Österåkers Brukshundklubb
Verksamhetsberättelse över 2014

Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse:
Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år
Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år
Sekreterare: Jill Halve, omval 2 år
Övriga ledamöter
Andrea Malmgren, fyllnadsval 1år
Suppleanter:
1. Tina Engström, fyllnadsval 1 år
2. Anita Carstam, omval 2 år
I styrelsen har dessutom följande ingått med mandattid som går ett år till:
Tina Eresjö/Koster
Medlemsantalet per 2014-12-31 uppgick till 350, vilket är en ökning med 30 medlemmar.
Styrelsen har, förutom det konstituerande mötet, genomfört 8 protokollförda styrelsemöten under 2014
samt 3 medlemsmöten.
Medlemmar ur styrelsen har deltagit i SBK Stockholmsdistrikts möten.
Styrelsen har under året fått ta del av den rapport som lämnats av en inspektör som kontrollerat våra
stugor. Styrelsen har med det som underlag köpt renovering till en kostnad av 60 000 kronor detta då
kommunen anser att ÖBK, enligt gällande avtal, är ansvarig för att hålla stugan i vårdat skick.
Styrelsen har under året ordnat via kommunen så att träd har röjts på området. Styrelsen har även
beslutat om förbättring av gräsplanerna och låtit genomföra detta under året.
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 september.

Rapporter från sektorerna:

HUS
Vi hade som mål att under 2014 hålla:
Valpkurs: 5st

Unghund: 3st

Allmänlydnad: 3st

Viltspår: 1st

Spår: 1st

Helgläger Rallylydnad: 1 st

Resultatet blev:
Valpkurs: 7st

Unghund: 3st

Allmänlydnad: 3st

Spår: BSL spår en dag 1st Förberedande tävlingslydnads kurs: 1st
Trickkurs: 2st

Helgläger rallylydnad: 1st

Varje kurs har haft ca 6-10 deltagare, förutom rallylägret som hade 25 deltagare!
Rallylägret som hölls under en helg med start fredag kväll och föreläsning utav Åsa Klint blev
väldigt lyckat och vi hade mycket nöjda deltagare som även kom ifrån andra Stockholms
klubbar.
Det har även pågått ”Sund med hund” sammankomster på klubben för dem som velat
komma i form tillsammans med sin hund. Även detta har annonserats på hemsidan och
Facebook. Under sommaren har medlemmarna även kunnat delta på ”Talangjakten” som är
mycket uppskatta och passar alla hundägare . (tack till er som ordnat dessa två mycket
populära aktiviteter!)
Klubben har även en ny instruktör (Jill Halve) under utbildning och som under året gått
grundmodulen. (vi hoppas på en vidareutbildning detta år)
Öbk har även startat upp ett samarbete med Agnes Mohlin. (mycket populära kurser hon
erbjudit)
HUS bjöd även in till en heldag för instruktörerna i Oktober. Vi tog hjälp utav Agnes Mohlin
som utbildade/föreläste i Klicker. 10st instruktörer var vi som tränade hund med klicker och
avslutade med lunch och framtida planering kring kurserna.
Under året har även distriktets HUS försökt locka instruktörer till deras
föreläsningar/infoträffar men tyvärr har Öbk inte haft någon representant på dessa.

Marknadsföring utav Öbk:
Vi har även detta år medverkat på Kanalensdag 31:a Augusti. Under dagen fanns det
instruktörer och hundar på plats för att marknadsföra klubben  . Vi hade även sällskap utav
Österåkers Hundungdom som delade plats med oss i tältet, mycket trevligt 
Öbk har även varit på plats utanför Arken Zoo för att visa upp oss. Under dagen fick vi även
sällskap utav Österåkers hundungdom.
Öbk har även funnits på plats utanför Djur Magazinets butik i Åkersberga när dem firade
jubileum, det kom många nyfikna och vi fick även in anmälningar till höstens kurser 
Vi finns även på Facebook och vi har i skrivande stund 296 ”medlemmar” på sidan! (betydligt
fler än någon utav grann klubbarna) Så vi når ut till väldigt många genom denna kanal, vilket
märks när vi lägger upp information om kurser eller liknande.
På hemsidan finns självklart fortfarande all information utav kurser med mera. Så besök
även den då och då för senaste information!

Tack till alla instruktörer och medlemmar som ställt upp under året och gjort reklam för vår
klubb!

TÄS
Jill Halve tog över som sektorsansvarig
Under året har vi haft en lydnadstävling med startande i alla klasser. Tomas Mohlins
lydnadstävling. Där vi införde ett vandringspris i ELIT klass.
Vi har också genomfört klubbens första IPO/BSL tävling samt att vi har genomfört ett
appellspår.
TÄS ansvarig har dock inte planerat och genomfört träningstävlingar i rally och lydnad under
2014 ej heller planerat/genomfört sommaraktivitet.

RUS/IPO
Ingen rapport har inkommit.

Patrullhund
ÖBK en kurs för patrullhundar under 2014. Vid start var det 8 deltagare och 5 st kom still
certprov i oktober 2014. 2 personer avslutade kursen på min begäran och 1 person bröt
tyvärr foten. Resultatet på certprovet blev att 4 stycken nu är certifierade patrullhundar och
1 st blev icke godkänd.

Agility
Sektorn har genomfört totalt åtta agilitykurser vilket är uppfyllt till 100%.
Sektorn har arrangerat 6 officiella tävlingar samt medverkat vid genomförande av KM.
Sommarcupen ägde rum vid 5 tillfällen. Vintercupen 2013-2014 inleddes i december.
Öbk var även med och arrangerade tävlingar på Solvalla i augusti.
Planerade tävlingar har utförts till 100%.
Onsdagsträningar infördes på hösten.
Inköp: Slalom
Övriga aktiviteter: 2 st prisfixarkvällar och hinderfixardag. Dessutom har Årets Agilityhund
och funktionärspoängtävling pågått under hela 2014.

Rally
Sektorn har haft en rallylydnadskurs nybörjare under året. Klubben har utbildat en
rallylydnadsskrivare. Vi har medverkat vid genomförandet av klubbmästerskap i rallylydnad ihop med
lydnad och agility. Vid höstens medlemsmöte hade styrelsen en kort presentation av rallylydnad för
medlemmarna. En rallylydnadskväll med introduktion av nya regelrevideringar som infördes 1/12014 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
Förutom sedvanligt arbete har vi utfört följande:
Dränering kring stugan etapp1
Grävt ner toavagnen för lättare åtkomst
Satt upp informationsskyltar om klubben
Grävt ner elkabel till torrdasset.
Ombesörjt renovering av tak och hängrännor.
Två nya förbränningstoaletter har inköpts för ca 75 000 kronor
Kök
Köket har under året varit engagerat vid ett antal till fällen t.ex. tävlingar och större arrangemang.
Funktionärsmat har serverats vid de flesta tillfällena. Här har även Christel tillkommit som hjälp till
Elisabeth.

Slutord
Intäkterna för året 2014 minskade från 498.598 kr (2013) till 447.470 kr men utgifterna steg från
455.319 (2013) kr till 506.031kr. Klubben har därmed gjort ett sämre resultat 2014, ett minus på
62.404 kr, vilket har legat i styrelsens uppdrag från årsmötet 2014, men klubben har trots detta en
god ekonomi.
Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till alla inom ÖBK, som på olika sätt bidragit till vår
verksamhet och dess resultat.
Vi vill också tacka alla medlemmar för det gångna året.

Åkersberga i februari 2015
För Österåkers Brukshundklubbs styrelse

Kjell Pettersson
Ordförande

Österåkers Brukshundklubb
Verksamhetsplan 2015
Det övergripande målet för Brukshundklubben finns inskrivet i de nya stadgarna och
innefattar att
- sprida kunskap om hund
- arbeta för friska och funktionsdugliga hundar
- ha hundar i människans tjänst
- öka vår kunskap om hund samt
- vara en aktiv brukshundklubb, arbeta för ett aktivt hundliv och aktiva medlemmar

Styrelsens uppsatta mål är att:
-

ha minst åtta protokollförda styrelsemöten
inbjuda till tre medlemsmöten inkl. årsmöte
anordna minst två föreläsningar
engagera fler medlemmar i klubbens verksamhet
utöka medlemsantalet
utöka antalet kurser, främst allmänlydnad
se till att planerade kurser kommer ut på hemsidan i god tid
alltid hålla vår hemsida och kalender kontinuerligt uppdaterad
anordna KM i lydnad, rally och agility.

HUS
Vi ska göra allt för att kunna tillgodose medlemmarnas önskemål om kurser och aktiviteter
på klubben. Och stötta instruktörerna i deras jobb med kurserna.

Vi hoppas kunna hålla följande kurser under 2015:
6st valpkurser med vardera 8st deltagare (3st redan planerade)
3st Unghund med vardera 8st deltagare (2st redan fullbokade)
2st allmänlydnad med vardera 8st deltagare
2st rallylydnad med vardera 8st deltagare
1st tävlingslydnad med 8st deltagare
1st brukskurs med 8st deltagare
Vi jobbar även på att få igång föreläsningar på klubben igen. 1st är redan inplanerad 2/3!!

TÄS
Planerade tävlingar 2015
30/5 Tomas Mohlins Lydnadstävling
4/10 Appell spår
17/10 BH,IPO/BSL tillika DM
Samt att lydnadstävling LUCIA CUP den 13/12

RUS/IPO
Verksamhetsplan saknas

Agility
Sektorns mål är att arrangera totalt 6 agilitykurser 2015. Onsdagsträningar planeras under
april-juni.
Man planerar 4 dagars officiella tävlingar på Kistamässan i januari 2015, tre dagars officiella
tävlingar i juni samt KM. Sommarcupen avses äga rum vid fem tillfällen. Även en inofficiell
tävling är planerad att genomföras 14/3 för att examinera Malin Tångring som domare.
Sektorn planerar ett agilityläger med externa instruktörer.
Övriga aktiviteter: Prisfixarkväll, hinderfixardag

Rally
Att erbjuda våra instruktörer att utbilda sig till rallylydnadsinstruktör och/eller
rallylydnadsdomare.
Upprätta löpande kontakt med ÖHU för planering av en rallytävling (nyb och forts) under
året.
Att genomföra en sektorsträff under året, där medlemmar som är intresserade kallas.
Att genomföra en rallylydnadskurs eller två under året.
Att kora årets klubbmästare i rallylydnad.

Arrangera DM rallylydnad på ÖBK i samarbete med distriktet.
Ytterligare en uppsättning rallybilder köps in, då vi har många som vill träna och vill låna
bilderna.

Stuga/Mark
Renovera Toavagn. Montera inköpta eltoaletter. Renovera toahus. Montera grind agilityplan.
Gräva dränering etapp 2. Montera de efterfrågade kättingarna till infarterna.

Kök
Köket planerar för att ha serveringen öppen vid klubbens aktiviteter under året, samt att
servera funktionärsmat utifrån behov. Om tid finns kan jag även erbjuda servering vid
uthyrning av stuga/kök/planer.

Åkersberga i februari 2015

För styrelsen i Österåkers Brukshundklubb

Kjell Pettersson
Ordförande

