Österåkers Brukshundklubb
Verksamhetsberättelse över 2013

Vid årsmötet 2013 valdes följande styrelse:
Ordförande: Kjell Pettersson, nyval 1 år
Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år
Sekreterare: Jill Halve, fyllnadsval 1 år
Övriga ledamöter
Tina Eresjö/Köster, nyval 2 år
Suppleanter:
1. Andrea Malmgren, nyval 2 år
2. Anita Carstam, fyllnadsval 1 år
Medlemsantalet per 2013-12-31 uppgick till 320, vilket är en ökning med 25 medlemmar.
Styrelsen har, förutom det konstituerande mötet, genomfört 8 protokollförda styrelsemöten under 2013
och 1 möte 2014 samt 3 medlemsmöten.
Medlemmar ur styrelsen har deltagit i SBK Stockholmsdistrikts möten.
Styrelsen har under året haft omfattande kontakter med kommunen beträffande vår klubbstugas status,
främst beträffande taket på huset. Kommunen har under året låtit en inspektör besikta husens status
och vi väntar på en rapport.
Kommunen anser att ÖBK, enligt gällande avtal, är ansvarig för att hålla stugan i vårdat skick.
Klubbmedlemmar har inbjudits till en städdag för att röja upp och städa runt stuga och planer.
Ett lyckat Klubbmästerskap i lydnad, rally och agility anordnades i oktober.
Styrelsen har under året gjort uppgörelser med de två djuraffärerna om rabatter för medlemmarna och
så även med agilitybutiken på internet, på hemsidan finns detta presenterat.
En klubbpresentation har genomförts i Arken Zoo butiken under en lördag hösten 2013.
Rapporter från sektorerna:
HUS

Vi har nått över våra mål som var 8 kurser för 2013 och vi har genomfört:
Valpkurs: 6 st Unghund/slyngel: 3 st Allmänlydnad: 4 st Rallykurs: 2 st Spår: 1 st
Alltså 16 kurser sammanlagt under 2013
Varje kurs hade ca 6-10 deltagare
Vi hade även en utannonserad lydnads helg men det var svalt intresse så denna blev inte av.
Vi har 2 st blivande instruktörer som gått Grundmodulen på Waxholms BK för Åsa Klint.

HUS har haft 3 stycken instruktörs sammankomster. En där vi började året med en
”inventering” utav instruktörerna. Vid vårterminens sammankomst bjöd vi in Therese Palm
från studiefrämjandet som föreläste om ”individanpassad” träning. Till hösten avslutade vi
terminen med en jul fika tillsammans. Där vi var hela 14 st instruktörer på plats.
Vid två utav tillfällen har vi även haft vår egen representant Christl ifrån studiefrämjandet på
plats som har hjälp oss med ”arbetsplanen” och frågor kring detta.
Vi marknadsförde oss även på Kanalensdag för att nå ut till hundfolk i Österåker. Under
dagen fanns det 6 st instruktörer på plats.
Under våren fick vi även en ny hemsida som vi är väldigt glada för. Förbättringar och
uppdateringar på denna sker löpande. Vi finns även på facebook där vi just nu har 154
medlemmar!
Vi har även representerat ÖBK på distriktets HUS möte under vårterminen. Och även på
distriktets medlemsmöte under hösten, där vi även fick lyssna på en föreläsning utav Curt
Blixt.
Som instruktör hade man även möjlighet att få gå på föreläsningen ”Lärandets A-B-C” till ett
reducerat pris. 3 st instruktörer tog vara på detta erbjudande.
Vi har även haft en informationskväll om Regelrevideringen i Rallylydnaden. Denna kväll
utannonserades på FB och hemsidan. Det kom 15 st (inte bara ÖBK medlemmar utan även
ifrån grannklubbarna) för att lyssna på Cathrine som gick igenom dem nya skyltarna och nya
regler som började gälla den 1/1-14.
TÄS

Tävlingssektorn har under året inte haft någon ansvarig person, varför styrelsen har haft hela
ansvaret.
Under året har två lydnadstävlingar klass 1-Elit ägt rum, varav en var Lucia Cup. Lucia Cup
hade endast ca 50 anmälda, vilket var färre än beräknat.
Vi har också genomfört två brukstävlingar, en appellspår och en elitspår.
DM i rallylydnad har genomförts på klubben.
Tillsammans med DM:et i rallylydnad har klubben genomfört en tävling mer än panerat och
därmed väl klarat uppsatta mål, +20%.
RUS/IPO

Två egna MH/ MT har genomförts samt fyra uthyrningar av MH/MT. Detta innebär att det
som planerats genomförts till 100%. Detta har medfört visst slitage på banans utrustning och
reparationer har genomförts kostnaden är ännu ej klar för reparation av elharen.
Vi har nu två träningsgrupper i IPO, Jill Mellström och Mattias Laird är kontaktpersoner för
respektive. Vi har köpt in det A-hinder som måste finnas till tävlingen i augusti. En av
grupperna är med i studiefrämjandet och den andra kommer så bli under 2014.
Aktiviteter under året: lydnad/skyddsträning flera gånger/veckan, lägervecka med inhyrd
figurant. Helgträning och spåraktiviteter. Jills grupp har även haft inomhusträning en gång i
veckan i Arningehallen nov-mars 2013-2014

Agility

Sektorn har genomfört totalt tio agilitykurser vilket är en ökning med 25% mot planerat.
Man har arrangerat 5 officiella tävlingar och 2 officiella lagtävlingar samt arrangerat KM.
Sommarcupen ägde rum vid 5 tillfällen. Vintercupen 2013-2014 inleddes i december.
Planerade tävlingar har utförts till 100%.
Sektorn har arrangerat inomhusträningar dels i Sjökarby Ridhus dels i Arningehallen under
vintersäsongerna 2012-2013. Även här har sektorns mål mer än väl uppfyllts. Träningen i
Arningehallen är ny för året. Onsdagsträningar infördes på hösten.
Inköp: A-hinder, däck och långhopp
Övriga aktiviteter: Fleeceflätarkväll och hinderfixardag. Dessutom har Årets Agilityhund och
Funktionärspoängtävling pågått under hela 2013. Uppvisning på Kanalens Dag.

Rally
Sektorn har haft en rallylydnadskurs nybörjare under året. Klubben har utbildat en
rallylydnadsskrivare. Vi har genomfört klubbmästerskap i rallylydnad ihop med lydnad och agility, där
en Allstarmästare korades. Vid höstens medlemsmöte hade styrelsen en kort presentation av
rallylydnad för medlemmarna. En rallylydnadskväll med introduktion av nya regelrevideringar som
infördes 1/1-2014 har genomförts i december. Nya skyltar har köpts in till verksamheten.
Klubben har varit värd för SBK’s centrala utbildning av nya rallylydnads domare.
Stuga/Mark

Reparerat och monterat om strålkastare på framplan. Bytt vattenpump i köket. Grävt och
byggt ny stenkista och installerat nytt avlopp till köket. Gjort markarbeten och ställt upp
betongrör vid infarten till stallet. Monterat stolpar i betongrören för att kunna montera kedjor
för infartsstopp. Monterat nya stegen. Stegen byggdes och konstruerades av Janne och Jompa
Tillverkat och monterat "lock" för harbanan till RUS. Byggt om och förstärk "skrammeltunnan" åt RUS. Skött det vanliga underhållet inklusive sopor, toatömning och hämtning av
vatten. Vatten och sopor har även köket varit behjälpligt med. Gräsklippningen av planer har
under året skötts med bravur av i första hand agillitygänget. MH/Kårningsbanan har röjts av
vår ordförande Kjell. Pga. En skidolycka under Påsken så har Stuga/Mark i praktiken därefter
bestått av endast Johnny. Stuga/Mark vill tacka de som bidragit så att verksamheten ändå har
kunnat fungera.
Kök
Köket har under året varit engagerat vid föreläsningar, lydnadstävlingar, agilitytävlingar, agilityns
sommarcup, KM samt vid uthyrning för externa hyrare vid önskemål. Vidare har köket engagerats vi
utbildningar som genomförts av distriktet. Vid större tävling (Lucia Cup) har fler personer kunnat
engageras. Funktionärsmat har serverats vid de flesta tillfällena.
Slutord
Intäkterna för året 2013 ökade med 12 % från 431 951 kr till 492 593 kr utgifterna steg med samma
volym d.v.s. 12 %, från 397 602 kr till 454 250 kr. Klubben har därmed gjort ett bättre resultat än
2012, och har fortfarande en god ekonomi.
Vi beklagar att Lucia Cup tvingas till ett uppehåll då det är få tävlande och litet engagemang i klubben
för denna traditionella tävling, tävlingen genomfördes i år men vilar nu på obestämd tid.

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till alla inom ÖBK, som på olika sätt bidragit till vår
verksamhet och dess goda resultat. Vi vill också tacka alla medlemmar för det gångna året.
Åkersberga i februari 2014
För Österåkers Brukshundklubbs styrelse
Kjell Pettersson
Ordförande

