
Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 

Styrelsen 

I styrelsen har följande ingått 

Ordförande: PO Sundelin 
Vice ordförande: Johnny Olsson 
Kassör: Lena Rick 
Sekreterare: Lisa Eriksson, 
Ledamoter: Erik Sabelström, Marita Neteborn, Maria Dahlberg 
Suppleanter: Kerstin Grop, Thomas Melin 

Under året har TBK haft 6st styrelsemöten och 3st medlemsmöten. 

För att förbättra klubben ekonomi har styrelsen vidtagit följande åtgärder:  
Telefonen är uppsagd, elavtalet är omsatt, postboxen är borttagen, kaffeautomaten är 
avvecklad. 

För närvarande har Tierps BK 183st medlemmar. 

Kassören har hållit ett möte med sektorerna där klubben verksamhet och ekonomi gicks 
igenom inför verksamhetsåret 2013. 

På grund av sammarbetssvårigheter i styrelsen ställde majoriteten av styrelsen sina platser 
till förfogande i oktober. På ett extra medlemsmöte tog Upplandsdistriktet över 
verksamheten fram till årsmöte 2013. Lena Rick och Lisa Eriksson delegerades att sköta 
löpande ärenden 

 

TÄS 

Dessa har ingått i TÄS: 

Jill Bergefur, Mia Dunder, Robin Georgsson, Pia Lindström och Gunilla Sundelin. Stina 
Wahlström är inte officiellt med i TÄS, men har tagit en stor och viktig post då hon tagit hand 
om anmälningarna till tävlingarna. 

DM i lydnad, bruks och IPO genomfördes på Roslagens bk den 18–20 maj. Vi hade både 
domare och funktionärer på plats. På DM:et representerades klubben av Tomas Ivarsson 
med Bj Julia av Nangijala (malle) 5:e plats spår, Karin Sigfridsson, Windedos Asics (Aussi) 8:e 
plats spår och Marie Blomfeldt, Ullhedens Alice (bc) 2:a plats lydnad.  

Ann-Marie Melin och Nessie vann Räddningshunds-SM i Vårgårda. En fantastisk bedrift. 
Hurra, hurra, hurra, hurra!! 

På Lisas fina initiativ genomfördes en träningsdag på klubben den 20/10. Trots regn var vi ett 
ganska så stort gäng som tränade och hjälpte varandra i flera olika grenar. När hundarna fått 
sitt så fortsatte vi med sällskapslekar inomhus som avslutades med grillning. 



Under året har det genomförts 6 st brukstävlingar och 4 st lydnadstävlingar.  

Tävlingar 2012: 

7/1, Lydnadsprov, Klass 1– Elit, 42 startande (21 st L1, 12 st L2, 4 st L3, 5 st LElit) 

1/5, Bruks spår, Lkl/Hkl, 16 startande (9st Lkl, 7 st Hkl) 

26/5, Bruks, Apell alla klasser, 15 startande (3 st sök, 12 st spår) 

26/5, Lydnadsprov, Klass 1–Elit, 8 startande (3 st L1, 1 st L2, 1 st L3, 3 st LElit) 

27/5, Bruks rapport, Lkl/Hkl/Elit, 5 startande (2 st Lägre, 1 st Högre, 2 st Elit) 

16/6, Bruks spår, Elit, 20 startande 

17/6, Lydnadsprov, Klass 1–Elit, 20 startande (9 st L1, 4 st L2, 3 st L3, 4 st LElit) 

16/9, Bruks spår, Lkl/Hkl, 8 startande (4st Lkl, 4 st Hkl) 

21/10, Lydnadsprov, Klass 1–Elit, 25 startande (9 st L1, 11 st L2, 1 st L3, 4 st LElit) 

11/11, Bruks rapport, Lkl/Hkl/Elit, 9 startande (3 st Lägre, 3 st Högre, 3 st Elit) 

Ett stort och varmt tack till alla som hjälpt till och bidragit till att tävlingarna genomförts på 
ett så bra sätt! Ingen nämnd och ingen glömd. Vi vill också tacka jaktlagsansvariga och 
markägare för upplåtande av spårmarker. 

Det har varit svårt att få ihop funktionärer till tävlingarna och detta har vi haft i åtanke vid 
planeringen av 2013 års tävlingar. Men vi hänger inte läpp, utan ser fram emot nästa 
tävlingsår, som kommer att bli ett kanonår! 

Vi vill också uppmärksamma alla våra härliga tävlingsekipage, ingen nämnd och ingen glömd, 
som representerar vår klubb så fint. Heja, heja!! 

TÄS/Pia 

 

Agility 

Under vintern/våren har vi haft en studiecirkel med mentalträning & tävlingspsykologi. 
Studiecirkel var 1 gång/mån med ca 5-8 deltagare. Studielitteratur var Anita Axelssons ”Bäst 
när det gäller” 

Kurs väg har vi under året haft 1 nybörjarkurs på våren och 1 fortsättningskurs på hösten. 
Therese Melberg har varit kursledare och det var 3-7 ekipage. 

Agilitysektionen har varje torsdag från maj till mitten av oktober haft träningar med olika 
teman och med en handledare på plats. Uppslutning på träningarna har varit varierande. 

Agilitycupen kördes 5ggr från maj till oktober, 1:a torsdagen i månaden (ej juli). Vinnaren för 
2012 S=Karin Östergren /Jolie, M= Sofia Olsson /Fia L= Therese Melberg /Liza. 



Under 2012 har vi haft 1st officielltävling som varade i 2dagar i augusti med klasserna 1 & 2 
med 180-190startande ekipage/dag. Tierps BK/agilityn får in många nybörjar ekipage på 
tävlingarna då det upplevs som en lugn plats med bra ytor. 

Vi körde även en inofficiell tävling en dag i maj med ca 80 starter. 

KM kördes kvällen innan den officiella tävlingen och kämpades på av över 10 startande 
ekipage.  

Vi tog en instruktör Johanna Ehlin, som hade 5 st tillfällen kurs á 2 timmar med temat 
”Handling med fart”. 

Avrundning så har Tierps Bk ca 14 st ekipage igång nu både, träning & tävlingsekipage, varav 
4st ekipage tävlar i klass 3 och flera på framåtmarsch. Jennifer Engström/Joy och Therese 
Melberg/Liza har lyckats att ta någon SM pinne under året också!  

DM Upplands Väsby i augusti– 6st ekipage tävlade för Tierps BK varav 4 placerades och 1 
vinst i Large klass, Therese Melberg/Liza. 

Vi utbildade 2 nya agility instruktörer under året, Lena & Daniel Johansson. Som är klara att 
hålla kurs nästa år. 

I agilitysektorn 2012 ingick: Lena Johansson, Karin Östergren, Therese Melberg, Yvonne 
Daniels och Inger Pousette. 

 

Utbildningssektorn 

Sektorn har under året bestått av sektoransvarig Åsa Törmä. Det har varit ett 
instruktörsmöten under året där kursverksamheten har planerats inför 2013. I år har vi 
kunnat erbjuda våra medlemmar en valpkurs, en allmänlydnadskurs och en spårkurs 
fortsättning. 

Tierps Brukshundsklubb har i år haft ansvar för en allmänlydnads-instruktörsutbildning. Det 
har varit nio deltagare varav fyra från vår klubb. Det här innebär att vi kommer att kunna 
hålla fler kurser nästa år. 

Under året har en “kursgrupp” varit aktiva. Det har inneburit att vi har haft externa 
föreläsare som bla hållit en kurs i bitarbete. Det har uppskattats av våra medlemmar. 

Vi är en klubb som tränar mest i hela distriktet. Vi fick 10000 kronor i aktivitetsersättning 
från Studiefrämjandet. Bra jobbat! 

Som avslutning vill jag tacka alla instruktörer, medlemmar och Studiefrämjandet för ett 
trevligt samarbete i år .  

Åsa Törmä  

 

 



Stuga/Område 

Vi som har skött stuga/område 2012 är Mats Larsson, Bo Lundin ,Tomas Ivarsson 

Året började med(efter ett styrelse beslut) att rusta köket som hade stora sanitära problem 
pga råttor och vatten skada. Vi var en handfull medlemmar som körde igång med rusten så 
att vi skulle kunna ha årsfesten på klubben. 

Johnny Olsson tog tag i det praktiska o planerade om köket, beställde kök o mattor genom 
sina kontakter. Erik Sabelström fixade all eldragning o bra priser på utrustning o material. Bo 
Lundin fixade all rördragning och installation av all vatten utrustning. 

Som den bästa julklapp kom det glada beskedet att M2 Ytskikt och Team Bygginrede 
sponsrade hela köket med en totalkostnad på 15 500kr. STORT TACK TILL DEM. 

Jag och några till hjälpte till utöver dessa klippor. När allt var klart och krafterna slut så kom 
ett stort gäng (kommer inte ihåg alla )och städade hela stugan till den annalkande årsfesten. 
Stort tack till alla som hjälpte till. 

Sedan kom våren o sommaren med gräsklippning och skötsel av området som avlöpte 
mycket bra. Bosse servade och lagade gräsklipparna när Mats o jag körde sönder dom! Inga 
större reparationer behövdes dock göras. 

Vi har även röjt lite och tagit om hand om träd som blåst omkull på appellplanen samt klippt 
vägen till våran granne. 

I november rengjordes klipparna och klippaggregatera underedsbehandlades. Borden 
ställdes in under tak. 

Vägen upp till klubben fixades till precis innan kylan slog till i slutet av november. 

Vi har inte fixat till förlängningen av vänstra appellplanen med jord och gräsfrö som 
planerades pga klubbens finans men hoppas kunna genoföra det 2013 om vi kommer över 
material (sponsring av någon). 

Vi har inte heller kallat till någon pysseldag pga av att klubben är i en svacka och de som 
skulle komma är de som redan jobbar hårt i klubben. 

I och med att gruppen fungerar så bra tror jag att vi inte har varit i behov av pysseldagarna 
mer än gemensamhetsmässigt. 

Vid pennan Tomas I  

 

IPO 

Under året har vi haft regelbundna träningar 1 gång per vecka, med undantag för ett 
uppehåll under några veckor i somras. Gruppen består av ungefär 10 personer idag.  

Vi har haft 3 träningshelger under året. Den första var i februari då vi höll till i ridhuset 
utanför Harbo, fokus låg då på skydd. Den andra helgen hade vi i maj utanför Östervåla då 



fokus låg på lydnad och spår. Den tredje helgen var i slutet av augusti då vi höll till på 
klubben. Då hade vi en gästfigurant från Halmstad, Jocke Bengtzon och fokus låg då på skydd 
och skyddslydnad.  

Under året har 5 ekipage gjort BH-prov med godkänt resultat!! En debut har gjorts i IPO 1. 
Ett ekipage erhöll titlarna BSL II, BSL III samt IPO II 

En IPO-tävling var planerad under september månad men var tyvärr tvungen att ställas in 
pga inga anmälda. 

 

Rallylydnad 

Från rallysektorn kan vi meddela att vi under året som gått har haft tre fullsatta 
rallylydnadskurser, en nybörjare i våras och en nybörjare & fortsättningskurs i höstas. Vi har 
dessutom haft en inofficiell rallytävling i oktober med 24 deltagare som avlöpte bra.  

Intresset för rallyn ökar även på Tbk ;) Vi har fått ett antal medlemmar som börjat tävla, 
jättekul!  

Till rallysektorn har värvats fler intresserade, Jannica Helmersson gått på rallylydnads-
instruktörsutbildning. Lollo Hernander och Katrin Palm kommer även att involveras i 
rallylydnaden under 2013. 

  



Verksamhetsplan för Tierps brukshundklubb 2013 

Att styrelsen ska arbeta för ett öppet klimat och ökat sammarbete mellan sektorerna samt 
aktivt arbeta för ökad trivsel på klubben. 

 

TÄS 

6/1, Lydnadsprov, Klass 1–Elit 

26/5, Bruks spår, Akl 

26/5, Lydnadsprov, Klass 1–2 

16/6, Bruks spår, Ekl 

1/9, Förmiddag: Lydnadsprov, Klass 1–Elit 

1/9, Eftermiddag: Lydnadsprov, Klass 1–Elit 

15/9, Bruks spår, Lkl/Hkl 

10/11, Bruks rapport, Lkl/Hkl/Elit 

TÄS/Pia 

 

Agility 

1st officiell klass 1-2 12 maj 

1st officiell lagklass 2dagar 21-22 september 

Agilitycupen kommer att köras som inofficiella lopp. 5st, 1:a torsdagen i maj, juni, juli, aug, 
sept. 

KM kommer att köras, dat ej klart. 

Nybörjarkurs, fortsättningskurs kommer att erbjudas under våren och hösten. Temakurser 
kommer att hållas, datum ej klart. 

 

Utbildningssektorn 

Utbildningssektorn ska under året hålla de kurser som omfattas av SBK:s utbildningsprogram 
och i den omfattning som motiveras av Tierpsortens behov. 

I år kommer vi att kunna ha ett bra grundutbud då vi har flera nya instruktörer.  

Ett mål är att få våra nya medlemmar mer aktiva i klubbens aktiviteter. 



Ha en kurs med HLR räddning för aktiva i klubbens olika sektorer. 

Vi kommer fortsätta att bjuda in externa föreläsare för att kunna erbjuda våra medlemmar 
ett rikt och varierat utbud. 

Samarbetet med Studiefrämjandet kommer att fortsätta. 

Hälsningar 

Åsa Törmä 

 

Stuga/område 

Detta planeras inför 2013 

•  Sköta området som vi har gjort under 2012, gräsklippning och röja det som 
behövs. 

• Se till att vägen sladdas med jämna mellan rum så att den är i farbart skick. 

•  Se till att planen/vägen och parkeringen skottas efter behov. 

• Tömma soptunnor vid behov. 

• Se till och åtgärda om det uppstår något i stugan. 

• Försöka att utöka bemanningen med 2 st. 

Tomas Ivarsson 

 

IPO 

Träning 

Under 2013 kommer träningen under barmarkssäsongen förläggas till Tierps BK. Den 
huvudsakliga träningen kommer vara under lördagar eller söndagar, men vi kommer även 
finnas på onsdagsträningarna för lydnadsträning. 

Vi kräver medlemskap i Tierps BK för alla som är med och tränar i gruppen. 

Träningshelger 

Under 2013 planerar vi träningshelger då vi kommer fokusera på de olika grenarna i IPO. 
Första ut är nu i februari då vi kommer hålla till i ridhuset utanför Harbo. Sedan planerar vi 
för träningshelg i maj/juni samt aug/sept då vi kommer hålla till på klubben. 

 

 

 



Ekonomi 

Vi har inga planerade utgifter för 2013.  

Träningshelgerna som kommer förläggas till klubben räknar vi med att få in pengar genom 
försäljning av fika och mat samt avgift för el för husvagnarna. 

Jennie och Claes planerar att hålla två kurser i BSL (Spår och Lydnad) under 2013 i klubbens 
regi. En grundkurs under våren med start i april och vid intresse en fortsättningskurs under 
hösten. Där räknar vi med att klubben får in en slant för kursavgiften samt att vi kommer 
avstå från arvode.  

Vi planerar även för en träningstävling i Skydd och Lydnad på klubben med en auktoriserad 
domare i utbildningssyfte inför tävlingsstart. Ev utgifter kommer betalas genom en 
startavgift för varje ekipage, ev överskott går till Tierps BK. Vi kommer även då ha försäljning 
av fika som vi hoppas ger en slant till klubbens kassa.  

 

Under 2013 hoppas vi se fler tävlingsekipage och vi kommer lägga mycket fokus på BSL i år. 

Rallylydnad 

Det planeras träningsträffar inför våren 2013. 

Vi har planerat och ansökt om två officiella tävlingar till nästa år. 

Nybörjare & Fortsättningsklass 18 Maj 2013 

Nybörjar & Fortsättning+&Avancerad& Mästarklass 24 Aug. 2013 

(4 st domare bokade) 

Det kommer även att behövas en hel del folk till dessa tävlingar som hjälper till. Vi förväntar 
oss att få fullt på dessa tävlingar, c:a 80-100 tävlande den 18 maj & c:a 130-150 tävlande den 
24. Aug. Vi kommer att köpa in 20 skylthållare till och skyltar till Avancerad klass  

och Mästarklass + magnetsiffror. 

Vi planerar även att ha två kurser under våren och två kurser under hösten 2013. 

Vi undersöker möjligheterna att få sponsorer från hundfoderleveratörer och lite annat. 

 

Carina Papadaki-Wall, Erik Sabelström, Daniel Johansson 


