Styrelsen för Vännäs brukshundklubb vill avge följande
verksamhetsberättelse för 2017:
Styrelsens sammansättning:
Val vid ordinarie årsmöte
-

Ordförande Jörgen Viklund
Sekreterare Nadja Wänting
Kassör Katarina Lundqvist
Ledamot Wiktoria Einarsson
Ledamot Marie Krigh
Suppleant Ingrid Nilsson
Suppleant Göran Johansson
Revisor Rune Grundström
Revisor Eva Olsson

Medlemmar:
Antalet medlemmar var vid årets utgång totalt 149 personer:
-

Ordinarie:122st
Familjemedlem: 16st
Sveriges Hundungdom:11st

Styrelsens berättelse:
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda möten. Ett medlemsmöte/medlemsfest har
genomförts samt ett antal medlemsträffar. Klubben har haft träningskvällar, sommartid vid
vår klubbstuga i Nyliden och vintertid inne i Vännäsby samt på Vännäs Läger. Ridhuset har
hyrts för ett antal träningskvällar.
Vi har under året regelbundet genomfört hundmötesträning.
Vi har ansökt om drift-och investeringsbidrag hos kommunen, bygdemedel hos
länsstyrelsen, haft dialog med studiefrämjandet

PR-info:
Klubbens PR-infoverksamhet har främst skett med hjälp av vår hemsida och på Facebook-gruppen.
Gruppen har varit en möjlighet att snabbt få ut information till våramedlemmar. Gruppen har i
dagsläget 395 medlemmar. Dialog har även skett via andra Facebook-grupper samt en Facebooksida.

Ekonomi:
Vännäs Brukshundklubb uppvisar för 2017 ett sammanlagt resultat på 50 509,39 kr (att
jämföras med ett budgeterat resultat på -800 kr.

Under 2017 har vi fått bidrag från Studiefrämjandet med 6000 kr och från Vännäs kommun
med 13000 kr (driftbidrag och för ridhushyra).
Trots att klubben haft stora utgifter för bl a inköp av agilityhinder (vilket vi kommer att få
ersättning för av Studiefrämjandet), dator & skrivare, hängrännor, skyltar till klubben samt
utlägg till vägföreningen så har vi lyckats få ett stort överskott.
Det beror till stor del att vi haft en Nosework-tävling, många kurser, stor vinst genom
försäljning av hembakt fikabröd samt intäkter genom kraftigt ökat medlemsantal.
Se bilagor för mer information.

Verksamhetsberättelse TÄS 2017
Under året 2017 har Eva-Stina Andersson varit ansvarig sammankallande för TÄS. Under
våren genomfördes en träff där samtliga som kunde tänkas vara en del av tävlingsgruppen
blev inbjudna, och utifrån det mötet sattes en grupp samman med olika ansvarsområden
inom tävlingsverksamheten. Gruppfördelningen blev enligt följande:
Rallylydnad: Eva-Stina Andersson, Göran Johansson, Katarina Lundquist, Sandra Eriksson,
Elle Rönnberg
Nosework: Eva-Stina Andersson, Wiktoria Einarsson, Maria Sjödin Fahlesson,
Evelina Frölander
Bruks och Lydnad: Eva-Stina Andersson, Emma Folkesson, Lisa Lindbäck, Erika Eriksson,
Therese Johansson
Dessa respektive ansvarsgrupper har träffats vid behov innan tävlingar, efter kallelse av
undertecknad. Viss planering har även skett via en gemensam facebookgrupp.
Under hösten uppstod en önskan om att anordna fler Noseworktävlingar än vad
tävlingsgruppen ansökt om. Det ledde till att ytterligare en grupp bildades som ansvarar för
arrangerandet av Noseworktävlingar. Denna grupp sköter ansökandet, planerandet och
genomförandet av tävlingar utan TÄS inblandning.
Under 2017 anordnade Vännäs BHK följande officiella tävlingar.
-

Maj: Lydnadstävling startklass- klass 1
Juni: Appelklass spår och sök
September: Rallylydnad nybörjarklass och fortsättningsklass
NW1 TSM
Oktober: Appelklass spår och sök
November: NW1 TEM x 2
December: Lydnad startklass-klass

Utöver dessa officiella prov så anordnades även en inofficiell Noseworktävling i samband
med Vännäsdagarna i Juli månad, samt vårt uppskattade Klubbmästerskap i Augusti.
Klubbmästare under 2017 blev följande ekipage:
Rallylydnad: Eva-Stina Andersson och Frank
Bruks: Ida Karlsson och Harry
Lydnad: Viktoria Sandström och Östen
Nosework: Tony Krigh och Jonky
För att uppmuntra klubbens medlemmar att våga sig ut på tävlingsplanen och
uppmärksamma tävlingsframgångar under året, så delades priset Årets tävlingsekipage ut till
det ekipage med störst framgångar under året. Vinnare av priset årets tävlingsekipage 2016
blev Katarina Lundquist och Kiro.
Under året så har klubben även berikats med nya auktoriserade funktionärer. En domare i
Bruks samt en tävlingsledare i Nosework. Stort tack till er som lägger er tid på att utbilda er
till olika funktionärsposter, utan utbildade medlemmar skulle det bli svårt att genomföra de
tävlingar som önskas.
Slutligen vill jag tacka samtliga som på något sätt bidragit till att dessa tävlingar varit möjliga
att genomföra. Ingen nämnd, ingen glömd, ALLA insatser är viktiga!

Verksamhetsplan TÄS 2018
Under 2018 planerar TÄS att anordna följande officiella tävlingar:
-

13-14 Januari
2x Nosework1 TEM
17 Februari
Doftprov
17-18 Mars
2x Nosework1 TEM
10 Maj
Nosework 1 och Nosework 2 TSM
25 Maj
Lydnad startklass- klass 2
2 Juni
Rallylydnad fortsättningsklass och avanceradklass
29 Juni
Appelklass spår och sök
1 Juli Sök lägre- elitklass
1 September
Ev Rallylydnad i samarbete med Holmsunds BHK
7 Oktober
Appelklass spår och sök
2 December
Lydnad startklass-klass 2

Utöver dessa officiella prov så planerar vi naturligtvis att genomföra vår inofficiella
Klubbmästerskapshelg i augusti. För att uppmuntra medlemmarna att ge sig ut på
tävlingsplanen så kommer vi även dela ut pris för Årets tävlingsekipage.
Under 2018 kommer klubben även att utbilda nya auktoriserade funktionärer. Två
medlemmar har redan påbörjat sin utbildning till tävlingssekreterare i Nosework och i

januari anordnas utbildning till skrivare i rallylydnad där ytterligare två av klubbens
medlemmar deltar. Utöver det så har vi förhoppningar att kunna utbilda två
tävlingssekreterare i bruks, en tävlingsledare i bruks, samt ev en tävlingsledare i lydnad.

Verksamhetsberättelse HUS 2017
Under året 2017 har Stephanie Bäck och Marie Krigh varit ansvariga för verksamhet i HUS.
Vi har under året anordnat 16 kurser:
Pilates
8 deltagare
Klicker
6 deltagare
Vardagslydnad
7 deltagare
Prova-på
6 deltagare
Tävlingslydnad
8 deltagare
Appellydnad
5 deltagare
Viltspår
5 deltagare
Bruksspår
6 deltagare
NoseWork Grund
6 deltagare
NoseWork Grund
6 deltagare
NoseWork Forts.
6 deltagare
Valp/Slyngel
10 deltagare
Rally Nybörjare
6 deltagare
Fortbildn. Instruktörer
7 deltagare
NoseWork Grund
6 deltagare
NoseWork Grund
6 deltagare

Extern instruktör
Extern instruktör

Extern instruktör
Extern instruktör
Extern instruktör
Extern instruktör

Extern instruktör
Extern instruktör
Extern instruktör

Vi har under året anordnat 3 föreläsningar:
Räddning
7 deltagare
Polishund
20 deltagare
Skydd
20 deltagare
Totalt har vi haft 151 deltagare på våra arrangemang.
Under hösten gick Mirjam Hopstadius, Stephanie Bäck och Marie Krigh SBKs grundmodul
som är första steget i instruktörsutbildningen.

Verksamhetsplan HUS 2018
Under 2018 har vi planerat in följande kurser:
NoseWork Grund
NoseWork Grund
Nosework Valp
Hårda Spår Steg 1
Massage
Drag
Prova-På
Lydnad Clinic 40 deltagare
Vardagslydnad
Valp/slyngel del 2

6 deltagare
6 deltagare
8 deltagare
30 deltagare
10 deltagare
5 deltagare
6 deltagare
6 deltagare
10 deltagare

Extern instruktör
Extern instruktör
Extern instruktör
i samarbete med Dogstadius
Extern instruktör

Rally Avancerad
Viltspår
Agility nybörjare
Sök nybörjare 6 deltagare
Sök avancerad 6 deltagare
Etologi
Lydnad avancerad
Vardagslydnad 2.0
Etologi
Rally Nybörjare
Valp/Slyngel

6 deltagare
5 deltagare
6 deltagare

6 deltagare
6 deltagare
6 deltagare
6 deltagare
6 deltagare
6 deltagare

Extern instruktör

Extern instruktör

I Maj anordnar vi ett NoseWork Läger i Hörnefors tillsammans med Trehörningens Hundcenter och
två instruktörer (domare) från Stockholm.
Vi beräknar att dessa aktiviteter ska locka 207 deltagare.
För att klubben ska kunna ha flera kurser med egna instruktörer planerar vi att satsa lite extra på
utbildning under året.
Nadja Wänting och Göran Johansson kommer att utbilda sig till Rallylydnads instruktörer.
Stephanie Bäck, Mirjam Hopstadius och Marie Krigh fortsätter sina utbildningar till instruktörer
genom att gå Allmänlydnad Steg 1.
Vi tittar även på möjligheter att utbilda en NoseWork instruktör, och andra lämpliga utbildningar som
kan dyka upp under året.
Vi hoppas på ett nytt härligt år med roliga aktiviteter tillsammans med alla nuvarande och nya
medlemmar i Vännäs BHK.

Slutord:
Styrelsearbetet har kännetecknats av en god stämning. Klubben har genomfört flera lyckade
arrangemang tack vare engagerade medlemmar. Fler personer som hjälps åt är viktigt för
klubben.
Klubben har haft många nya ekipage som kommit ut på tävlingsbanan vilket är väldigt
positivt.
Med dessa ord vill styrelsen tacka för förtroendet, rikta ett varmt tack till alla som engagerat
sig i klubbens verksamhet samt önska den nya styrelsen lycka till.

