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Styrelsen 2016
Styrelsen har under året bestått av:
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Anne-Christine Stareborn

Vice ordförande

Bengt Neteborn
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Per Wallner

Sekreterare

Marita Neteborn

Ledamot

Ann Koplik

Ledamot

Daniel Johansson
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Suppleant 1

Mervi Harria

Suppleant 2

Mia Öhagen

Revisorer

Mia Dunder
Seved Andersson

Revisorssuppleant

Stina Wahlström

Årsmötet ägde rum den 17 februari 2016 med 21 medlemmar närvarande. Styrelsen har under året
haft 5 styrelsemöten 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.
Antal medlemmar per den 31/12 2016 160 stycken varav 13 stycken är Ungdomsmedlemmar.
Vi fick 38 stycken nya medlemmar och 29 medlemmar valde att lämna klubben.
Tierps BK har deltagit i samtliga distriktsmöten och ordförandekonferenser.
Klubben har även i år ordnat en inofficiell hundutställning som gick med vinst.
Vi har även stått som värd för distriktets ordförandekonferens den 23 november i klubbstugan.
Tävlingsverksamheten har fungerat väl i alla grenar och fått mycket beröm från deltagarna. Dock har
vi fortfarande vakans i TÄS Lydnad, vilket har inneburit att vi inte ansökt om att hålla några
lydnadstävlingar för året 2017.
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VI har stått som arrangör för SM i IPO-R den 3-5 juni.
Tierp har haft deltagare som kvalificerat sig till både SM lydnad- och Rallylydnad.
Klubben har varit representerad i SM Bruks där vi tog en silvermedalj rapport, tog guld i Junior SM,
Bronsmedalj i VM för IPO-R hundar i Rumänien och på individuella VM i Italien där hon och Nessie
blev 8:a av 52 ekipage och var därmed en av de tre svenska ekipagen som fick guldmedalj som bästa
nation. I agility kvalade en medlem till Agility SM.
Klubbmästerskapet var i år gemensamt för verksamhetsgrenarna vilket var mycket uppskattat. Alla
hjälptes åt.
Kursverksamheten fick ett uppsving under våren men tyvärr har vi inte haft många kurser under
hösten på grund av för få instruktörer.
Styrelsen har på medlemmarnas medgivande börjat titta på möjligheterna att bygga en inomhushall.
En arbetsgrupp har till uppdrag att ta fram ett förslag på utformning och finansiering.
Tyvärr drabbades klubben av ett oerhört tråkigt besked under senhösten då Jörgen Olsson,
hedersmedlem och domare gick bort under tragiska omständigheter. Vi beklagar verkligen sorgen
och våra tankar går till anhöriga och närstående.
Styrelsen vill därmed tacka alla inblandade och medlemmar för ett riktigt bra verksamhetsår och
hoppas att nästa år blir lika framgångsrikt.
Styrelsen

Tävlingssektorn Bruks 2016
Följande har ingått i sektorn: Thomas Melin, Tomas Ivarsson, Lisa Eriksson, Sofia Olsson
Vi har under året genomfört 5st brukstävlingar: 2st rapport alla klasser, 1st appellspår, 1st elitspår,
1st lägre/högre spår.
Det känns om ett rätt beslut att ha minskat tävlingarna inför 2016. Vi har nu kunnat genomföra dem
med ett stort engagemang och stämningen har varit god. Vi har dessutom fått två nya tävlingsledare
som under året gjort sina aspirantprov med bravur, Sofia Olsson och Pia Lindström. Det underlättar
naturligtvis att vi blivit fler.
Det ser däremot lite mörkt ut för kommande brukstävlingar då den skog vi så många år fått tillgång
till, snart är ett minne blott. Det är inte bara att vi blir av med mark, våra spårläggare som kunnat
skogen utan och innan behöver nu mer tid för att reka och snitsla spår. Vi har också haft ett bra
samarbete med Stora Enso och jaktlagen, vilket inte alltid är en självklarhet.
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Kök 2016
Kökssektorn har under året bestått delvis av Lena Johansson som har hjälpt till med de löpande
inköpen. 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.
Köket gjort en liten vinst under 2016. 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.

Agility 2016
I sektorn under 2016 ingick: Karin Östergren, Yvonne Daniels, Lena Johansson, Daniel Johansson,
Sofia Olsson, Inger Pousette och Hanna Persson. Varje torsdag mellan maj till september har vi
haft öppna träningar.
Vi har haft 4 temakurser under våren och hösten. Teman har varit Intro, Hopp och tunnlar,
Balanshinder, Slalom samt Byten & kombinationer och intresset har fortsatt varit stort.
Vi har haft 3 stycken officiella tävlingar. Den 18/6 hade vi en lagtävling med 276 starter, den 19/6
hade vi en klass 3 med 419 starter samt den 17/9 hade vi både klass 1 & klass 2 med 418 starter.
Alla tävlingar gick jättebra trots 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
är en förutsättning för att vi skall genomföra tävlingar på klubben då fortfarande vi är ganska få
agilityaktiva.
KM kördes i år gemensamt med Rallylydnaden på Tierps BK den 6 augusti. En mycket lyckad dag
och bra kämpande! Rekord i antal startande ekipage som sprang om klubbmästartiteln i agility.
KM vinnarna 2016 blev: S/Yvonne Daniels & Ronny, M/Lena Johansson & Kiara och
L/Lena Johansson & Luna.
Klubben hade också ett startande ekipage i Agility SM, Lena Johansson med sin Kiara.
Ekipaget lyckades också att ta ett internationellt certifikat (CACIAG) genom att vinna ett av loppen
på Älvsjömässan Stora Stockholm.
Avslutningsvis så har Tierps BK haft ca 15 st ekipage igång 2016 både, träning & tävlingsekipage,
varav 4 st ekipage tävlar i klass 3 och vi har flera som fyller på i de andra klasserna.
Daniel Johansson
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Rallylydnad 2016
Under året har det varit öppen träning på tisdagar med olika teman. Uppslutningen har varit ok.
Två tävlingar har genomförts. En kvällstävling den 26/5 med cirka 40 starter i Nybörjar- och
fortsättningsklass. Den 28/8 genomfördes en tävling i samtliga klasser och där hade vi drygt 80
starter. Under sommaren har ingen officiell klubbträning körts men ett flertal medlemmar har
ändå hållit igång och kört så att vi kunnat ta emot nya intresserade även då. Suveränt jobbat!
En nybörjarkurs har körts, tyvärr är inte intresset lika stort som tidigare år.
KM kördes den 6/8 gemensamt med agilityn. Intresset var rekordstort. Nytt för i år var att KM
delades upp i lilla och stora KM. I lilla körde de hundar som tävlar i N- och F-klass där vann Maria
Nilsson med Mikka, 2:a Anna-Lena Thomsson med Jessie och 3:a kom Anki Stareborn med Step.
I stora KM körde hundar tävlande i A- och M-klass, segrade gjorde Erik Sabelström med Selma,
2:a Maria Nilsson med Aitik och 3:a Seved Andersson med Bella.
Under året har det tävlats flitigt bland våra medlemmar vilket lett till att toppen i Årets Rallylydnads
ekipage tävlingen ser ut som följer. På första plats Erik Sabelström & Selma, 2:a Maria Nilsson & Aitik,
3:a Maria Nilsson & Mikka, 4:a Elisabeth Wallinder & Walle.
Stort tack till alla som engagerat sig i Rallylydnaden under året!!
Rallylydnadssektorn

Stuga/område 2016
Sektorn har bestått av Johnny Olsson, Erik Sabelström, Ingemar Persson, (Tomas Ivarsson).
Sektoråret började med tre tunga avhopp från föregående år, Mats Larsson, Bo Lundin och Tomas
Ivarsson. Tomas valde senare att gå in i sektorn igen så vi blev fyra stycken som gjorde jobbet!
Den vanliga skötseln av området har utförts under året, vi i sektorn känner av förlusten av både Bo
Lundin och Mats Larsson. Det var guld värt med en sådan person som Bo och med sina kunskaper
inom skruvande/mekande med klipparna. Bo ställde upp i år igen och iordninggjorde klipparna till
start av säsongen, vi fick även en hjälpande hand av Bo när en av gräsklipparna gick sönder.
Bengt och Johnny fixade fram grus o dränering till parkeringen, Bengt lånade hem maskiner från
arbetet så vi kunde dränera ”blöthålet” på parkeringen.
Det köptes in ny kyl o frys till klubben som Erik fixade el till, Erik pysslade förutom gräsklippningen
även med löpande el-underhåll, precis som Ingemar tog på sig ansvaret att se till att det alltid fanns
bensin till gräsklipparna.
Vi har haft en rensdag där vi rensade upp bland fälld bråte, likaså har det rensats upp runt
appellplanen. Tomas monterade speglar på kuren. Bord har lyfts fram och ställts tillbaka,
vattenfilter utbytt i stugan.
Jag tackar alla som har hjälp till att göra TBK till den fina klubb som den är! Stort Tack.
Johnny Olsson

Tierps Brukshundklubb c/o Per Wallner, Ålfors Gård 232, 815 91 Tierp
Klubbstugan Kovälle | E-post: tbk@tierpsbk.se |www.tierpsbk.se

Tierps Brukshundklubb

Utställning 2016
Sektorn har under året bestått Anne-Christine Stareborn och Inger Pousette.
Söndagen den 7 augusti 2016 genomfördes klubbens inofficiella hundutställning.
Utställningens domare var Andreas och Joel Lantz. De dömde totalt 133 hundar från 4 månader till
veteraner från 8 år fördelat på 64 raser. Klubbmedlemmarna Emelie Johansson, Susanne Rennhofers,
Karin Östergren och Maria Nilsson ställde upp som ringsekreterare som de genomförde med stor
bravur. Stort tack till de som ställde upp som parkeringsvakter, vaccinationskontroll och köket. Övriga
aktiviteter var också parklass, barn med hund, rasparad och ”Tierps gladaste hund”.
Inofficiell lydnadstävling i Startklass anordnades och stort tack till Marita och Bengt Neteborn samt
Daniel Johansson för att vi kunde köra Startklassen med 6 ekipage! Vann gjorde Lotta Sundbom med
Algot, 2:a plats Sandra Persson med ?, 3:a Lisa Eriksson med Flingan och med supporthjälp, 4:e Anki
Stareborn med Step, 5:e Anna-Lena Thomsson med Jessie och 6:e Isabell Åmark med Aileen.
Ännu tack till ALLA som deltog att genomföra denna hundutställning utan ER hjälp så hade det
inte gått.
Utställningssektorn

Utbildningssektorn 2016
Utbildningssektorn har bestått av: Lena Johansson, Daniel Johansson, Anne-Christine Stareborn
och Pia Lindström.
Vi har haft en valpkurs, en vardagslydnadskurs, tre kurser i nosework/specialsök, en introkurs
i rallylydnad, tre kurser i agility, en temakurs i aktivering, en temakurs i kryp, samt en kurs
”Från valp till stjärna”.
Klubben har nu två kursledare inom specialsök.
Vi från utbildningssektorn tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och
studiefrämjandet för ett bra samarbete under året!
Utbildningssektorn
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IPO-R 2016
Vi har ordnat två IPO-R tävlingar i år.
4-5/6 hade vi SM i ytsök och Ruinsök med 9 ekipage i varje klass.
Ytsöket var förlagt till Djupaskogen. Vann själva tävlingen gjorde åländska Monika Friman med en
borderterrier medan SM Titeln gick till Jenniefer Eriksson med border collien Troja.
Ruinsöket gick på gamla Karlitfabriken i Karlholms bruk. Det som alla trodde skulle bli för lätt med
relativt enkel miljö blev väldigt svårt pga hård vind. Vann gjorde AnnCharlotte Bengtsson med golden
retrievern Odin.
Hösttävlingen hade vi 16:e oktober. Då gick ruinsöket på Vedyxa tippen utanför Uppsala. På grund av
det långa avståndet till TBK lånade vi Knivstas anläggning till lydnaden och prisutdelning. Verkligen
trevligt att vi kan samarbeta så bra inom distriktet.
Vann gjorde återigen AnnCharlotte Bengtsson och Odin.
Vi har dessutom fått en IPO-R domare i klubben, Ann-Marie Melin.
Hon var som lagledare med om att ta en bronsmedalj i VM för IPO-R hundar i Rumänien och var med
på individuella VM i Italien där hon och Nessie blev 8:a av 52 ekipage och var därmed en av de tre
svenska ekipagen som fick guldmedalj som bästa nation.
Tack alla som har varit med och hjälpt till och sett till att vi har haft bra tävlingar.
Thomas och Ann-Marie Melin

Patrullhund 2016
Distriktet har ordnat två stycken patrullhundkurser i internatform under året och 21 av 22 deltagare
blev godkända. Seved Andersson med hunden Bella deltog på DM Patrullhund och HV-skallet.
Eftersöksgruppen för sök efter försvunna personer har haft 3 deltagare från klubben under året.
Seved Andersson

Drag 2016
Följande har ingått i sektorn: Louise Gustafsson och Emeli Sundberg
En grönt kort-kurs var planerad under första halvan av året men ställdes in på grund av för få
anmälda deltagare.
Därefter har sektionen inte haft några aktiviteter för resterande del av året p.g.a. att inga
ansvariga/drivande funnits tillgängliga.
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IPO 2016
Vilande.
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