Verksamhetsberättelse
för Roslagens Brukshundklubb 2017

Årsmötet hölls den 12 februari kl. 16.00 i klubbstugan Jyckebo.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice Ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Gunnel Löfqvist
Jimmy Wranning
Britt Wahlberg
Agnetha Ekholm
Kerstin Lundin
Emma Björklund
Christina Österberg
Suppleanter: Yvon Dahl Mäki
Monica Floge

Ytterligare ett fantastiskt år har gått! Vi har arrangerat tävlingar i bruks, lydnad och
rallylydnad. Våra arrangemang får mycket beröm av deltagarna och det är vi glada för.
Bruksproven, lydnadsproven och rallylydnadsproven har arrangerats med stort beröm.
Mental proven är mycket uppskattade. Vår nationaldagsutställning den 6 juni var i år både
officiell och inofficiell och rönte stort intresse, ca 350 ekipage kom den dagen. Tack alla
ansvariga och funktionärer för ert fina arbete med arrangemangen.
Medlemsantalet i RBK har under året varit ca 335 st. Medlemsavgiften har under året varit
530:- för helbetalande (varav 150:- till klubben), för delbetalande och familjemedlemmar
150:-.
Styrelsen har haft 10 möten och arrangerat 3 medlemsmöten förutom årsmötet. Årets
medlemsmöten har fokuserats på verksamhetsfrågor. Den nya PR-gruppen informerade om
sig och sitt arbete på första medlemsmötet för året. Vi hade en information om
draghundssporten på det andra medlemsmötet. Emma Hammar gav en intressant information.
Klubben är nu medlem i Svenska Draghundsförbundet och det innebär att våra medlemmar
kan tävla i klubbens namn. Den första tävlande var Ronny Larsson med Sally som tog en
silvermedalj på SM. Det tredje medlemsmötet innehöll redovisning och diskussion av våra
kärnvärden samt en redovisning av förslag till 2018 års verksamhet av resp
kommitté/grenansvarig
Det har även under året hållits 2 planeringskvällar med styrelsen och kommitté/grenansvariga
för att diskutera ändringar och mål i visionen och framtida verksamhet.
Under hösten ordnade styrelsen en gemensam fest för alla medlemmar och som tack till de
funktionärer som hjälpt till under året. Vi har varit delaktiga i distriktets medlemsmöten.

Vi har under året hyrt ut planen till Stövarklubbens officiella utställning och till Andros
Kennelläger samt lånat ut nedre planen till Twin Club.
Två fixardagar har genomförts där städning av klubbstugan, förråden och röjning av
markområdena stått på ”att göra listan”. En tråkig händelse har varit att planket på
appellplanen klottrades med vit färg och som måste saneras av speciell saneringsfirma. Nu
återstår det när vädret tillåter att måla om planket inför sommarens aktiviteter.
Klubben har erhållit ett bidrag på 20 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser för utbyte av
armaturer i klubbstugan.
Klubbstugans övervåning har möblerats om till en träningslokal. Trappan upp till
övervåningen har beretts för att undvika att någon halkar och gör illa sig. Tack Emma
Björklund för den insatsen.
Vi har även fortsatt med planvärdar under vår och höst på onsdagar mellan 19.00 -20.00.
Facebook-grupper för flera av våra verksamheter har bildats. Intresserade kan kontakta resp
grenansvarig.

Verksamhetsberättelse för kommittéer och verksamhetsgrenar
Agility
Agilityekipagen har kommit i gång med träning under året. Det har underlättats genom att de
tunga redskapen får stå framme på appellplanen mellan träningstillfällena. De aktiva
träningsekipagen håller kontakt genom en facebook grupp för att delge varandra information
och samordna träningstillfällen.
Klubben har under året haft en deltagare i AgilitySM, Linnea Kalliomäki med Visp.

Draghund
RBK anslöt sig till Svenska draghundsportsförbundet i oktober 2017.
RBK representerades av Ronny Larsson med Difloyds Cuda (Sally) i Barmarks SM 2017. De tog hem
ett SM-silver i linlöpning, DCM, klass B.

Fogde
Deltagarna i fogdegruppen har på ett förtjänstfullt sätt skött både appellplanerna under året.
Den nya gräsklipparen har lämnats för service under vinterhalvåret.

Kökskommittén
Kommittémedlemmar: Kerstin Lundin, Gunnel Löfqvist
Under året har köket varit öppet och serverat fika, lättare rätter samt även luncher vid våra
tävlingar, MH/korningar och andra evenemang. Köket har även ordnat med kaffekorgar till
funktionärer på brukstävlingar. Köket har även varit öppet och bemannat under våra
kurskvällar.

Det har serverats till funktionärer





84 luncher vid MH/korningar
15 luncher vid internutbildningar
23 luncher vid utställning
139 luncher vid tävlingar

Dessutom har serverats




15 luncher vid externa utställningar,
37 luncher till valpköpare i samband med MH/korningar.
11 luncher vid annan aktivitet

Till tävlingar har köket även gjort 46 kaffekorgar.
Frukost till funktionärer har serverats på MH/korningar och Lydnadstävlingar.
Under året har vi använt oss av en förslagslista för köket som sträcker sig över två säsonger,
från slutet av mars till mitten av juni och från slutet av augusti till mitten av november. Denna
förslagslista täcker måndagar och onsdagar under dessa perioder. Dessutom har köket varit
öppet kvällstid under kurskvällar.

Mentalkommittén
Kommittémedlemmar: Christina Österberg och Lena Ferm.
Funktionärs/uppfödarträffar:
Den 5 mars var det en träff med detaljplanering av årets verksamhet med funktionärer och
uppfödare. Ingrid Tapper kom och föreläste på eftermiddagen och var mycket uppskattad.

Distriktsträffar:
Vi har inte kallats till någon distriktsträff under året.
Telefonmöte med SBK Avel & Hälsa.
Lena deltog i telefonmötet.
Mentalbeskrivning:
Under året har 5 MH anordnats i RBK:s regi, 4 uppfödarbegärda och ett extra för att täcka
efterfrågan från klubbmedlemmar och bortlottade.
Alla klubbmedlemmar som önskat delta har kunnat beredas plats.
Mentaltest korning:
Under våren anordnades 2 mentaltest, MT, med exteriörbeskrivning för korning, alla
uppfödaransökta.

Utbildning:
Under hösten har en figurant utbildats. Lotta Hultberg.
Material:
Nytt batteri till haren, nya kamptrasor och skott har inköpts och allt har fungerat bra.
Övrig info
Vi har en sluten FB grupp för våra mentalfunktionärer.
Under november har vi uppmanat våra uppfödare att komma med önskemål om MH/MT
under 2017.
Vi vill tacka alla våra engagerade och glada funktionärer inom och utom klubben för alla fina
insatser under året som fortsatt leder till RBK:s mycket goda anseende gällande våra
mentalarrangemang bland hundägare och uppfödare.

PR-kommittén
Kommittémedlemmar: Madeleine Lönnelid, Ann-Marie Lönnelid, Monica Floge och Britt
Wahlberg
PR-gruppen är en nybildad grupp som håller på att forma den verksamhet som de ansvarar
för. Under året har en folder tagits fram som beskriver RBK:s verksamhet. Foldern har delats
ut som information vid olika arrangemang. Ett antal informationsskyltar med bilder som
beskriver klubbens olika verksamheter har även tagits fram.
Under året har uppvisningar genomförts på olika platser i staden. Uppvisningarna visar vad
man kan göra med sin hund och har varit väldigt uppskattade av publiken. En fortsatt
utveckling av uppvisningsprogrammet pågår med utgångspunkt att bli ständigt förbättrad.

Nose work
Under 2017 har vi haft 2 fortsättningskurser med sammanlagt 12 deltagare (klubbens första
någonsin) och 2 nybörjarkurser med sammanlagt 12 deltagare. Flera RBK-ekipage har under
året tävlat i både NW1 och NW 2. Träningsträffar har hållits på olika platser och FB-gruppen
RBK Nose grupp har använts flitigt.

Tävlingskommitten
Kommittémedlemmar: Klara Kristalova, Jimmy Wranning, Emma Björklund, Terrilyn
Mützell och Kenneth Mützell
Bruks
Vi anordnade ett antal bruksprov som vanligt.
Vårtävlingen 25/5 ,27/5 och 28/5 med både appell, Hkl o Lkl Spår , Nordic style spår och två
stycken bruksprov i sök ,alla klasser. Arrangemangen avlöpte väl och var uppskattade av
deltagarna.
Sedan hade vi även appellprov i spår och sök 7/10 och sökprov i alla klasser 4/11 .

Under året har en distriktsmästare korats, Katarina Samuelsson med Labbox Flora. De kom på
första plats i bruks/sök som genomfördes i Enköping.
Lena Ferm med Malte blev klubbmästare i bruks som genomfördes i september. Göran
Hawee var snäll och kom och dömde.
IPO
Det har arrangerats en kurs för BH (Behörighetsprov) med inhyrd instruktör, Rose Hedman.
Efter kursens slut genomfördes BH provet.
Klubben har nu en egen utbildad provledare.
För IPO träning har ett A-hinder och hopp inköpts.
Lydnad
Lydnad har under 2017 arrangerat 9 stycken lydnadsprov. I år har vi slagit rekord då vi har
haft totalt 223 starter och cirka 250-260 anmälda.
Stämningen har varit mycket god på våra prov och vi har fått mycket positiv feedback.
I år har vi även fått två nya tävlingsledare i lydnad då Eva Bergenhill och Klara Kristalova
blev godkända under november månad.
Jimmy Wranning har även under året gått in som lydnadsansvarig i upplandsdistriktet ihop
med Anna-Carin Karlsson från Bro-Håbo.
Vi hade även ett lyckat KM ihop med rallyn. Klubbmästare blev Malin Bonell och Isa.
En ny buckla för bästa lydnadshund har även köpts in då den gamla var full med inteckningar.
Vi var även arrangörer för DM:et i september som vanns av Malin Karlsson från Bro-Håbo
Bk.

Rallylydnad
Emma Björklund deltog på domarkonferensen i januari. RBK representerades av Emma
Björklund och Elin Neumann på distriktsmötet i maj angående de nya reglerna.
RBK har under 2017 utbildat 3 nya skrivare samt 5 nya tävlingssekreterare.
I samband med skrivar- och sekreterarutbildningen arrangerades en inofficiell tävling med
totalt 30 starter den 14 april.
Den 20 maj arrangerade RBK en officiell tävling med nybörjar- och fortsättningsklass, totalt
48 starter.
Den 16 september arrangerade RBK en officiell tävling med samtliga klasser, totalt 83 starter.
KM arrangerades den 26 augusti med 12 tävlande. Årets klubbmästare är Emma Björklund
med Peringos Polly-Ester.

Utbildningskommittén
Kommittémedlemmar: Agnetha Ekholm och Petra Yngborn Linderholm
Vi har under året haft ett antal kurser fördelat över valp, allmänlydnad 1, allmänlydnad 2,
rallylydnad nybörjare och fortsättning, tävlingsrallylydnad, brukslydnad, startklass, nosework
nybörjare, Prova-på-sök, Prova-på-viltspår, Prova-på-agility.
Deltagarantalet har varit ca 130.
Vi har tre nyutbildade instruktörer i grundmodulen.
I mars hade vi en föreläsning av Eva Bodfeldt för våra instruktörer.
Vi har haft 3 st instruktörsmöten och deltagit vid Upplandsdistriktets möten för utbildning.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utöka vårt kursutbud, vidareutbilda våra
instruktörer och samarbetet med Studiefrämjandet.

Utställningskommittén
Kommittémedlemmar: Agnetha Ekholm, Lotta Edlund, Lotta Lindström, Ulla Nordström och
Anna Högström.
Vi genomförde en officiell och en inofficiell utställning den 6 juni. 150 anmälda hundar i
respektive utställning och blev bedömda av fyra domare. En hundparad för de mindre barnen
anordnades också.
Vi anordnade också en inofficiell lydnadstävling i Startklass.
Vi har ansökt om en officiell utställning för bruksraser till 6 juni 2020.
I augusti hyrde Stövarklubben vår klubbstuga och plan för deras officiella utställningar.

Slutligen vill styrelsen, kommitté- och grenansvariga tacka alla som hjälpt till under året och
bidragit till god gemenskap och utvecklande träning. Vi ser fram mot ett nytt år med nya
utmaningar!

Norrtälje, januari 2018

Styrelsen
Roslagens Brukshundklubb

