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Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Heby Brukshundklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse för klubbens
24:e verksamhetsår.

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

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

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 någon kommer upp, sen har
verksamheten flytet på så bra att de har inte funnits något behov av flera möten.

Medlemsmöten
Förutom årsmötet den 25 feb (16 medlemmar närvarande) har klubben genomfört 2 medlemsmöten
dels 29 mars (13 medlemmar närvarande, varav 8 st var från styrelsen ) dels 10 september (13
medlemmar närvarande, varav 7 st från styrelsen).

Medlemsantal
Antalet medlemmar relativt oförändrat.
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Tävlingssektorn
Sammankallande Marie Sverin

Vi har inte haft någon sektor detta år men många har varit till hjälp under året som figuranter
och spårläggare, skrivare på plan och sekreterare under tävlingarna.
Vi har under året fått två nya Tävlingsledare Hanna Markusson och Dorota Kalinowska
Åter ett år som har satt Heby på tävlingskartan.
BRUKSPROV
Sök 2 maj DM, lägre, högre och elit, TL Jimmy Andersson TS Annica Boström
Vid denna tävling gjorde Hanna Markusson och Dorota Kalinowska sin sista praktiska tävling
och vart godkända och därmed färdiga tävlingsledare.
Appell klass spår 26 maj, TL Marie Sverin TS Annica Boström
En kvällstävling under sköna maj. Med härliga tävlande.
Lägreklass Spår 11 juni, TL Hanna Markusson TS Annica Boström
Också en kvällstävling men väldigt regning och kylslagen. Här var det funktionärer enbart
ifrån klubben. Domare Marie Sverin o Cecilia Deckel.
Elit spår 4 juli, TL Marie Sverin TS Gunilla Sundelin
Värmen kom veckan innan, så förarbetet vart svettigt men tävlingen flöt bra med fina resultat
av de tävlande trots 28 graders värme.
Skydds 10 oktober lägre, högre och elit, TL Jimmy Andersson, TS Annica Boström
En bra tävling där vi tog med alla 18 startande detta tack vare att vi kunde ha ett eget extra
domar lag.
Ett stort tack till alla spårläggare som stiger upp i ottan för och hjälpa klubben med
spåläggning.
Från vår EKl tävlning.
Cecilia Deckel 3:a på
547.25 p och cp

LYDNADSPROV
Vi anordnade detta år dubbeltävling i lydnad. En tävling på förmiddagen klass 1 o 2.
En tävling på eftermiddagen klass 1 o 2. Till höstens lydnadsprov hade många upptäckt att
man kunde göra två tävlingar samma dag.
15 augusti FM Klass 1 – 10st och Klass 2 – 4st, EM Klass 1 – 3st och klass 2 – 3st.
Denna tävling gick helt i vår regi. Domare Marie Sverin och tävlingsledare klass 1 Hanna
Markusson, klass 2 Yvonne Höglund, Sekreterare Annica Boström
17 oktober FM Klass 1 – 18st och klass 2 – 8st, EM Klass 1 – 15st och klass 2 – 9st.
Denna tävling hade så många anmälningar så vi tog in domare utifrån. TL Marie Sverin
Sekreterare Annica Boström
Alla resultat finns på SBK-tävling/ Heby Bhk
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VANDRINGSPRISER 2015
F 16 VP

Bästa Appellklasshund
Anette Nilsson med Norrenbyns Dash

Ashos VP

Bästa lägreklasshund
Gunilla Sundelin med Siggbergs Kung Bore
Bästa högreklasshund
Ankie Sandberg med Toppnäsets Sarri
Bästa Elitklasshund
Cecilia Deckel med Karga Landets Jarro
Okels Letas VP
Ankie Sandberg med Toppnäsets Sarri
Korabos Officers VP Bästa Spårhund
Ankie Sandberg med Toppnäsets Sarri

Mesta Bästa Brukshund
1. Cecilia Deckel med Karga Landets Jarro
11 p
2. Gunilla Sundelin med Siggbers Kung Bore 4 p
2. Ankie Sandberg med Toppnäsets Sarri
4p
3. Anette Nilsson med Norrenbyns Dash
3p
3. Annica Boström med Wilmer
3p
3. Kenneth Persson med Cissi
3p
Mesta Bästa Lydnadshund
1. Ankie Sandberg med Toppnäsets Sarri
2. Gunilla Sundelin med Siggberg Kung Bore
3. Anette Nilsson med Norrenbyns Dash
4. Hanna Markusson med Molly

7p
6p
5p
2p

Bästa Rallyekipage
1. Catharina Törnelius med Rönningstorps Svipp
2. Anna Eklund med Gatefields Moonlight Girl
3. Yvonne Höglund med Sheepeye´s Sparkling Red Flare
4. Hanna Markusson med Molly

299 p
275 p
247 p
180 p

Utbildningssektorn
Sammankallande: Lena Söderlund, som har haft Dorota Kalinowska till sin hjälp. I april avsäger sig
Lena Söderlund ansvaret, även Dorota Kalinowska avsäger sig allt. Sen har styrelsen efter bästa
förmåga försökt och axla även den uppgiften. Gunilla Sundelin har kollat klubbens utbildnings mejl.
Kursverksamhet
Vi har under året haft Unghund/Juniorkurs, där de flesta av klubbens instruktörer hjälptes åt. Rallykurs
med Eva Joelsson, inkallning med Lena Söderlund och Gunilla Sundelin, Nos Work kurs med Yvonne
Höglund och i samarbete med UHAC. Spårkurs med 4 deltagare med Dorota Kalinowska.
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Handlerträning
Träning för Moa Persson (extriördomare), 3 kvällar under våren. Första gången trotsade14 ekipage
vädret alla fick bra råd att träna vidare på. Moa vet vad hon pratar om, så kvällarna var väldigt lärorika.
Roligt att så många icke medlemmar kom till Heby BK. De var Gunilla Kornberg som ordnade
träffarna, och Annelie i köket som gräddade vofflor som uppskattades av deltagarna.

Träning
Träningsgrupper i sök o spår där alla är välkomna kallas till träning per mail, eller via FB-gruppen
”Heby Träning”, och med lite push, kom de många till Östaskogen för både spår och sökträning

Övrig verksamhet
Vid Fest i Heby veckan, inbjöds kommunens innevånare till vår stuga för och ”prova på” lite Nose
work, och sen fika på altanen.

Studiefrämjandet
All utbildning under året har bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet.
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Onsdagsträning
Allmän träning har varit öppen för medlemmarna på onsdagskvällar från mars till oktober. Vissa
onsdagar har de varit många medlemmar som varit och tränat. Från nov till mars har vi tillgång och
kan träna inomhus i Hagahallen.

Lägerkommittén
Sammankallade: Annica Boström övriga Mats Lund och Michael Svensson
Intresset för att ha ett läger som tidigare år var så svagt at vi fick lämna återbud till våra tillfrågade
instruktörer. Istället så träffades ett gäng av klubbens medlemmar och tränade tillsammans, var och
en fixade sin mat själva, de blev alltså inte som tidigare men gick bra i alla fall.

Stugkommittén
Sammankallande: Annica Boström
Övriga kommittémedlemmar: är Mats Lund och Michael Svensson.
Då var de altan som stod på schemat i år, förarbetet gjordes av Mats och Annica. Lagom till
Kristihimelfärdshelgen hämtades reglar på K-Rauta (Mats,Torbjörn o Annica), själva golvet kom med
lastbil, sen var de bara och sätta igång, Mats skruvade Annica mätte och bar, Michael sågade, och de
gick med en väldig fart. Vi fick också hjälp av Torbjörn Johnsson från Kinds BK, när räcket skulle
göras. Nöjda gossar inviger altanen.

Vår stuga är nu vårt allt, av den andledningen skaffade en övervakningskamera, men de föll inte i god
jord, för ”någon” gjorde en anmälan till Länsstyrelsen att vi hade en sådan, men med lite telefonsamtal
och korrenspondans och med förklaringar så lade LST ner ärendet. Trots detta var de någon som inte
kunde läsa som försökte bryta sig in genom ytterdörrens fönster, men de lyckades inte!!!!
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Rasutvecklingssektorn
Sammankallande Kenneth Persson
Under år 2015 har följande hänt inom rasutvecklingssektorn:
11 MH har arrangerats samt 2 MT
74 hundar har beskrivits och 16 mentaltestats.
Beskrivna raser är: Lh Collie 31 st Australian shepdog 11 st Tysk schäferhund 5 st Dk/Sv Gårdshund
5 st Border collie 5 st Tervueren 4 st Dobermann 3 st Malinois 2 st Leonberger 2st
Samt en av Hovawart, Staffordshire bullterrier, Laekenois, Golden retriever, Finsk lapphund
och Border terrier
Mentaltestade hundar är: Shepherd 5 st Tysk schäferhund 4 st Boxer 5 st
Kh Collie 1 st Vit herdehund 1st
2 st exteriörbeskrivningar med hjälp av Sonny Ström och Tord Byström har också genomförts.
MH har arrangerats i By hos Marianne Hansson samt i Östervåla hos Leffe och Anna Forsberg. MT
har genomförts på banan i By.
Vi som har jobbat åt klubben under 2015 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 2015

PR/Info sektorn
Sammankallande: Styrelsen är ansvarig.

Redaktionskommittén
Ingen var sammankallande, Yvonne Höglund skulle göra ett julnummer om något material skulle
komma, men ingenting kom, så de blev ingen tidning.

Köks- och festkommittén
Sammankallande: Annelie Persson Fest: Marie Sverin
I år har köket servat 11 tävlingar, 3 handlerträningar, Fest i Heby samt några onsdagsträningarna.
Vi hade även köket på UHAC:s tävling ”Påsknosen”
Köket är först på plats (om man räknar bort spårläggarna) vid tävlingarna och sist därifrån, vilket kan
vara jobbigt ibland när man är ensam i köket. Men den varma uppskattningen man får från tävlande,
publik och funktionärer gör att det känns lättare.
Så under 2016 hoppas jag flera vill ställa upp och hjälpa till.
Vid tävling är det full rulle på morgonen i köket för att fixa till kaffe och smörgåsar åt funktionärerna
innan tävling, sen ska det även finnas till tävlande och publik. Förbereda lunchen vilket gör att man
bör vara 2 i köket då och ibland 3 vid lunch. Är tävlingen i Hagahallen bör man vara 3-4 vid lunch. Vid
tävlingar i Hagahallen ska köket plockas ihop och köras dit och sen tillbaka efter tävling alltid bra om
man är 2 då.
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Så ETT STORT TACK till er som hjälpt mig i köket ingen nämnd ingen glömd.
Och en bock i kanten till er som lovat hjälpa till och inte kommer. 
Vissa tävlingar har gått med stort plus andra mindre bra. Och det är även skillnad om köket har
personal där hela tiden mot när det bara finns någon där då och då.
Den tråkigaste händelsen var när några ”spolingar” gick in i stugan och stal 8 flak läsk, samt allt godis
som klubben hade. När stöldgodset bars ut såg de ”övervakningskameran, och vill inte ”komma på
bild”, så därför gick de in i stugan igen, hämtade vår stege, och slog sen ner vår kameran med hjälp
av en lång käpp. Trots detta har köket gått med plus och det känns bra.
Så nu hoppas jag på ett minst lika bra år 2016 och flera som vill hjälpa till.

Köket vid ”Flaggnosen”

Köket tar lite paus ….. !!!

Agilitykommittén
Har under året varit ”vilande”,

Uppvisningsgrupp
Har legat i dvala under det här året

Nose Work
Även i år har klubben visat framfötterna när de gäller Nose Work. Vid årets första tävling, Flaggnosen
den 6 juni, vilket är en inofficiell tävling i klass 1 (37) och klass 2 (5) i år gjordes den i samverkan med
SNWK. (Svenska Nose Work klubben) Michael Hedman och Karin Blom dömde.
Deltagarna kom från Uppland, Dalarna, Eskilstuna och Stockholm.
För andra gången arrangerades Allhelgonanosen 1 november, även den en inofficiell tävling i klass 1
(39) och klass 2 (8).
Liselotte Bertilsson, Michael Isberg, Marie Sverin och Cecilia Deckel dömde.
Deltagare från Kramfors, Sundsvall, Trollhättan, Uppland, Dalarna, Eskilstuna och Stockholm.
Doftprov i samverkan med SNWK, Karin Blom dömde.
Grundkurs (7) (i samarbete med UHAC).
Två ekipage från Heby BK åkte upp till
Naturbruksgymnasiet Nordvikskolan,
Höga kusten de som tävlade, Nina
Grönlund med Issi och Yvonne Höglund
med Bubbel. Nina och Issi gjorde en
väldigt bra tävling, ena dagen och Yvonne
och Bubbel andra dagen.
Tävlingarna bestod av alla fyra
sökmoment: behållare-, inomhus-,
utomhus- och fordonssök i klass 1.
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Sammanfattning
Medlemsantalet är ganska konstant. Vår klubbstuga har nu också fått den efterlängtade altanen.
En stor eloge till Mats Lund, Michael Svensson och Torbjörn Jonsson för ert engagemang, många
timmar har ni lagt ner på vår altan, Annica Boström har också varit där och hjälp till.
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 2016

Annica Boström

Lena Söderlund

Hanna Markusson

Mats Lund

Annelie Persson

Marie Sverin

Sten-Åke Laurén

Yvonne Höglund

Gunilla Sundelin

Så blev vår altan, till våren blir de altaninvigning, och den är helt perfekt när de regnar!!!

