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Antalet medlemmar var vid årets utgång
totalt: 246 personer (2020: 239 st)

Ordinarie:                  
217 st  (208 st)

Familjemedlem:          
19 st  (18 st)

Ungdomsmedlem:        
9 st  (12 st)

Hedersmedlem:             
1 st  (1 st)

Medlemmar 







Statistik på
verksamheten



2020 - Deltagande 2021 - Deltagande



2020 – Fördelning mellan grenar 2021 – Fördelning mellan grenar

* Hundmötesträningar rapporteras ej i appen 2021 
då det går som kulturevenemang



Antal studietimmar 
för 2021



PR-Infos
Verksamhetsberättelse

för 2021



Medlemmar i gruppen under 2021: Nadja Wänting & Stephanie Bäck



Stug & Trivselgruppens
Verksamhetsberättelse

för 2021



Medlemmar i gruppen under 2021:

Annica Bolme (sammankallande) 
Anna Bredin 

Christina Landström
Gunilla Jämte

Göran Johansson 
Jörgen Viklund

Gunilla Leander Persson

Följande 
aktiviteter har 
genomförts 
under året:

Vårstädning gjordes vid två tillfällen för att inte trängas för mycket

De två fönstren mot agilityplanen har bytts ut.

Gräsklipparen har servats och reparerats

Den snörika vintern gjorde att Ola inte klarade av att hålla parkeringen öppen 
utan där fick vi ta hjälp av Liljaskolan

En förslagslåda har satts upp vid ytterdörren.

Låset till ytterdörren har renoverats och justerats

En huv har monterats på skorstenen för att undvika att fåglarna bygger bo där

Arbete har påbörjats för att få en bättre belysning på planerna

Diket mellan våra två planer har planerats för att grävas ur för att vattnet ska 
dräneras bort bättre men arbetet kommer inte att hinna göras förrän till våren

Löpande gräsklippning har utförts av medlemmarna via ett ”Gräsklipparlotteri”

Löpande inköp av basvaror

Höststäddag genomfördes i oktober

Tomburkstunnan, återvinningskärlen för förpackningar samt kompost har tömts
vid behov

Arbetet med att åtgärda avloppet har påbörjats. Offerter har tagits in.

På grund av pandemin har verksamheten under första halvan av året varit väldigt låg men 
efter sommaren kom det igång lite mer med bl a de Öppna träningarna och en ökad
kursverksamhet vilket gjorde att klubbens anläggning utnyttjades betydligt mer.

Annica Bolme har även i år varit klubbens representant i Vägsamfälligheten.



Tävlingssektorns (TÄS) 
Verksamhetsberättelse

för 2021



Under året 2021 har Eva-Stina 
Andersson varit ansvarig 
sammankallande för 
Tävlingsgruppen. 
Övriga deltagare har varit:
Göran Johansson 
Emma Folkesson 
Lisa Lindbäck 
Erika Eriksson 
Nadja Wänting
Anna Lundberg
Anna Bredin
Linda Rislund

-

-

-

-

-



















HundägarUtbildningsSektorns
(HUS) 

Verksamhetsberättelse för 
2021





Månad Planerade kurser (Deltagare)

Januari

Februari Föreläsningar med 
tema

Mars Drag Nybörjare (8) Föreläsning Towa L (30)

April Rally Upptakt (60)

Maj Vardagslydnad Etologi 
(4)

Prova-på helger Träningsläger Sök 
(18)

Rally Fort (5) All.Lydn Fort (4)

Juni Privatlektioner Ungdomsläger

Juli Träningsläger (40)

Augusti Viltspår* Barmark Nybörjare

September Valpkurs (9) Agility Fort* Lydnad Fort 
(7+Åhörare)

Nosework Fort (6) Sök Nybörjare

Oktober Nosework Nybörjare Vardagslydnad med 
coachning

Rally Nybörjare Vardagslydnad Träningsläger Sök*

November Specialsök Nybörjare 
(6)

Föreläsning valpköpare

December Specialsök Nybörjare 
(6)

Specialsök Nybörjare 
(6)

Valpkurs (9)

Ej genomförd 
verksamhet pga
instruktörsbrist 
eller tidsbrist

*Ej genomförd 
verksamhet pga
för få anmälda



RasUtvecklingsGruppens
(RUG) 

Verksamhetsberättelse
för 2021



Medlemmar i gruppen under 
2021:

Emma Kinnunen (Sammankallande) 
David Bern 

Martina Haara

Under året har verksamheten bestått i att
förbereda och bygga klubbens MH-bana, 
ett arbete som kommer att avslutas under 
våren 2022. 

Under sommaren arrangerade Övre
Norrlands Distrikt (ÖND) utbildningen M3 
och senare även Testledarutbildning i 
Skellefteå. Det genererade i att Martina 
Haara är auktoriserad testledare i MH.



Uppföljning av 
målen för 2021



Vi gör en särskild satsning på stugan och klubbområdet

Anordna städdagar på
klubben, 1 st på våren
och 1 st på hösten:

Stug & Trivsel anordnade 2 st på våren och 1 på hösten, se deras rapport. Anses genomförd.

Anordna minst 2 st
arbetsdagar för 
löpande underhåll av 
klubbstugan och våra
träningsområden:

Stug & Trivsel anordnade flera arbetsdagar under året, se deras rapport. Anses genomförd.

Genomföra
omfattande
förbättringsåtgärder
på stugan och
klubbområdet:

En del åtgärder är slutförda av Stug & Trivsel medan andra är påbörjade så som byte av avlopp, 
åtgärd av diket samt bättre belysning på planerna. Se även Stug & Trivsels rapport. Pågående.



Vi ska arbeta aktivt mot en stark sammanhållning
mellan medlemmar genom gemensamma aktiviteter.

Anordna
grillkvällar/temakvällar
1 st per termin:

Tyvärr hanns detta inte med i år men vi hoppas att det kan bli av nästa år om pandemin tillåter. 

Ej genomfört.

Följa upp de 
gemensamma målen
genom att vara ett stöd
för de ideella krafterna
och låta dessa få växa:

Styrelsen har följt upp målen regelbundet på styrelsemöten men även som specifik punkt på
dagordningen en gång i kvartalet. Anses genomfört.

Anordna en 
sammankomst för att 
samla medlemmarna 
efter pandemin:

Styrelsen bjöd in till ett medlemsmöte med kick-off 30/6-2021 så fort restriktionerna tillät. Det var 
en trevlig sammankomst med avtackningar, prisutdelningar och klubben bjöd på tårta samt pizza. 
Anses genomfört.

Göra en satsning för att 
öka intresset för dom 
öppna gemensamma 
träningarna:

Styrelsen gav  Ulf Lindberg i uppgift att organisera stugvärdar under perioden juni-oktober vilket 
genomfördes med bravur och många medlemmar ställde upp. Det har varit en god uppslutning 
på dom öppna träningarna och vi har sett en markant ökning på deltagandet (data från appen 
indikerar på en ökning på ca 600%, se statistik). Anses genomfört.



Vi ska arbeta för att under året genomföra vårt 
först MH.

Anordna 2 st MH 
(Mentalbeskrivning
Hund) under året:

Tyvärr hanns detta inte med i år men vi hoppas att det kan bli av nästa år om pandemin tillåter. 

Ej genomfört.



Ekonomi för 
2021



Kassörsgruppen består av:

Anna Bredin, sammankallande

Sofie Gyllengahm, bokföring

Annica Bolme, tävling



Balans och resultaträkning
(se bilaga)



Revisorernas berättelse
(se bilaga)


