut om att köpa in en inomhusmatta till klubbstugan för träning under vinterhalvåret 
efter ett medlemsförslag som inkom under vintern 2014. Detta var mycket uppskattat och klubben 
har nu cirka 10-14 träningsgrupper per vecka som tränar tillsammans i cirkelform.   
 
Medlemsstatistik: 
Medlemmar Bodens Hundungdom: 77st 
Medlemsstatistik medlemonline Bodens BK  2015-12-31 2014-12-31 
  

 Ordinarie medlem:   159st 151st  

 Familjemedlem:   21st 22st 
  

 Hedersmedlem:   2st 2st  

 Ungdomsmedlem:   30st 36st  
 Totalt:   212st 212st 
  

 
Medlemsantalet har bibehållits på samma nivå som 2014 bortsett från HU som minskat med 14 
medlemmar i medlemsantal.  
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Styrelse Bodens Brukshundklubb & Hundungdom 
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Ordförande 

 
 
 

Linda Eriksson 
Vice Ordförande 

 
 
 

Maria J Johansson  Malin Mattsson 
Kassör   Sekreterare 

 
 
 

Maria Spjut 
Ledamot 

 
 
 

Elisabeth Englund  Peter Lidberg 
Suppleant    Suppleant 

 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, sektorer, kommittéer, 
sponsorer och eldsjälar för det år som gått!  

 
 

Det är vi tillsammans som gör vår klubb till den trivsamma och 
välkomnande klubb vi är!  
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HUS – Hundägarutbildningssektorn 
 

Uppföljning av mål 2015 
 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Anordna Allmänlydnadskurser 
(valp, grund och fortsättning) 

Planering vid 
instruktörsmöten vår och 
höst 

Kurser vår och 
höst 

Genomfört 

Anordna specialkurser inom 
lydnad, rallylydnad och agility 

Planering vid 
instruktörsmöten vår och 
höst 

Kurser vår och 
höst 

Genomfört för 
lydnad och 
rallylydnad 

Fortbilda instruktörer Anordna föreläsning för 
aktiva instruktörer 

3 maj 2015 Genomfört 

Utbilda två nya 
allmänlydnadsinstruktörer  

Anordna Allmänlydnad 
Steg 1 

Våren Genomfört 

Utbilda en ny agilityinstruktör Kontrollera möjligheter via 
Svenska Agilityklubben 

2015 Ej genomfört 

Genomföra 2st 
instruktörsmöten 

Kalla instruktörer och 
medhjälpare 

Vår och höst Genomfört 

Anordna föreläsning för 
allmänheten för att väcka 
intresse för hund 

Boka in en föreläsare inom 
hundträning 

Våren Ej genomfört 

 
 

Under 2015 har HUS arrangerat 13st kurser med totalt 106st kursdeltagare.  
Genomförda kurser: 2st allmänlydnad valpkurs, 2st allmänlydnad grund, 1st allmänlydnad 
fortsättning, 1st från valp till stjärna, 1st lydnadskurs mot tävling, 1st kontakt & följsamhet, 1st 
bruksprovspaket, 2st förberedande tävlingskurs, 1st helgkurs i hårda spår och Mentalkunskap 1 (M1) 
för blivande instruktörer.  
 
Under hösten bjöds övriga klubbar från distriktet in för utbildning till Allmänlydnadsinstruktör Steg 1, 
Malin Mattsson och Linnéa Lundberg deltog från Bodens BK, och Kalix BK och Vilhelmina BK hade 2 
respektive 3 deltagare som genomförde utbildningen och blev examinerade 
Allmänlydnadsinstruktörer Steg 1.  
 
I oktober tog Linnea Björkman och Hanna Hedman över ansvaret för HUS.  
 
För HUS 
 
Linnea Björkman 
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HU – Hundungdom 

Uppföljning av mål 2015 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Få fler aktiva 
hundungdomar inom 
klubben 

Anordna 3st 
träningstävlingar i lydnad 
och agility  

Säsong 2015 Ej genomfört 

 Anordna uppletandecup för 
klubbens medlemmar 

Säsong 2015 Ej genomfört 

 Kolla uppmöjligheter att 
hyra in en instruktör  

Säsong 2015 Ej genomfört 

Ingen sammankallande för HU har hittats inom föreningen därav har inga aktiviteter genomförts.  

Agility  
Uppföljning av mål 2015 

 

Mål  Handlingsplan Tid Status 

Få fler nya agilityekipage Kurser anordnas i HUS regi Vår och höst Ej genomfört 
pga lågt antal 
anmälda 

 Arrangera två uppvisningar  Säsong 2015 1 uppvisning 
genomförd på 
Hundens dag 

 Anordna KM för klubbens 
ekipage 

Höst Ej genomfört 

Anordna officiell 
agilitytävling alla klasser 

Ansöka enligt gällande 
bestämmelser 

Höst Genomfört 
helgtävling i 
augusti med 
totalt 497 
startande  

Få fler funktionärer till 
tävling 

Utbilda tävlingsledare för 
agility 

Under 2015 2st har gått 
utbildning till 
tävlingsledare 
varav 1st har 
genomfört 
examination och 
blivit godkänd 

Uppmärksamma klubbens 
tävlingsekipage 

Utdelning av Årets 
agilityhundutmärkelser  

Årsmöte 2015 Genomfört 

Delta på SM 2015 - SM 2015 Genomfört  

 
Utöver målen för 2015 har inomhusträning genomförts januari till april i ridhuset en dag i veckan  
 
För Agilitysektorn 
 
Pernilla Stenqvist 
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BOL -  Bruks och Lydnad 
Uppföljning av mål 2015 
 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Främja en aktiv tränings- och 
tävlingsverksamhet i alla grenar 
samt verka för en god 
gemenskap i klubben 

Arrangera väl 
genomförda tävlingar 

2015 Genomfört 

 Anordna träningshelg Vår Ej genomfört 

 Anordna 
träningstävlingar 

Löpande ca 14 
dagar innan tävling 

Ej genomfört 

Visa uppskattning till alla 
funktionärer 

Anordna Tackmiddag 
2015 

Höst Genomfört 

Hålla klubbstugan öppen 19-21 
på onsdagsträning maj-okt 

Upprätta ansvariglista Ansvariglista 
upprättas inför 
säsong 

Ej genomfört 

Skicka representant vid de 
domar/tävlingsledarutbildningar 
och konferenser som distriktet 
genomför. 

Gruppen utser lämplig 
medlem 

2015 Genomfört 

 
 

Årets tävlingar blev bra med många mycket nöjda tävlande, stort tack till våra klubbmedlemmar för 
deras fina engagemang!  
Bodens tävlingsekipage har rest runt på tävlingar i länet och representerat vår klubb på ett bra sätt 
under året. Det är mycket glädjande är att Boden har många duktiga tävlingsekipage som nått fina 
framgångar på tävlingsbanorna i många grenar och klasser under 2015! 
 
Genomförda tävlingar 2015:  
28/3 Lydnadsklass 1-2 9st deltagare 
13/6 Lydnadsklass 1-Elit 17st deltagare 
13/6 Skydd LKL –EKL 4st deltagare 
14/6 Lydnadsklass 1-Elit  13st deltagare 
14/6 Spår Akl, Lkl 10st deltagare 
15/8 AKL spår  6st deltagare 
15/8 Lydnadsklass 1-Elit 15st deltagare 
16/8 Sök LKL-EKL 4st deltagare 
19/9 Rallylydnad 50st deltagare 
20/9 Rallylydnad 41st deltagare 
 
Totalt har vi haft 169 starter på vår klubb i Bruks, Lydnad och Rallylydnad.  
 
För BOL  
 
Linda Nilsson  
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Lydnadsgruppen 
Uppföljning av mål för 2015 
 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Öka antalet tävlande för 
Bodens BK & HU 

Anordna tävlingslydnadskurs 
för tävlande för Bodens BK & 
HU 

Säsong Genomfört 

 Anordna ”Mot tävling” kurs 
för att få nya att bli 
intresserade för lydnad 

Säsong Genomfört 

Anordna väl planerade och 
genomförda 
lydnadstävlingar 

Upprätta rutindokument för 
att arrangera Lydnadstävling 

Inför säsong  Genomfört 

Öka antalet som hjälper till 
att arrangera 
lydnadstävlingar 

Internt utbilda minst 1st som 
kan tävlingsleda på plan i 
lydnadsklass 1-Elit (ej 
auktoriserad) 

Säsong Ej genomfört 

 Intern utbildning 
(genomgång) för att vara 
domarsekreterare 

Säsong Ej genomfört 

Öka antalet tävlingstillfällen 
på Bodens BK & HU 

Ansöka om extra 
lydnadstävling mars 2015 

Klart december 
2014 

Genomfört 

 
Linnéa Lundberg har genomfört utbildning till Lydnadsprovsdomare och gjorde sitt praktiska 
domarprov 24 juni 2015 och blev då examinerad lydnadsprovsdomare. 
 
Lydnadstävlingarna har varit väl arrangerade och vi har fått flera nya intresserade av lydnad som 
ställt upp i både kök och som domarskrivare!  
 
Under våren genomfördes en Lydnadskurs mot tävling kurs i HUS regi för att öka antalet aktiva inom 
lydnad med 6st deltagare.  
I november genomfördes två stycken kurser i HUS regi, Förberedande tävlingskurs, i inomhuslokalen 
med fokus på grunder i lydnad för att hoppet mellan allmänlydnad och tävlingskurs inte ska bli så 
stort, kurserna hade totalt 6 deltagare.  
 
 
För Lydnadsgruppen 
 
Linnéa Lundberg 
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Sökgruppen 
Uppföljning av mål 2015 

 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Hålla i gång en aktiv 
tränings och 
tävlingsverksamhet 

Träna så mycket som 
möjligt under 
barmarkssäsong   

April-November, 1-2 
gånger/ vecka 

Genomfört 

 Bjuda in andra klubbar / 
tävlingsekipage  för 
gemensamma 
träningstillfällen 

Säsong Genomfört 

 Varje sökgrupp skall hitta 
och märka ut minst en ny 
sökruta per grupp i 
varierad terräng 

Säsong Genomfört 

Vi ska ha fem 
sökgruppsmöten under året 

- 2015 Genomfört 3st 
sökmöten och 
deltagit på 2st 
BOL-möten inför 
tävlingarna 

Få fler aktiva inom sök Arrangera Sökkurs i HUS 
regi (minst 6st anmälda) 

Säsong Ej genomfört 

 Prova-på dag i sök 17 maj 2015 Genomfört 

Främja klubbens 
tävlingsekipage 

Anordna träningstävling 
för sökekipage 

Säsong Ej genomfört 

 
Inom sökgruppen har det under året tävlats flitigt med flera uppflytt i klasserna som resultat!  
 
För Sökgruppen 
 
Jessica Nilsson 
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Skyddsgruppen 

Uppföljning av mål 2015 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Hålla i gång en aktiv tränings 
och tävlingsverksamhet 

Fortlöpande genomföra 
träning 

Säsong Genomfört 

Vi ska arbeta för att utbilda 
fler aktiva träningsfiguranter 

Bjuda in intresserade av 
grenen till träningar 

Säsong Genomfört 

Delta vid eventuell 
skyddskonferens 

Gruppen utser lämplig 
funktionär 

2015 Ej genomfört pga 
att ingen 
konferens 
anordnades 

Vi ska ha tre 
skyddsgruppsmöten under 
året 

- 2015 Ej genomfört 

 

Skyddsgruppen har utöver ovanstående mål under 2015 genomfört följande:  

Anordnat en skyddstävling för lkl-elit med gott resultat. 

Några av gruppens ekipage har tagit sig ut på tävlingsbanan vilket resulterade i två uppflytt till 
elitklass skydd samt godkänt respektive certpoäng i elitklass!  

  

För Skyddsgruppen 
 
Håkan Lindgren  
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Rallylydnadsgruppen 

Uppföljning av målen för 2015 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Öka antalet aktiva 
inom rallylydnad 
 

Anordna 
rallylydnadskurser i 
HUS regi 

Vår och höst Ej genomfört 

 Starta upp en minst en 
träningsgrupp som för 
kamratcirkellista på 
sina träffar 

Säsong Genomfört, inbjöd till 5st 
träningskvällar inför höstens 
tävlingshelg och 25st anmälde sig 
varav 15st deltog aktivt och ca 10 
av dessa startade på tävlingen och 
har därefter fortsatt träna 
tillsammans! Vinnande koncept!  

Planera och 
genomföra tävlingar 
på ett bra sätt 
 

Ansöka om 2 
helgtävlingar 

Vår och höst Delvis genomfört - Endast 
genomfört 1 helgtävling 

Delta i klubbens 
träningshelg i maj 
 

- Vår Ej genomfört (ingen träningshelg 
anordnades) 

Öka antalet aktiva 
funktionärer på tävling 

Utbilda fler 
tävlingsfunktionärer 
såsom auktoriserad 
tävlingssekreterare 
och skrivare och ev. 
domare 

2015 Delvis genomfört – utbildat 2 st 
skrivare 

Vi ska ha 4 
rallylydnadsmöten 
under året 

- 2015 Genomfört 2 st möten 

 

För Rallylydnadsgruppen  

Linnéa Lundberg 
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Sekretariat 

Uppföljning av mål 2015 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Verka för god ordning för 
att bibehålla klubbens 
tävlingars goda anseende 

Stötta BOL i samband med 
klubbens tävlingar 

2015 Genomfört 

 Ta ansvar för de 
arbetsuppgifter som ingår i 
sekretariatgruppens 
uppgifter i samband med 
tävling 

2015 Genomfört 

 Hålla god ordning i 
sekretariatrummet 

2015 Genomfört 

Hålla 3st möten i 
sekretariatgruppen 

- 2015 Genomfört 

 
Utöver ovan mål har Sekretariatet under 2015 även: 

 Varit behjälpliga vid utbildning av sekreterare för distriktets räkning 

 Utbildat en ny sekreterare 

 

För Sekretariatet 

Susanna Myllykangas och Erika Berg 
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RUS - Rasutvecklingssektorn 

RUS-mentalitet 

Under början av 2015 avsade sig sammankallande uppdraget för RUS vilket medförde att inga 

aktiviteter har genomförts i RUS mentalitet under året. 

Uppföljning av mål 2015 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Iordningställa 
mentalbanan och 
underhålla den, samt 
inventera material 

Genom en träff då 
figuranter och övriga 
intresserade hjälps åt 

Så fort klubben är 
snöfri 

Ej genomfört 

Få fler aktiva i RUS-
mentalitet 

Genom att informera om 
verksamheten och internt 
utbilda funktionärer som 
kan vara behjälpliga vid 
arrangemang 

Under hela året dock 
främst till våren 

Ej genomfört 

Arrangera övningsdag för 
klubbens figuranter för att 
säkerställa att dessa 
känner sig trygga inför 
årets arrangemang 

Bestämma en dag eller två 
då man kan samlas och 
hjälpas åt med att gå 
igenom alla moment och 
pröva på alla delar 

Innan 2015 års 
arrangemang drar 
igång 

Ej genomfört 

Utbilda en person till 
Testledare 

ÖND har planerat en 
utbildning under 2015 

Så fort ÖND kommer 
ut med datum 

Ej genomfört 

Arrangera 4 st kvälls MHn 
med totalt 20 stycken 
hundar 

Planera och arrangera. 2 st under våren och 2 
st under hösten 

Ej genomfört 

Arrangera 2 st MT under 
samma helg 

Planera och arrangera. Under en lämplig helg  Ej genomfört 

 

RUS-exteriör 

Uppföljning av mål 2015 

Mål Handlingsplan Tid Status 

Arrangera 2 st inofficiella 
utställningar 

Planera i god tid och få ut 
anmälan väldigt tidigt och 
använda oss av populära 
domare 

En under vintern och 
en under sommaren  

Genomfört med 
totalt ca 120 
deltagare 

Arrangera 
exteriörbeskrivning 

Boka en domare som kan 
beskriva ekipage på en 
vardagkväll 

Under 
sommarhalvåret 
eventuellt i samband 
med annat 
arrangemang 

Genomfört med 
8 deltagare 

Ansöka om officiell 
utställning 2018  

- Kring oktober skickas 
ansökan in till SBK 

Genomfört 
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Locka fler personer som är 
intresserade av RUS 
verksamhet mot exteriör 

Informera om vad man kan 
vara behjälplig med och ge 
internutbildningar för 
ringsekreterare till 
inofficiella utställningar 

Under hela året. Genomfört då 
fler blivit 
engagerade i 
att anordna 
aktiviteter inom 
sektorn. Ingen 
internutbildning 
är genomförd.  

 

Under 2015 har vi: 

 Arrangerat exteriörbeskrivning med Kurt Nilsson. 9 hundar anmäldes och 8 deltog. 

 Arrangerat inofficiell utställning, domare Gunnar Norlin på våren och Olga Isaksson på 

hösten, med ca 70 respektive 50 anmälda hundar.  

 Ansökt om officiell utställning till maj 2018. 

Under oktober fanns en intresserad av att bli sammankallande för RUS vilket beslutades av styrelsen. 

Ny sammankallande i RUS är Helene Rudh.  

För RUS 

Helene Rudh 

 

 

 

TJH – Tjänstehundssektorn 

Tjänstehundssektorn har under 2014 inte haft någon verksamhet och därför beslutades inte om 

några mål för 2015 i klubbens regi.  

Under 2015 har Camilla Selin och Mikael Magnusson varit sammankallande i TJH.  
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Kommittéer  

PR/Info 

Hemsidan och klubbens kalender har uppdaterats löpande av Linnéa Lundberg.  

Respektive sektor har jobbat för att hitta sponsorer till sina arrangemang.   

 

 

Kök 

Köksgruppen har under året varit vilande och köket har skötts av respektive tävlingsarrangemang 

som varit på klubbstugan. HUS har sett till att det funnits fika och förbrukningsvaror till kurserna på 

pågått under året.  

 

 

MOA – Mark och Anläggning 

Gräsklippningen under sommaren har inte fungerat bra vilket inneburit att gräset växt för högt och 

gräsklipparna fått slita tungt vilket har medfört stora kostnader för reparation av dessa. I augusti 

inför bruks och lydnadstävlingen var båda gräsklipparna trasiga vilket medförde att en entreprenör 

fick hyras in för att se till att klubben gick att tävla på.  

Under städdagarna på våren storstädades hela klubbstugan och gammalt material rensades och 

slängdes bort. Nytt städmaterial och förbrukningsmaterial inhandlades inför säsongen 2015.  

Inhyrning av snöskottning från december månad via Hansens Bil & Maskin för att kunna träna under 

snöperioden på klubben.  
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