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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Heby Brukshundklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för klubbens
25:e verksamhetsår.

Styrelsen
Styrelsen har under del av året bestått av:
Annica Boström
Marie Sverin
Hanna Markusson
Sten-Åke Laurén
Yvonne Höglund
Mats Lund
Annelie Persson
Gunilla Sundelin
Anki Sandberg

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

(3)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(0)

Styrelsen har haft 3 ordinarie styrelsemöten under året. Siffrorna inom parantes anger antalet tillfällen
som respektive styrelsemedlem varit närvarande. Antalet styrelsemöten kan tyckas vara få, men
styrelsen har en egen FB-grupp där man snabbt kan diskutera om något kommer upp, sen har
verksamheten flutit på så bra att det inte funnits något behov av flera möten.

Medlemsmöten
Förutom årsmötet den 28 feb (16 medlemmar närvarande) har klubben genomfört 2 medlemsmöten
den 21 april (13 medlemmar närvarande, varav 6 st var från styrelsen ) och den13 november (13
medlemmar närvarande, varav 5 st från styrelsen).

Medlemsantal
Antalet medlemmar relativt oförändrat.

Antal medlemmar HBK
Serie1; 2009; 163

Antal

Serie1;140
1996; 142
Serie1; 1994;
Serie1; 1993; 132
Serie1; 1995;
124
Serie1;
1997;
120 118
Serie1;
1998;

Serie1; 1992; 73

Serie1;
2008;
Serie1;
2007;
144 148
Serie1; 2010; 134

Serie1; 2005; 105Serie1;
2013; 104
102
Serie1; 2011;
2014;
101
Serie1; 2006; 94
Serie1; 2012; 94
Serie1; 1999; 93
Serie1;
Serie1; 2015; 84
Serie1;
2002;
812004;
Serie1;
2003;
80 84
Serie1;
2000;
75 73
Serie1;
2001;

Årtal
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Tävlingssektorn
Sammankallande under året har varit Marie Sverin.
Under året har Gunilla Sundelin, Annica Boström, Marie Sverin, Hanna Markusson varit
tävlingssekreterare.
Jimmy Andersson, Hanna Markusson och Marie Sverin har varit tävlingsledare.
När det har stämt med verksamheten har Cecilia Deckel och Marie Sverin varit domare.
.
BRUKSPROV
Vi har under året haft följande tävlingar.
Årets söktävling 24/4 hade bara lägre och högre klass. Endast 5 anmälda totalt och när
tävlingsdagen kom var det bara en startande i varje klass. Vi var fler funktionärer igång än
tävlande denna dag.
En skön kväll i Maj 19/5 kom 12 Appellspår ekipage till start, 7 st blev uppflyttade.
Den 18 juni vart det spårtävling i lägreklass 9 till start, 3 uppflyttade. Vinnaren var vår egen
ordförande Annica Boström med sin vapendragare Memoars Wilmer. Vår webbansvarig Nina
Grönlund blev godkänd.
Den10 juli var det dags för vår elit spårentävling Många anmälningar men vi kunde bara ta
emot 12 stycken.Vi hade deltagare från bl.a. Degerfors, Mälarö, Botkyrka, Hudiksvall,
Kungsör, Avesta och Fagersta. 1 certifikat delades ut.
Ett stort tack till Pia Stråk som ensam fixade alla spårpinnar.
LYDNADSPROV
Den 13 augusti gjorde vi om succén från i fjol. Vi anordnade
lydnadsprov både förmiddag och eftermiddag.
Totalt 29 startande uppdelat på följande.
Lydnad 1 fm 8st/4 ettor, klass II 7st/4 ettor .
Lydnad 1 em 9st/4 ettor, klass II 5st/1 etta.
I december anordnades i samarbete med UHAC en träningstävling i lydnadens nya startklass
i Hagahallen, för att testa de nya reglerna. Efter tävling blev en genomgång med Marie Sverin
och Marita Neteborn.

Tävling vill rikta ett STORT TACK till de klubbmedlemmar som har ställt upp på olika sätt.
Utan Er så kan vi inte arrangera dessa tävlingar.
Vill ni läsa mer resultat, så kan ni se dessa på SBK-tävling, gå via klubbens hemsida.
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VANDRINGSPRISER 2015
F 16 VP

Bästa Appellklasshund
Nina Grönlund med Wirneen Irtiotto ”Issi”

Ashos VP

Bästa lägreklasshund
Annica Boström med Memoars Wilmer
Bästa högreklasshund
Annica Boström med Memoars Wilmer
Bästa Elitklasshund
Cecilia Deckel med Karga Landets Jarro
Korabos Officers VP Bästa Spårhund
Cecilia Deckel med Karga Landets Jarro

Mesta Bästa Brukshund
1. Cecilia Deckel med Karga Landets Jarro
2. Annica Boström med Memoars WIlmer
2. Nina Grönlund med Wirneen Irtiotto ”Issi”

17 p
14 p
14 p

Mesta Bästa Lydnadshund
1. Anette Lundström med Mironik´s Jacks Jump 10 p
1. Ulrika Nordgren med Gråmanns Ellen
10 p
3. Annica Boström med Wilmer
2p

Bästa Rallyekipage
1. Yvonne Höglund med Bubbel
288 p
2. Marianne Hansson med Gatefields Sunny Girl
276 p
3. Marianne Hansson med Gatefields Gyllene Solstråle 275 p

Vid uppflyttning blir alla
träningskamrater bjudna
på ”uppflyttningstårta”
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Utbildningssektorn
Under året har vi inte haft någon utbildningsansvarig, en stor nackdel för klubben.
I februari startades i klubbens regi en utbildning i specialsök, med Michael Hedman som lärare.
Kursen fick 8 deltagare, varav 6 st från Heby BK. En av klubbens medlemmar gick samma utbildning
fast i Västmanlandsdistriktens regi. Av klubbens 6 deltagare stod 4 st stod för kurskostnaden själva,
Yvonne Höglund, Liselott Bertilsson, Anna Forsberg och Elin Rosén. Klubbens deltagare var Annica
Boström, Gunilla Sundelin och Marie Sverin, från Uppsala BK 1 deltagare och en från Tierps BK 1
deltagare.
Utbildningen var på sammanlagt 60 timmar teori och praktik. I den praktiska delen blev deltagarna
tilldelade en ”doft”. Så nu har vi några hundar i klubben som kan söka efter mörkrostat kaffe från
Uganda eller kaffe från Java.
Examination var den 11 juni, examinatorer var Michael Hedman och Dick Lindfors.

Under hösten gick 2 av klubbens medlemmar, Liselotte
Bertilsson och Michael Isberg en instruktörsutbildning i
Nose Work. Den 16 oktober certiefierades de av SNWK.
De har även titeln Nos Work doftprovdomare.

I december precis före jul anordnade vi en Rallyskrivarutbildning för 11 deltagare, 3 från vår klubb, Siv
Wahlund, Michael Isberg och Inez Nord.Övriga från Uppsala BK, Sala BK samt Vallentuna BK.
Utbildning hölls av Carola Hag, Vallentuna BK.

Tidigt i höstas startades en träningsgrupp endast för de yngsta hundarna

Kursverksamhet
Under våren hade vi en kurs i allmänlydnad med inriktning på nosarbete under ledning av Marie
Sverin. Under hösten höll Gunilla Sundelin och Annica Boström en kurs med samma inriktning med 8
deltagare.
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Träning
Olika träningsgrupper är aktiva i både spår, sök och lydnad

Övrig verksamhet
Vid Fest i Heby veckan hade klubben ”öppet hus” med många besökare. Klubben bjöd på nosarbete,
samt uppvisning av hundar som drog skrindor, lite lydnad och svarade på frågor om problemhundar.

Studiefrämjandet
All utbildning under året har bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet.

Onsdagsträning
Allmän träning har varit öppen för medlemmarna på onsdagskvällar, och kvällarna har varit väl
besökta. En del har först träffats ute i skogen för lite spårträning och sen vid klubben. Från november
till mars har vi haft tillgång till Hagahallen och har kunnat träna inomhus.
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Lägerkommittén
Årets läger skulle bli ett litet ”arbetsläger”. Stugans panel kom lagom till den helgen. Tanken var att
man både skulle kunna träna och sen hjälpa till med stugan. Den tappra lila skaran målade flitigt och
på kvällen blev de grillning.

Stugkommittén
Sammankallande: Annica Boström
I år var året när stugan skulle få mer isolering
och ny panel. som skulle få en första strykning
av rödfärg innan den spikades upp. Vi fick låna
ställning av Mats Lund. Vi hade tur med vädret,
solen strålande från en klarblå himmel, vilket
medförde att de måste bli lite pauser med
vätskekontroll.
Janne höll koll på gossarna, och Willy han hade inte tid för någon annat, han bara fortsatte att isolera.
Herrarna diskuterade sen vilka spikar som var bäst islagna.

När panelen var uppe och gavlarna igensatta fick stugan ett helt annat utseende, Ännu bättre
blev de, när Mimmi Boström gjorde den andra strykningen, och målade vindskivor, vilket tog
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flera veckor. Hon designade även gavelutsmyckningen, som enligt Hr Lund är ”en helt onödig
grej”

Mitt i all rödfärgning kom vår kassör med fru och bjöd oss på härliga mackor.

Rasutvecklingssektorn
Sammankallande Kenneth Persson
Under år 2016 har följande hänt inom
rasutvecklingssektorn:
9 MH har arrangerats samt 3 MT.
58 hundar har beskrivits och 21 hundar har
mentaltestats.
Beskrivna raser är: Lh Collie 22 st Aussie 6 st Riesen 5
st Rottweiler 4 st Border collie 3 st Dk/sv gårdshund 3 st Boxer 2 st Malinois 2 st Schäfer 2 st
Samt en av Doberman, NSDTR, Tervueren, Golden retriever, Flat coated retriever, Chodsky
pes, Holländsk herdehund, Sheltie och Collie kh. Mentaltestade hundar är: Collie 14 st
Australian shepherd 3 st Tervueren 1 st Boxer 1 st Briard 1 st Vit herdehund 1st
En exteriörbeskrivning med hjälp av Bo Skalin har också genomförts.
Ett MH har arrangerats i By, övriga i Östervåla hos Leffe och Anna Forsberg samt i Gropen.
MT har genomförts på banan i Gropen.
Vi som har jobbat åt klubben under 2016 är Marianne Hansson, Anna Forsberg och Dorota
Kalinowska som varit testledare samt Annakarin Ruudh, Hanna Markusson, Leif Forsberg,
Gunilla Sundelin, Annette Lundström och Kenneth Persson som har varit figuranter.
STORT TACK till alla funktionärer som gjort det möjligt att kunna arrangera så många
beskrivningar och tester under år 2016

PR/Info sektorn
Sammankallande: Styrelsen är ansvarig.

Redaktionskommittén
Ingen var sammankallande

Köks- och festkommittén
Sammankallande: Annelie Persson
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Som vanligt var köket först på plats, om man räknar bort spårläggarna som traskar runt
ensamma i skogen. Men vad gör de när man får så mycket uppskattningen från tävlande och
funktionärer.

Vi har också samarbetat med UHAC och haft hand om serveringen på ”Påsknosen” där 60
ekipage tävlande, vilket gav ett tillskott till vår kassa.
Det var inte lika många tävlingar under 2016, men Flaggnosen med över 40 deltagare var en
trevlig dag. Hamburgarna doftade gott utanför ingången, de var så omtyckta så de tog slut.
Många deltagare hade förbeställt en pastasallad, så vid lunchtid var de full ruch, tur att de
fanns en liten trevlig hjälpreda i köket. Flera av klubbens medlemmar var där och hjälpte till.
Vill tacka de som har hjälpt till när tävlingarna varit igång. Ingen nämnd ingen glömd.

Agilitykommittén
Har under året varit ”vilande”, på grund av att ingen vill ”hålla” i verksamheten, trots de har en del
agillity träning förekommit.

Nose Work
Även i år har klubben visat framfötterna när de gäller Nose
Work. För andra året i rad arrangerades den 6 juni
”Faggnosen” i år med närmare 40 startande ekipage. En av
domare var klubbens egen Michael Hedman, samt Siw Ruden
som kommer från Märsta Sigtuna BK.

Sammanfattning
Medlemsantalet är ganska konstant. Vi har kommit igång lite smått med tävlandet.
Vår klubbstuga har nu fått nypanel och rödfärg i två omgångar.
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En stor eloge till Mats Lund, Michael Svensson, Willy Lundström och för ert engagemang, många
timmar har ni lagt ner på den nya panelen, Annica Boström har också varit där och hjälp till, kraftigt
brädad av sin dotter Mimmi Boström
En store eloge till Michael Isberg och Yvonne, Monica Westerberg, Anette och Willy Lundström som
hakade på sina släpvagnar och städare utanför stuga.

Bingolottos Julkalender såldes även detta år till jul. Överlägsen försäljare även detta år är Annakarin
Ruudh.
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 2017

Annica Boström

Hanna Markusson

Sten-Åke Laurén

Mats Lund

Yvonne Höglund

Gunilla Sundelin

Marie Sverin

Annelie Persson

Så ser den ut nu, vår egna klubbstuga med en tillhörande fantastisk stor plan, och vi har inga lån och
ändå lite pengar kvar i kassan. Stort GRATTIS till Heby BK:s medlemmar!!

Några glimtar från våra träningstillfällen
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Självklart fikar vi och skrattar också !!!

