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Verksamhetsberättelse styrelsen 2013
Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar som
ställdes i årets verksamhetsplan. Styrelsen har med gemensamma krafter arbetat målinriktat
för att skapa förutsättningar för klubbens framtida utveckling.

Genomförda aktiviteter:
Möten:
Styrelsen har genomfört åtta (8) protokollförda styrelsemöten, vilka har hållits under
demokratiska former.
Styrelsen har genomfört tre (3) medlemsmöten. Varav ett (1) var årsmötet samt den 12 juni och
27 november.
Övrigt:
Information och annonser om Brukshundsklubbens och Hundungdoms aktiviteter har
annonserats på klubbens egen hemsida samt på Bodens Facebooksida.
Styrelsen har i samarbete med studiefrämjandet ordnat inomhus träning i ridhuset för
hundträning under de kallaste månaderna.

Medlemsstatistik:
Medlemmar Bodens Hundungdom: 109 st
Medlemmar Bodens Brukshundklubb: 139 ordinarie medlemmar + 17 familjemedlemmar + 2
hedersmedlemmar + 39 Ungdomsmedlemmar = 197 totalt

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!

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen

Bodens Brukshundklubb
och

Hundungdom

Katharina Ängtoft
Ordförande

Håkan Lindgren
Vice Ordförande

Maria J Johansson
Kassör

Sekreterare

Linnea Björkman

Kenneth Nilsson

Ledamot

Ledamot

Elisabeth Englund
Suppleant

Malin Mattsson

Anna-Lena Johansson
Ledamot

Daniel Broström
Suppleant

Verksamhetsberättelse 2013

Köket
Köket har under 2013 genomfört följande:
Under 2013 så har köket så smått att börja komma igång som en egen kommitté igen. Än så är
de nya personerna bara i startgroparna för att få sig en idé hur köket skall fungera i framtiden.
Sektorera har under året själv bemannat köket med en del hjälp av kökets ansvariga under
respektive tävlingar.
Tack till alla som ställt upp och hjälpt till!

Styrelsen

PR-Info
PR-Info har under 2013 genomfört följande:
Klubbens befintliga webmaster avsade sig tyvärr sitt uppdrag under sommaren och en tillfällig
webmastergrupp tillsattes, som består av Linnéa Lundberg och Sofie Olli.
Eftersom den gamla hemsidan var mycket omfattande och svår att uppdatera utan FrontPages
program så bestämdes att en ny enklare hemsida skulle tas fram. Den publiceras och kom i
bruk innan årsskiftet 2013.
Under 2013 har medlemsbladet varit vilande då ingen ansvarig funnits för detta.
Sammankallande

Linneá Lundberg

Rasutvecklingssektorn, RUS
RUS har under 2013 genomfört följande:
Under det gångna året har rus sektorn anordnat 3 st. mentalbeskrivningar.
Kontinuerligt underhåll av mentalbanan på klubben har utförts.
Vi har även anordnat en officiell utställning och exteriör beskrivning under våren.
Sammankallande

Håkan Lindgren

Tjänstehundssektorn, TJH
Tjänstehundssektorn har under 2013 genomfört följande:
Inga utbildningar av ekipage har gjorts i Bodens regi under 2013. Inga nya instruktörer har
utbildats.
Ett Boden ekipage har blivit certifierade, detta dock i Luleås regi.
Kfö genomfördes under vecka 24, där deltog två stycken Boden ekipage. Ekipage från klubben
har även varit på eftersök under året.
Sammankallande

Anna-Lena Johansson
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Agilitysektorn
Agilitysektorn har under 2013 genomfört följande:
Hållit en Grundkurs i agility.
Hållit en Officiell tävling på Björknäsvallen 24-25 augusti.
Under tävlingshelgen höll vi ett eget kök med egna funktionärer. Många av
Bodenekipagen sponsrade till bakelser, samt sponsring från Imtech till luncherna. Vi har
beräknat ren vinst på ca 10.000 kr i enbart köket. Under helgen var Doggy
huvudsponsor samt att flertalet andra företag sponsrade till prisbordet.
Genomfört Klubbmästerskap under hösten.
Hyrt in Vappu Aalatalo för två kurser i hoppteknik, samt två föreläsningar i
tävlingspsykologi.
Träning i Mectec lokalen med över 500 studietimmar.
Två stycken har gått Ledarskapsutbildning med hundinriktning.
Vi har utbildat en ny agilityinstruktör.
Vi har sänt en deltagare till peppkurs för instruktörer som ÖND anordnat.
Vi har rustat upp hinderparken.
Deltagit på sektorskonferansen i Piteå.
Två ekipage från agilitysektorn har deltagit i Svenska Mästerskapen i Falkenberg 2013.
Två av sektorns ekipage är uttagna till landslagets U-team. U-team är för
utvecklingsbara ekipage som kan komma att utgöra en del av svenska agilitylandslaget.
Fortsatt tävlan i hela Sverige samt Norge och Finland, med fina resultat däribland
uppflyttningar, cert och championat.
Antalet tävlingsekipage har ökat.
Årets Agilityhund 2012 redovisades i januari då utmärkelser delades ut under årsmötet.
Sammankallande

Mia Wikström

Bruks och Lydnad, TÄS
Bruks och Lydnads sektor, TÄS, har under 2013 genomfört följande:
Målsättningen för 2013 var att främja en aktiv tränings- och tävlingsverksamhet i alla grenar
samt verka för en god gemenskap i klubben.
Målet för klubbens tävlingar 2013 var
-att de planeras och genomförs på ett bra sätt och att de tävlande ska tycka om att tävla hos oss
-att planera och arrangera klubbens tävlingar 2013.
Tävlingarna 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 2013!

Fortsättning nästa sida
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Utöver tävlingarna har bruks-och lydnadsgruppen anordnat en rad aktiviteter för att främja
gemenskap, klubbkänsla och även antalet tävlande.
Vi har haft en träningshelg på våren för att få mer aktiva inom bruks och lydnad och för
en bra start på säsongen, helgen var mycket uppskattad.
Nytt för 2013 har varit att vi lyckats genomföra träningstävlingar ca 14 dagar innan
hemma tävlingarna, även detta har varit uppskattat och blir återkommande. Totalt 3 st.
träningstävlingar har genomförts.
För att få igång våra trevliga onsdagsträningar har vi satt ihop en lista av frivilliga som
hållit klubbstugan öppen onsdagar maj- oktober.
En enkel tackmiddag för våra duktiga funktionärer genomfördes också.
Gruppen har haft 6 st. möten under året.
Klubben har skickat en deltagare på tävlingsledarutbildning lydnad och konferenser
som distriktet genomfört.
En tävlingskurs för aktiva sökekipage har arrangerats i klubben.
Flera träningsgrupper har fört sina träningsträffar som kamratcirklar hos SF.
Genomförda tävlingar 2013:
16/6 AKL Spår(4 anmälda) och LKL Spår(8 anmälda), Lydnad 1 och 2 (17 anmälda)
7/9 AKL Spår(6 anmälda) och lydnad 1 och 2(22 anmälda)
8/9 Sök LKL, HKL, EKL (11 anmälda)
20/10 Lydnad 1 och 2(21 anmälda)
För bruks och lydnad

Linnéa Lundberg & Linda Nilsson

Sökgruppen
Söksektorn har under 2013 genomfört följande:
Vårt mål var att ha en aktiv tränings‐ och tävlingsverksamhet, detta mål är uppnått. Klubben har
i år fått flera nya tävlingsekipage. De sista åren har vi mer än fördubblat antalet aktiva tränings
och tävlings ekipage. Vi är mycket stolta och glada över alla fina framgångar klubbens
sökekipage nått både på träning och på tävling. Vi har haft sökgruppsmöten under året.
Vi har genomfört en söktävling LKL-Elit 9 september med 8 stycken tävlande totalt.
Grundkurs sök var planerad att genomföras men blev dessvärre inte av.
Träningsträffar har bedrivits som planerat. Den planerade träningstävlingen i sök hann vi inte
med att genomföra. Vi har hittat några nya sökrutor.
För sökgruppen

Jessica Nilsson

Skyddsgruppen
Skyddsgruppen har under 2013 genomfört följande:
Under året har det tränats flitigt. Vi har utbildat två nya tävlingsfiguranter.
En obligatorisk teoriutbildning för nya skyddsekipage har hållits i januari.
Några av gruppens ekipage har tagit sig ut på tävlingsbanan vilket resulterade i 1 uppflytt till
högreklass skydd och 3 godkända i lägreklass skydd.
Sammankallande

Håkan Lindgren
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Rallylydnadsgruppen
Rallylydnadsgruppen har under 2013 genomfört följande:
Klubben har startat upp rallylydnadsverksamhet
En rallylydnadsinstruktör har utbildats
2 rallylydnadskurser i NKL har anordnats i HUS regi
Vi har inom klubben ökat antalet aktiva inom rallylydnad
Vi har främjat en aktiv tränings- och tävlingsverksamhet
En rallylydnadsgrupp har bildats under hösten 2013
För rallylydnadsgruppen

Monica Öberg

Sekretariatet
Sekretariatet har under 2013 genomfört följande:
Dels stöttat, dels varit TÄS behjälpliga i samband med klubbens tävlingar.
Hållit god ordning i samband med tävlingar samt verkat för att ge klubbens tävlingar ett
gott rykte.
Genomfört de arbetsuppgifter som förväntas av sekretariatet i samband med tävling.
Hållit god ordning i sekretariatsrummet.
Återauktoriserat två tävlingsledare från annan klubb inom SBK.
Hållit regelbundna möten inom gruppen.
Sekretariatet genom

Erika Berg

Hundägarutbildningssektorn, HUS
HUS har under 2013 genomfört följande:
Två instruktörsmöten.
Genomfört 7 kurser med totalt 79 deltagare.
Utbildat en ny agilityinstruktör.
Utbildat en ny rallylydnadsinstruktör.
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Hundungdom
Hundungdom har under 2013 genomfört följande:
Under året har HU inte haft någon verksamhet men siktar nu på 2014 och nya
utmaningar.

/Styrelsen
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