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Årsmötet ägde rum den 12 februari 2014 med 20 medlemmar närvarande. Styrelsen har under
året haft 5 styrelsemöte och två medlemsmöten.
Styrelsen kan glädjas åt att samarbetet mellan olika verksamhetsgrenar har ökat och
stämningen på klubben har varit sällsamt god under året. Ekonomin har stabiliserats och vi
kan trots en omfattande vattenskada och en del investeringar se ljust på framtiden.
Klubben har fått en efterlängtad ramp vid entrén där materialet skänktes av Erlandssons Bygg
och byggdes av medlemmen Johnny Olsson. Ny belysning till Agilityplanens nedre del har
installerats med material som klubben fått av Sahlens Elektriska via Erik Sabelström.
Klubbens medlemmar har hjälpts åt att gräva ner kabel och stolpe. Stolpen ordnade Johnny
Olsson via kontakter.
Parkering och delar av gräsytor har även grusats 40 ton grus Bengt Neteborn ordnade utan
kostnad via kontakter utan kostnad för klubben. Den snöfattiga vintern har inneburit låga
kostnader för snöröjning.
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Tierps BK har deltagit i samtliga distriktsmöten och ordförandekonferensen.
Marita och Bengt Neteborn deltog i distriktets regelrevideringsmöte som hölls i höstas som
behandlade förslag till nya bruksregler. Flera av klubbens domare och tävlingsledare deltog
sedan i den efterföljande domar- och tävlingsledarkonferensen i distriktets regi där resultatet
av regelkonferensen för bruksreglerna redovisades.
Marita deltog på den centrala regelkonferensen för lydnadsklass där det röstades bifall till att
införa de internationella reglerna i Lydnad.
Klubben kan även glädjas åt att vi på nytt kunnat ordna en utställning där vinsten skulle
öronmärkas för inköp av ny gräsklippare. Mer om utställningen under sektorns
verksamhetsberättelse.
Tävlingsverksamheten har fungerat väl i alla grenar och fått mycket beröm från deltagarna.
Klubben har varit representerad i SM Bruks och VM IPO-R. Mer om detta i respektive
sektors verksamhetsberättelse.
Klubbmästerskapet var i år gemensamt för alla verksamhetsgrenar vilket var mycket
uppskattat. Alla hjälptes åt.
Kursverksamheten har blomstrat med kurser i många olika områden. Såväl hundar som förare
har fått utbildning. Nya instruktörer och funktionärer har tillkommit. Två klubbmedlemmar
har påbörjat domarutbildning till bruksdomare i distriktets regi.
Styrelsen vill därmed tacka alla inblandade och medlemmar för ett riktigt bra verksamhetsår
och hoppas att nästa år blir lika framgångsrikt.
Styrelsen

TÄVLING 2014
Verksamhetsberättelse TÄS för året 2014
Tomas Ivarsson, Thomas Melin och Lisa Eriksson ingått i TÄS. Vi har haft ett
planeringsmöte där vi fördelade arbetsuppgifterna mellan oss. Under våren hade vi ett
gemensamt planeringsmöte med agilityn, rallylydnaden och IPO för att planera 2015-års prov
och tävlingar samt ett gemensamt KM, alla kategorier.
Vi har under året genomfört 3 lydnadstävlingar, 3 brukstävlingar och en appell. Totalt 76
lydnadsekipage, 44 bruksekipage och 9 appell.
Vi har tillsammans med agilityn, rallylydnaden och IPO genomfört ett gemensamt KM. Vi
började fredagskväll med lydnad och grillning. Resterande grenar gick på lördagen. Claes
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höll en intressant genomgång av IPO:t och KM:et genomfördes i IPO ettan. Sist visade Ann
och Udda upp ett planskydds.
Maria Pettersson och Johnny Olsson med Blixtra blev distriktsmästare i rapport. Maria och
Blixtra har dessutom blivit utnämnda till årets rapporthund 2014.
Tre ekipage kvalade in till SM: Ann Koplik med Udda i skydds, Maria Pettersson och Johnny
Olsson med Blixtra i rapport och Ann-Marie Melin med Nessie i IPO-r. Ann-Marie har
dessutom representerat Sverige i lag VM. Grattis alla till fina prestationer.
Det har i stort fungerat bra att få ihop funktionärer men som vanligt är det svårast att få
spårtävlingarna att gå runt. Det vore önskvärt att slippa köksansvaret då man som
tävlingsledare har många andra bollar i luften till en tävling.
Delar av våra spårmarker har förvandlats till hyggen och vi får nog snart se oss om efter lite
nya marker. Det torde inte bli något problem då vi har goda kontakter med jaktlagen.
Vi vill rikta ett stort tack jaktlag, markägare och alla frivilliga som under året hjälpt till på
klubbens tävlingar, en förutsättning för att vi ska kunna genomföra dessa.
TÄS / Lisa
____________________________________________________________________
KÖK 2014
Kökssektorn har under året bestått av Yvonne Daniels (vilket är för lite bemanning i denna
sektor) det har fungerat bra tack vare att de olika sektorerna har hjälpt till med inköp och
bemannat köket vid respektive arrangemang. Fika, godis och mat har erbjudits till deltagare
och besökare.
Köket har sponsrat med fika och mat till möten, domare och funktionärer under tävlingarna.
Trots det har köket gjort en liten vinst under 2014
Penninghanteringen har varit ett problem eftersom bankerna ej tar emot kontanter!
Därför har vi tecknat ett Dagskasseavtal med Nordea så vi kan sätta in kontanter på Lomis
servisbox på Centralgatan Tierp
Vid pennan Yvonne Daniels
_________________________________________________________________
AGILITY 2014
I agility sektionen så har vi haft kurser under våren och sommaren. Det har varit 1 st A kurs
(nybörjarkurs) på våren och 1 B kurs (fortsättningskurs) under sommaren. Lena och Daniel
Johansson har varit kursledare för A och Karin Östergren för B. Det var 4 resp 3 ekipage på
de kurstillfällena. Vi hade även en Agility Bas kurs på 2 tillfällen, som man går innan A kurs.
Den genomfördes i april av Karin Östergren och Yvonne Daniels.

Postadress: Tierps Brukshundklubb c/o Lisa Eriksson Hindersbo 420 740 46 Östervåla
● Klubbstugan Kovälle Telefon: 0293-503 37 ● Pg: 23 47 03-7 ● E-post tbk@tierpsbk.se
● Hemsida: www.tierpsbk.se

Tierps Brukshundklubb

Agilitysektionen har varje torsdag från maj till början av oktober haft öppna träningar med
olika teman och med en handledare på plats. Uppslutning på dessa träningar har varit
varierande men i stort en väldigt liten skala har dykt upp.

Agilitycupen har även körts 2014. Cupen kördes den 2:a torsdagen i varje månad, från maj
till augusti, 4 deltävlingar. Tävlingarna bestod då av två olika cuper, en där alla tävlande
tävlade om vinsten och en för endast TBK medlemmar. Vinnaren för 2014 i TBK cupen är
S=Jennifer Engström/Joy, M= Sofia Olsson/Fia, L= Lena Johansson/Luna.
Under 2014 har vi haft 3 st officiella tävlingar. 1 dag, 18 maj, klass 1 x 3 lopp med 227
startande ekipage där Sofia Olsson var tävlingsledare. Den 24 aug hade vi 1 dag med klass 2
x4 lopp med 195 startande ekipage och Daniel Johansson som tävlingsledare. Den 20 sept
hade vi sista tävlingen klass 1 x 3 lopp med 162 startande ekipage. Den tävlingen var Therese
Melberg tävlingsledare.
Alla tävlingar gick jättefint att genomföra, tack för all hjälp. Vi kan idagsläget inte klara oss
utan den hjälpen då vi har varit för få aktiva inom agilityn. Det ligger mycket arbete innan
tävlingarna, dagen före och på själva tävlingsdagen och i år har det varit ett slitit år för agility
sektorn.
KM kördes i år gemensamt med övriga grenar inom Tierps BK den 16 augusti. En mycket
lyckad dag och bra kämpande! Flera ekipage sprang om klubbmästartiteln i agility. KM
vinnarna 2014 blev: S/Yvonne Daniels & Ronny, M/Lena Johansson & Kiara och L/Therese
Melberg & Liza
Vi tog in en instruktör utifrån under sept. månad, Nadine Rinderud, som hade 1 dags kurs á 6
timmar. Nadine som är SM mästare i lag i Large klassen är en duktig och erfaren förare.
Kursen var mycket givande för de ekipage som gick och där av har vi bokat in Nadine att
komma tillbaka nästa år.
Avrundning så har Tierps Bk haft ca 20 st ekipage igång 2014 både, träning &
tävlingsekipage, varav 3 st ekipage tävlar i klass 3 och vi har flera nybörjare som är på
framåtmarsch.
DM var i år i Vallentuna den 7 sep. Det var totalt 82 starter, 9 i Large klassen, 13 i Medium
klassen och 19 st i small klassen. Det var 3 st ekipage tävlade för Tierps BK: Lena Johansson
med Luna i Large och Kiara i Medium samt Rebecka Gadle med Ozzy i Medium.
I agilitysektorn 2014 ingick: Lena Johansson, Karin Östergren, Therese Melberg, Daniel
Johansson, Yvonne Daniels, Sofia Olsson och Inger Pousette.
___________________________________________________________________________
RALLYLYDNAD 2014
Vi har genomfört 1 nybörjar kurs under 2014. Kursledare var Jannica Helmersson med
Anders Lindström som medhjälpare. En fortsättnings kurs ställdes in pga. för få deltagare.
På torsdagar från maj till november har Rallyn haft öppna träningar för klubbmedlemmar där
det har varit god uppslutning. Det minskade lite på höstkanten.
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För att kunna fortsätta att anordna tävlingar i egen regi har vi utbildat Katrin Palm till
tävlingssekreterare samt anmält Lollo Hernader till en domarutbildning som kommer att
genomföras under våren 2015.
Under året har vi arrangerat 2 Rallylydnads tävlingar. En på våren & en på hösten. Vi hade ca
90 startande båda dagarna. Allt fungerade bra mycket tack vare all hjälp vi fick ifrån andra
sektorer.
KM kördes på den gemensamma KM dagen som klubben anordnades. Segrade där gjorde
Erik Sabelström med Selma på hela 99 poäng.
Klubben har haft 24 ekipage ute på tävlingsbanorna fördelade i samtliga klasser. Vi har en bra
spridning vilket gör att vi har bra möjligheter att hjälp varandra att bli ännu bättre under 2015.
I sektorn under 2014 ingick Daniel Johansson, Anders Lindström, Katrin Palm, Jannika
Helmersson, Lollo Hernander & Lotta Sundbom.

STUGA/OMRÅDE 2014
2014 ingick Bo Lundin, Mats Larsson, Ingemar Persson, Erik Sabelström och Tomas Ivarsson
i sektorn.
Vi hade en lugn vinter så det behövdes inte så många plogningar av vägen.
Under våren servades maskinerna och gräs såddes på den v.planen. Vi bilade bort en del
stenar så nu har vi 2 st full långa planer. Gräsklippningen har i år funkat ganska lättvindigt,
inte så många stopp på maskinerna.
Vi fick genom sponsring av VBE Bygg produktion (Johnny Olsson) en välbehövlig bra
handikappsramp installerad till stugan. Nu kan även handikappade få tillgång till stugan
Vi har grävt upp avloppet o både isolerat o satt värmekabel för att vi förhoppningsvis ska
slippa driftstörningar i vinter. Erik S. har satt upp en timer till vattnet på utsidan av stugan så
att vi har tillgång till vattnet utan stugnyckel.
Johnny Olsson har fixat en belysnings stolpe ifrån Centralskolan i Tierp under början av
hösten till agilityn. Vi fick den både transporterad till klubben och uppställd alldeles gratis
samt elkabeln ned grävd.(tack till Tierps Kommun, Marie Blomfelts sambo, Peter Östergren.)
Erik S fixade sedan ett helt ny lys armatur + lampa (genom sponsring) som blev inkopplad i
början av december.
Vi har även röjt lite runt klubben och haft dagar där vi ställt fram möbler och i slutet av
november plockades de in igen.
Vi fixade inte av olika anledningar att måla om stugan så det får bli under 2015.
Tomas I
30/11 2014
___________________________________________________________________________

Postadress: Tierps Brukshundklubb c/o Lisa Eriksson Hindersbo 420 740 46 Östervåla
● Klubbstugan Kovälle Telefon: 0293-503 37 ● Pg: 23 47 03-7 ● E-post tbk@tierpsbk.se
● Hemsida: www.tierpsbk.se

Tierps Brukshundklubb

UTSTÄLLNING 2014
Sektorn har under året bestått Anne-Christine Stareborn och Inger Pousette. Efter några år i
träda genomförde TBK en inofficiell hundutställning den 29 juni 2014 på klubben.
Utställningens domare var Veronica Danielsson och Eva Brauer. De dömde från 4 månader
till veteraner från 8 år. Antal hundar var 107 st fördelat på 47 raser. Klubbmedlemmarna Inger
Pousette, Lena Johansson, Susanne Rennhofers och Karin Östergren ställde upp som
ringsekreterare. Detta genomförde de med stort bravur. Stort tack till de som ställde upp som
parkeringsvakter, vaccinationskontrollen, köket, grillmästare och påannonserare. Övriga
aktiviteter under utställningen var att vi hade parklass, barn med hund och rasparad.
Populärt var också vår drive-in inofficiell lydnadsklass 1 som Marita och Bengt Neteborn höll
i.
Ännu tack till ALLA som deltog att genomföra denna hundutställning och sponsorer utan
hjälp så hade det inte gått.
____________________________________________________________________
UTBILDNINGSSEKTION 2014
Vi som suttit i utbildningssektorn har varit: Pia Lindström, Daniel Johansson, Ann-Christin
Stareborn samt Lena Johansson.
Under 2014 har Tierps BK haft en hel del kursverksamhet på klubben. Vi har haft 3
valpkurser, 2 allmänlydnads kurser, 1 fortsättning allmänlydnad, 1 spårkurs, 1 rallylydnad, 3
agilitykurser och 1 tema kurs i ”gå fint i koppel”.
Under 2014 har klubben också utbildat 1 person som gått grundmodulen.
Vi från utbildning tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och
studiefrämjandet för ett bra samarbete under året!
/ Utbildningssektorn
_____________________________________________________________________
IPO 2014
Saknas.

____________________________________________________________________
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