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Verksamhetsberättelse 2014 

 

Styrelsen för Heby Brukshundklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för klubbens 
23:e verksamhetsår. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under del av året bestått av:    
  
Annica Boström Ordförande (7) 
Lena Söderlund Vice ordförande (7) 
Annakarin Ruudh Sekreterare (6+1 på tel)  
Ava Tiitus Kassör tom 140813 (5) 
Yvonne Höglund Ledamot (4+1 på tel) 
Mats Lund Ledamot (6) 
Hanna Markusson Ledamot (5) 
Sara Nordgren Suppleant (1) 
Nathalie Ekbom Suppleant (1) 
 
Styrelsen har haft 7ordinarie styrelsemöten under året. Siffrorna inom parantes anger antalet tillfällen 
som respektive styrelsemedlem varit närvarande.  
 

Medlemsmöten 
Förutom årsmötet den 16 feb (25 medlemmar närvarande) har klubben genomfört 2 medlemsmöten 
dels 1 april (16 medlemmar närvarande) dels 1 oktober (17 medlemmar närvarande). 
  

Medlemsantal 
 

Antalet medlemmar relativt oförändrat.   
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Tävlingssektorn 
Sammankallande Marie Sverin 
 
Årets första tävling i Sök 27 april, var även DM. 
TL var Göran Hawee på en ny fin bana i Brunnvalla. Den gamla var ett minne blott.  
Hanna Markusson o Dorota Kalinowska gjorde med bravur sitt första praktiska delprov för att bli 
tävlingsledare.  
Totalt kom 12 hundar till start. 5 elit varav 2 Cert. Tyvärr så bröt resten så ingen blev DM vinnare i sök 
detta år. 
Av 4 högre hundar blev, 2 godkända och 2 bröt. Av 3 lägrehundar blev vinnaren uppflyttad men för de 
2 resterande blev det tyvärr ej godkända. 
Dagens Tävlingssekreterare var Annica Boström och Marie Sverin 
 
I år satsade vi återigen på några Lydnadsprov. Först ut var två kvällstävlingar i maj då vi hade  
klass 1 – 3. Den13 maj var det  totalt 22 startande och den 20 maj 18 startande.  
Vid båda tillfällena så hade ZooZoo sponsrat med presentkort på 20% av köpesumman. 
Vi hade tur med vädret. 
TL Marie Sverin och tävlingssek. Annica Boström 
 
Den 5 juli var det dags för DM, denna gång i spår. Från distriktet var 10 st anmälda och dessa kom 
också till start.  
Våra fina spårmarker var utslagsgivande, vilket gjorde att det bara blev Cert till DM vinnaren. 2 
ytterligare certpoäng, samt 3 godkända, 4 st  bröt. 
Vid den här tävling kan vi säga att vi gick man ur huse. Först 7 spårläggare, det var 3 st ute på plan, 
och 4 st som skötte uppletandet. Domare Göran Haweé och Cissi Deckel, Tävlingsledare Marie 
Sverin och sekreterare Gunilla Sundelin. Alla var från klubben. 
 
Nu var det dags för nästa lydnadstävling, en tvådagars, 19 o 20 juli. Här hade vi tur att en medlem 
som numera bor i Norrland, Ulrika Nordgren, kunde komma ner för att vara tävlingsledare för 
elitklassen.  
Vi hade 8 klass 1:or + 4 klass 3:or till start under lördagen. På söndagen kom 9 st 2:or och 4 st elit. 
 
Årets tävlingssäsong avslutades 12 oktober med DM i skydds. 8 elithundar kom till start. I 
Ingen från distriktet deltog till slutet bara 4 godkända till slut. 1 högre hund och denna blev inte 
godkänd. 
Vi fick inga anmälningar till lägreklass.  
TL Jimmy Andersson, tävlingssek Sara Nordgren och Hanna Markusson. 
 
Samtliga betyg kan ses på sbk-tävling/resultat. 
 
Vi ska klappa oss på huvudet och berömma oss för att åter igen ha satt Heby BK på tävlingskartan. 
Detta har varit möjligt tack vare att många medlemmar och icke medlemmar har ställt upp och hjälpt 
oss ute i skog och mark. Ni ska veta att utan er så hade vi inte kunnat genomföra dessa kanon 
tävlingar. STORT TACK. 
 
 
Prisutdelning vid en av våra 
tävlingar 
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VANDRINGSPRIS 
Ashok VP Ingen 
Bästa Lägreklasshund Ingen 
  
Bästa Högreklasshund  Cecilia Deckel med Karga Landets Jarro 
 
Bästa Elitklasshund Ingen             

 

Korabos Officers VP till Bästa Spårhund - Cecilia Deckel med Karga Landets Jarro 
              
Mesta Bästa Brukshund  
        

1. Ankie Sandberg  med  Sarri 8 p 
2. Cecilia Deckel med Jarro  5 p 
 
   
Mesta Bästa Lydnadshund 

 
1. Hanna Markusson med Molly 7 p 
2  Ankie Sandberg  med Sarri 3 p 
 
 
Bästa Rallyekipage  
 

1. Catharina Törnelius med Rönningstorps Svipp 300 p 
2  Anna Eklund  med  Gatefields Moonlight Girl            280 p 
3.  Hanna Markusson  med  Molly                        261 p 
4.  Marie Sverin med Gråmanns Kira             255 p 
 
Prisutdelning den 14 mars på Årsfesten 
       
 

Utbildningssektorn 
Sammankallande: Yvonne Höglund första halvåret, därefter Lena Söderlund, som har haft Dorota 
Kalinowska till sin hjälp. 
 
Kursverksamhet 
Under våren 2014 har följande kurser genomförts: 
Unghundskurs 24 apr - 19 juni med 6 hundar, instruktörer Lena Söderlund och Dorota Kalinowska 
Rallylydnadskurs maj-juni med 3 hundar, instruktör Eva Joelsson 
Under hösten 2014 har följande kurser genomförts: 
Tävlingslydnadskurs 16 juli – 27 nov med 4 hundar, instruktör Dorota Kalinowska 
Valpkurs med start den 9:e sept. med 3 hundar, instruktör Annica Boström 
Spårkurs 30 sept. 26-nov med 4 hundar, instruktör Dorota Kalinowska 
Inkallningskurs med totalt 5 träffar där deltagarna fick anmäla sig per gång, instruktörer Lena 
Söderlund och Gunilla Sundelin 
En inbjudan till kurskväll i ”Första hjälpen” fick ställas in. Inga deltaragre. 
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Träning 
Träningsgrupper i sök o spår där alla är välkomna kallas till träning per mail.  
Tyvärr har intresse varit ringa med många avbokningar. 

Rallydnaddgruppen har träffats för träning ett flertal gånger under ledning av Eva Joelsson 

Instruktörsutbildning 
Eva Joelsson och Yvonne Höglund har i februari utexaminerats som Rallydnadsinstruktör 
Under hösten 2014 har klubbens instruktörer haft möjlighet att lära sig grunderna i Nose-Work.  
 
Övrig verksamhet 
Fest i Heby – medlemmarna i träningsgruppen har arrangerat 2 tillställning under Heby-veckan: 
uppvisning i Heby den 22 juni och Äventyrsstig på klubben den 25 juni 
 
Studiefrämjandet 
All utbildning under året har bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Onsdagsträning  
Allmän träning har varit öppen för medlemmarna på onsdagskvällar från mars till oktober.  
 

Lägerkommittén  
Sammankallade: Annica Boström övriga Mats Lund och Michael Svensson 
Efter att vårt läger legat i dvala några år så var det dags igen. Från den 28 maj till den1 juni var det 
hundträning, hundprat och åter hundprat från kl 07.00 på morgonen till långt in på ”småtimmarna”.  
I år var allas vår Staffan Nilsson från Piteå vår skyddshunds magister. Torbjörn Jonsson från Kind Bk 
tog hand om alla sökhundar. Ny för vårt läger var den ”kluriga hundgubben” Lasse Henningsson från 
Ullareds Bk. 
Totalt var vi 35 st som skulle ha lunch och middag. Kökspersonalen, Annica och Michael, slet hårt 
med hjälp av Marie Sverin. Inte bara maten fick bra betyg när enkäten var inlämnad. Alla var överens 
om att året läger var en höjdare. Alla ville komma tillbaka nästa år!!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samling vid lägerelden !! Första kvällen var 
vädret inte på vår sida de var +8 grader  
 
Bara glada miner när vår egen trubadur  
Roffe Söderlund underhöll oss en kväll i 
stugan 
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Stugkommittén 
Sammankallande: Annica Boström 
Övriga kommittémedlemmar: är Mats Lund och Michael Svensson.  
Stugan var i början av året på plats, möblerad, och i mars var de invigningsfest. En del småjusteringar 
återstod utomhus bland annat för att inte få in en massa småsten i stugan. Det stora arbetet var att få 
på ett nytt tak, så när de nya takstolar var beställda började vi kavla upp armarna. Mats och Annica 
var och försökte gräva gropar för plintarna till kommande altan, men marken var stenhård så det vara 
bara att kypa till korset och be om hjälp av en liten grävare. (kostadsfritt)  När fastgjutningen av 
plintarna var klar var det bara att vänta på takstolarna. Ett stort TACK till vår medlem Göran Blom som 
även han skulle få hem takstolar från samma leverantör vilket resulterade i att vi inte behövde betala 

något för transporten.  

 
Ett stort tack till Yvonne Höglund som kom med lunch en dag. Hon lämnade ”budkavlen” vidare….. 
men det gick inte så bra. Men nu har vi en fin stuga med plåttak, nu fattas det bara en altan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rasutvecklingssektorn 
Sammankallande: Kenneth Persson 
Vi som har jobbat under 2014 är Göran Hawée som beskrivit, Marianne Hansson, Anna Forsberg och 
Dorota  Kalinowska har varit testledare samt Annakarin Ruudh, Hanna Markusson, Leif Forsberg och 
Kenneth Persson har varit figuranter. 
3  nya funktionärer har utbildats. Hanna Markusson och Camilla Grahn MH samt Ewa Wonkavaara 
MH/MT 
 
Under året har följande hänt inom rasutvecklings sektorn: 
13 st. MH har arrangerats, heldag resp. kväll. 4 MT har genomförts i By resp. Gropen. 
77  hundar har beskrivits och 26 mentaltestats. 
Beskrivna raser är: Lh Collie 26 st Australian shepherd, 11st Riesenschnauzer 10 st  
Tysk schäferhund 7st Kh Collie 6 st Boxer 3 st Dobermann 2 st Tervueren 2 st 
Dk/Sv Gårdshund 2 st 
Av raserna Västgötaspets, Dvärgpinscher, Entbucher sennenhund, Rottwiler, Hovawart, Staffordshire 
bullterrier och Grosserschweizer sennenhund, har beskrivits, en av varje. 
 
 
 
 

 

Här jobbas de så de slår 
gnistor 

Några justeringar behövdes. Då kom Jimmy Andersson och 
Sten Persson. Takstolarna restes med hjälp av Mats och hans 
traktor, Michael Svensson, Charlie Brandel och Sten Persson. 
Plåttaket kom på med hjälp av Mats, Michael, Sten-Åke 
Laurin, Annelie Persson och Annica.  
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Mentaltestade hundar är: Lh Collie 11 st, Australian shepherd 7 st, Tysk schäferhund 2 st 
Riesenschnauzer 2 st, Briard 2 st, Kh Collie 1 st, Tervueren 1 st 
 
MH har arrangerats i By hos Marianne Hansson samt i Östervåla hos Leffe och Anna Forsberg 
2 st exteriörbeskrivningar med sammalagt 20 hundar har Bo Skalin bedömt. 
 
Stort tack till alla funktionärer som gjort det möjligt att kunna arrangera så många beskrivningar och 
tester under år 2014. 
 

PR/Info sektorn 
Sammankallande: Styrelsen är ansvarig. 
I tidningen Västa Uppland har vi utan kostnad haft ett helsides reportage om klubbens verksamhet. 

Efter vår NW tävling gjorde UNT ett stort reportage där första meningen lyder ”I Sverige är Heby BK 
pionjär för hundsporten Nose Work. Bättre PR för vår klubb får vi leta efter. 

 

Redaktionskommittén 
Ingen var sammankallande, Yvonne Höglund skulle göra ett julnummer om material inkom, men det 
kom bara ett korsord, så de blev ingen tidning. 
 
 

Köks- och festkommittén 

Sammankallande: Annelie Persson Fest: Marie Sverin  och Annica Boström 
Uppstarten på året var årsmötet, 25 st mötte upp och blev bjudna på smörgåstårta, kaffe och the. 
 
Med en invigningsfest firade vi ordentligt att vi nu har en egen stuga. Vi fick en trerättersmiddag. 
Huvudrätt var ”Marinerad fläskfilé” med gott att dricka till. Ca 30 st kom. Vi hade gäster från flera 
andra klubbar. En av våra gäster hade kört 43 mil (enkel resa) för att vara med på vårt kalas. De blev 
en mycket trevligt tillställning med mycket sång och skratt. Bl.a.med sången om ”En liten undulat”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt för i år, var att köket har haft kaffebiljetter att köpa så man skulle slippa ha småpengar med sig.  
 
Köket försökte att dra igång knyt inför storhelger och första lördagen varje sommarmånad (juni – sep), 
Detta för att kunna träffas utan att träna hund.  
 
Det föll tyvärr inte så väl ut. Under året hade vi en stor negativ händelse och det var inbrottet i stugan, 
då all mat, läsk, godis och bröd försvann. Vi hade handlat in allt för sommarens/höstens tävlingar 
samt arbetsfesten.  
Tävlingarna har gett både inkomst och förlust i köket. Nygräddade våfflor har varit populärt, så det 
fortsätter vi med.  
Tack Hannas mormor Lilly Wallén för dina hembakade bullar. Tack Marie Sverin, Siv Markusson, 
Rebecka Johansson och Annica Boström för att ni hjälpt till i köket. 
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En önskan hade varit att flera ställt upp och hjälpt till. Under allhelgona Nose-tävlingen fick köket flytta 
till Solrosen i Östervåla, det blev inte så mycket till kökskassan men de var en trevlig dag. 
Året avslutades med en arbetsfest som tack till alla som ställt upp. 22 st kom och åt gott och hade en 
trevlig kväll. 
I det stora hela har köket fungerat bra.  
 

Agilitykommittén 
Har under året varit ”vilande”, 
  

Uppvisningsgrupp 
Har gjort en uppvisning i Heby i samband med ”Fest i Heby”  
 

Nose Work  
NoseWork är en relativt ny hundsport, i Sverige. Den startade 2006 i södra Californien och har på kort 
tid vuxit stort i USA och Canada. Ett perfekt sätt att aktivera och trötta ut sin hund både fysiskt och 
mentalt. Hunden får arbeta självständigt, använda sin naturliga förmåga och lust till jakt och får 
dessutom använda och stimulera sitt absolut viktigaste sinne; Nosen 
Som vanligt är Heby BK på ”hugg” vilket innebär att vi är av de första klubbarna i Sverige som 
arrangerar en inofficiell tävling i NW.  
Tävlingen fick namnet ”Allhelgonanosen”, och var i klass I. Vi lånade område i Östervåla och det blev 
en riktig succé. Det var 32 anmälda ekipage och 30 kom till start.  
Vi var runt 15 funktionärer från Heby brukshundklubb som arbetade. Flera hade jobbat med tävlingen 
i många timmar och flera dagar innan med banplanering, protokoll, resultaträkning, mat till både 
funktionärer och tävlande.Med facit i hand, och resultatet med så många ekipage som lyckades riktigt 
bra var det värt alla timmarna. 
Alla tävlande gjorde fyra moment. På förmiddagen hade vi behållarsök som Michael Hedman dömde, 
och utomhussök som Liselotte Bertilsson och Michael Isberg dömde. På eftermiddagen dömde 
Hedman inomhussöket och Liselott och Michael dömde fordonsöket 
Efter tävlingen fick vi bara positiva omdömen. 
Ett stort tack till Solrosen och Kakel & design i Östervåla för att vi fick låna Era lokaler. 
 
Ett stort tack till många medlemmar som såg till att prisbordet var så välfyllt både från sponsorer och 
från enskilda medlemmar! 
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Sammanfattning 

Medlemsantalet är ganska konstant. Vår klubbstuga står klar i alla sin prakt. En stor eloge till Mats 
Lund och hans glad gäng som lagt ner väldigt många timmar på vår stuga.  
Vore trevligt om några flera medlemmar skulle vilja engagera sig. 
Bingolottos Julkalender såldes även detta år till jul. Överlägsen försäljare är Annakarin Ruudh. 
Försäljning gav klubben 4000 kr.  
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla markägare och jakträttsinnehavare som låter oss utnyttja 
sina marker. Utan Er hade vi inte kunnat anordna de tävlingar, träningshelger och träningar som 
genomförts under året. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete! 
 
Styrelsen för Heby Brukshundklubb i februari 2015  
 
 
 
 
 
Annica Boström                                Lena Söderlund                          Annakarin Ruudh 
 
 
 
 
 
Mats Lund                                       Yvonne Höglund                       Hanna Markusson 
 
 
 
 
 
Ava Tiitus                                           Sara Norgren                            Nathalie Ekbom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Och där skruvas den sista nockplåten fast, nu fattas bara en altan. 

 


