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Årsmötet ägde rum den 11 februari 2015 med 20 medlemmar närvarande. Styrelsen har under året
haft 6 styrelsemöte och två medlemsmöten.
Styrelsen kan glädjas åt att samarbetet mellan olika verksamhetsgrenar har ökat och stämningen på
klubben har varit god under året. Ekonomin har stabiliserats och vi ser ljust på framtiden.
Tierps BK har deltagit i samtliga distriktsmöten och ordförandekonferenser.
Marita och Bengt Neteborn deltog i distriktets regelrevideringsmöte som hölls i höstas där de
reviderade förslagen om ändringar i bruksreglerna som antagits på kongressen presenterades. Marita
och Bengt Neteborn och Jörgen Olsson deltog sedan i den efterföljande domar- och
tävlingsledarkonferensen i distriktets regi. Där Göran Hawee redovisade en hel del statistik över
tävlingsåret samt de synpunkter som domare lämnar efter varje tävling. Glädjande nog hade Tierps
BK inte några anmärkningar.
Marita har deltagit i FCI:s regelkonferens för lydnadsklass i Hemer, Tyskland i sin roll som
representant för SBK:s utskott Prov & Tävling/UG Lydnad. Detta kommer klubben till del som fått god
inblick i vad de nya Internationella lydnadsreglerna innebär och som kommer att införas 2017.
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Klubben kan även glädjas åt att vi även i år ordnat en inofficiell hundutställning som gick med vinst.
Vi har även stått som arrangör för distriktets bruksdomarutbildning. En utbildningsdag i rapport
genomfördes under vårvintern med fem ekipage. Klubben bistod med rapportbana, hundförare,
tävlingsledare och klubbstuga för lunch och teori. På hösten var klubben arrangör åt samma
domaraspiranter vid det praktiska provet som hölls i Östervåla. En domare deltog från annat distrikt.
TBK kan efter detta prov glädjas åt att vi fått tillökning med en bruksprovsdomare, Maria Dunder.
Tävlingsverksamheten har fungerat väl i alla grenar och fått mycket beröm från deltagarna. Dock har
vi en vakans i TÄS – Lydnad, det har inneburit att vi inte ansökt om att hålla några lydnadstävlingar
för året 2016.
Klubben har varit representerad i SM Bruks, tog guld i Junior SM, 6:a på VM IPO-R, en medlem
uttagen till Nom2015 men var tvungen att lämna återbud på grund av skada. I agility var kvalade en
medlem till Agility SM men kunde tyvärr inte delta på grund av sjukdom.
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
utbildning i specialsök 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

Tävlingssektorn Bruks/Lydnad 2015
Följande har ingått i sektorn: Thomas Melin, Tomas Ivarsson, Lisa Eriksson
Vi har under året genomfört 5 st brukstävlingar: 2 st rapport alla klasser, 1 st appellspår, 2 st elitspår
och 3 st lydnadstävlingar varav en med anmälningar till både fm och em, en uppskattad dag.
Det har varit lättare att lösa funktionärsfrågan på våra brukstävlingar i år, något vi är mycket
tacksamma för. Tävlingssekretariatet har varit bra bemannat. Däremot har tävlingsledarfrågan varit
svårare att lösa, då de flesta av våra tävlingsledare även är domare/tävlingssekreterare blir det hög
belastning på varje individ. Trots detta har det varit en mycket god stämning på tävlingarna.
Intresset för att vara funktionär på våra lydnadstävlingar har däremot sjunkit. Även där har vi haft
svårt att få tävlingsledare. På grund av detta togs beslut på hösten att dela bruks och lydnad i två
sektorer. Lydnaden stod därmed utan ansvarig. Den sista lydnadstävlingen kunde ändå lösas med
egna tävlingsledare. För att underlätta tog vi inga efteranmälningar så det blev en tävling med totalt
10 deltagare. Två medlemmar började en tävlingsledarutbildning i bruks i november som beräknas
vara klar våren 2016.
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Kök 2015
Kökssektorn har under året bestått delvis av Yvonne Daniels, så det har fortsatt att vara
underbemannat. Men 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 bekostat fika och mat till möten, domare och funktionärer under tävlingarna.
Vilket uppgår till en kostnad på ca 12 000:Trots det har köket gjort en liten vinst under 2015 med 6566:- Detta tack vare att
flertalet medlemmar har bakat bullar och kakor som skänkts till försäljning och att det har funnits
mat till försäljning under de olika arrangemangen.
Vi har införskaffat Swish som fungerar bra. På grund av att Swish tar en avgift på 2:-/transaktion har
vi varit nödgade att höja priserna på vissa varor i köket.
Vi har även ingått ett avtal med Lomis kontanthantering för att underlätta insättning av kontanter till
Plusgirot från kökskassan. Mynthanteringen är tyvärr fortfarande ej helt problemfri.
Sedan tidigare har vi avtal med COOP-Tierp och Granngården för att kunna handla mot faktura
och i år har vi även ingått avtal med ICA i Tierp.
_________________________________________________________________

Agility 2015
I sektorn under 2015 ingick: Karin Östergren, Yvonne Daniels, Lena Johansson, Daniel Johansson,
Sofia Olsson & Inger Pousette.
Varje torsdag mellan maj till september har vi haft öppna träningar där Yvonne Daniels varit den som
hållit i de flesta av dessa tillfällen och uppslutningen har ökat lite jämfört med 2014.
I agilitysektionen har vi haft kurser under våren och hösten. Dessa har varit i form av temakurser
istället för rena nybörjar och fortsättningskurser. Teman har varit Intro, Hopp och tunnlar,
Balanshinder, Slalom samt Byten & kombinationer. Intresset har varit större än de senaste åren och
det har varit uppskattat att kunna gå djupare in på varje tema. Vi har haft 6 stycken kurser med 3-5
ekipage/kurs. Instruktörer har varit Lena & Daniel Johansson, Karin Östergren samt Yvonne Daniels.
Vi har haft 3 stycken officiella tävlingar. Den 17 maj hade vi en klass 2 tävling med 188 starter där
Daniel Johansson var tävlingsledare. Den 30/7 hade vi en kvällstävling i klass 1 med 257 starter där
Sofia Olsson var tävlingsledare. Den 5/9 hade vi både klass 1 & klass 3 med 223 starter där Therese
Melberg var tävlingsledare.
Alla tävlingar gick jättebra trots dåligt väder och att vi fick betydligt fler starter än vi hade planerat. Vi
är oerhört tacksamma för all hjälp vi fick under tävlingarna. Att klubbmedlemmar hjälper till på våra
tävlingar gör att vi fortfarande kan genomföra tävlingar trots att vi är ganska få agilityaktiva.
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KM kördes även i år gemensamt med övriga grenar inom Tierps BK den 1 augusti. En mycket lyckad
dag och bra kämpande! Flera ekipage sprang om klubbmästartiteln i agility. KM vinnarna 2015 blev:
S/Karin Östergren & Jolie, M/Lena Johansson & Kiara och L/Lena Johansson & Luna
DM var i år i Uppsala den 21 augusti. Det var totalt 70 startande, 30 i Large klassen, 18 i Medium
klassen och 22 st i small klassen. Det var 7 st ekipage tävlade för Tierps BK: Lena Johansson med
hundarna Luna, Kiara & Arya, Karin Östergren med Jolie, Yvonne Daniels med Ronny, Rebecka Gadle
med Ozzy samt Therese Melberg med Toxie som glädjande lyckades vinna DM i Large klassen för
andra gången!
Klubben hade också ett ekipage kvalad till Agility SM, Lena Johansson med sin Kiara. Tyvärr
drabbades Kiara av livmoderinflammation och kom aldrig till start.
Under året har vi också fått klubbens första Agilitychampion. Lena med sin Kiara lyckades ta sista
certifikatet på Uppsala LKKs tävling i september och kan nu titulera sig Agilitychampion.
Varje år har Tierps Kommun tillsammans med studiefrämjandet ett samarbete för funktionshindrade
som kallas Kulturveckor. Dit blev vi inbjudna att vara med och visa upp klubbens agilityverksamhet.
Under 3 timmar kom ett 50 tal intresserade och kikade på uppvisningen som blev mycket lyckad.
Avslutningsvis så har Tierps Bk haft ca 15 st ekipage igång 2015 både, träning & tävlingsekipage,
varav 4 st ekipage tävlar i klass 3 och vi har flera nybörjare som är på framåtmarsch.
_________________________________________________________________

Rallylydnad 2015
Under året har en riklig verksamhet bedrivits i sektorn.
Under våren 2015 så har flertalet träningstisdagar genomförts med temastyrd träning. En gång i
månaden så har ordinarie temastyrd tisdagsträning utgjorts av träningstävling där mer tävlingslika
förhållanden har försökt skapas för att få till den delen av träningen.
I maj kördes Tierp BKs första tävling (en av två) med bra deltagande både från funktionärer och
tävlanden. Vi har under årets gång fått flera återkopplingar om att folk uppskattar den hjälpsamma
och avslappnade stämningen på våra tävlingar, både från tävlanden och andra inhyrda funktionärer.
Vi har under sommarperioden även fått nytillskott på funktionärssidan då Lollo Hernander har
vidareutbildat sig till domare.
Under sommarperioden så har ingen officiell klubbträning körts på tisdagarna men flertalet
klubbmedlemmar har gjort stora insatser för att ändå hålla träning och lagt och möda på att se till att
banor ställs upp samt att nya sektormedlemmar har kunnat få stöd och tips under tisdagarna. Stort
tack till alla de som lagt ner energi och möda på detta (Inga nämnda, inga glömda.)
Det har varit väldigt kul och uppskattat att sektorns träningsverksamhet varit så självgående under
året.
Under början av hösten så kördes Tierp BKs andra rallytävling också den med bra väder, trevliga
deltagare och bra genomförande. Stort tack till alla funktionärer som hjälpt till med årets tävlingar.
Under tidiga hösten så genomfördes även en uppvisningsaktivitet för Kommunens
funktionshinderomsorg i Tierp vilket var mycket uppskattat. Stort tack för insatsen till involverade
sektormedlemmar.
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Vi har under året haft flera egna ekipage som tävlat runt om i Sverige med fina resultat samt
uppflyttningar till högre klasser. Vi har även haft ett par nytillskott i sektorn som tidigare gått kurs
och som nu kommit igång med träningen vilket är glädjande.
Sektorn har under året kört en rallylydnads nybörjarkurs vilket var mycket uppskattat. Många av de
nytillskott vi ser på träningstisdagarna har kommit in i klubben och sektorn genom att ha gått kurs så
det är en bra källa för nya utövare inom klubben.
KM kördes på den gemensamma KM dagen som klubben anordnades där Anders Lindström kom 1:a,
Erik Sabelström, 2:a och Marie Blomfelt, 3:a.
Det enda bakslaget vi haft under året är att ca hälften av de nya skylthållarna vi köpte in under 2014
har stulits ur boden på appellplanen vilket känns surt.
Anders Lindström, Daniel Johansson, Katrin Palm, Jannika Helmersson, Lollo Hernander &
Lotta Sundbom.
_________________________________________________________________

Stuga/område 2015
2015 ingick Bo Lundin, Mats Larsson, Ingemar Persson, Erik Sabelström, Tomas Ivarsson i sektorn.
Vi hade inga problem med avloppet i vintras så det arbete med avloppet som vi gjorde 2014 blev
lyckat.
Under våren inköptes en ny effektivare åkgräsklippare som förkortade klipptiden väsentligt samt en
ny kombinerad röjsåg/trimmer. Den äldsta klipparen togs i inbyte vid inköpet. Resterande maskiner
servades av Bosse.
Nya hängrännor, krokar och stuprör har satts upp ovanför handikapprampen samt på hela baksidan
av stugan.
Hela klubbstugan har tvättats och målats under sommaren. Det som återstår är målning av fönstren
på baksidan. Några av stugans vindskivor har också bytts ut. Erik har också bytt några av lamporna på
klubbens gavlar till bättre energisnålare lampor.
Bengt Neteborn har under hösten ställt upp den under året inköpta containern till agilityplanen och
förhoppningsvis hoppas vi att den blir inredd och väl använd.
Vi har även röjt lite runt klubben och haft kvällar där vi ställt fram trädgårdsmöblerna o i slutet av
november plockades de in igen.
Tomas I
_________________________________________________________________________
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Utställning 2015
Sektorn har under året bestått Anne-Christine Stareborn och Inger Pousette. Söndagen den
9 augusti 2015 genomfördes klubbens inofficiella hundutställning.
Utställningens domare var Mia Sandgren och Zorica Salijevic. De dömde totalt 146 hundar från 4
månader till veteraner från 8 år fördelat på 64 raser. Klubbmedlemmarna Inger Pousette, Lena
Johansson, Susanne Rennhofers och Katrin Palm ställde upp som ringsekreterare. Detta genomförde
de med stor bravur. Stort tack till de som ställde upp som parkeringsvakter, vaccinationskontroll och
köket. Övriga aktiviteter under utställningen var att vi hade parklass, barn med hund, rasparad och
en nyhet för året ”Tierps gladaste hund”. Ett försök att ordna ett drive-in lydnadsprov i klass 1
misslyckades då det bara var två ekipage som anmälde sig.
Ännu tack till ALLA som deltog att genomföra denna hundutställning och sponsorer, utan hjälp så
hade det inte gått.
/Utställningssektorn
____________________________________________________________________

Utbildningssektorn 2015
Utbildningssektorn har bestått av: Lena Johansson, Daniel Johansson,
Anne-Christine Stareborn och Pia Lindström.
Under 2015 har Tierps BK haft två valpkurser, två allmänlydnads kurser, en rallylydnadskurs, sex
agilitykurser, två kurser i tävlingspsykologi, en kurs i ringträning, två kurser i nosework och två
temakurser i uppletande.
Under 2015 har två klubbmedlemmar påbörjat utbildning i distriktets regi för att bli kursledare inom
specialsök.
Vi från utbildningssektorn tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och
studiefrämjandet för ett bra samarbete under året!
/Utbildningssektorn
_____________________________________________________________________

IPO 2015
Saknas.

____________________________________________________________________
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