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Årsmötet ägde rum den 12 februari 2017 med 22 medlemmar närvarande. Styrelsen har under året
haft 6 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 2017 är 146 stycken varav 15 stycken är Ungdomsmedlemmar
(Sveriges hundungdom) och 1 ungdomsmedlem. Vi fick 38 stycken nya medlemmar och 35
medlemmar valde att lämna klubben.
Tierps BK har deltagit i samtliga distriktsmöten och en ordförandekonferens samt deltagit på Korsbo
samfällighetsförenings årsmöte.
Klubben genomförde ett möte med Stockholms Fallskärmsklubb och markägare runt klubben. Målet
med mötet var att lära känna varandra samt diskutera vägen och parkeringen. Vi fick veta att det
finns en vilande vägförening, Kovälle Samfällighetsförening.
Klubben har fått bidrag för att delta i kommunens integrationsprojekt. Under mars månad hade
Seved Andersson två stycken informationsmöten om hundars roll i svenska samhället. Tanken är att
projektet ska fortsätta under 2018.
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Klubben ordnade en inofficiell hundutställning som gick med vinst.
Tävlingsverksamheten har fungerat väl i alla grenar och fått mycket beröm från deltagarna. Dock har
vi fortfarande vakans i TÄS Lydnad.
Klubben har haft framgångar på VM- och SM-nivå. VM i IPO-r där Ann-Marie Melin med Nessie
deltog de fick godkänt och bidrog med att svenska teamet tog brons. Maria Pettersson och Johnny
Olsson kvalade in till SM men fick tyvärr lämna återbud pga skadad hund. Marie Blomfeldt kvalade in
och deltog i SM i lydnad. I agility kvalade Lena Johansson till Agility SM.
Klubbmästerskapet genomfördes för Agilityn.
Kursverksamheten tyvärr inte haft många kurser under hösten på grund av för få instruktörer.
Styrelsen vill därmed tacka alla inblandade och medlemmar för ett riktigt bra verksamhetsår och
hoppas att nästa år blir lika framgångsrikt.
Styrelsen

Tävlingssektorn Bruks 2017
Följande har ingått i sektorn: Thomas Melin, Tomas Ivarsson, Lisa Eriksson, Sofia Olsson.
Sektorn har träffats 3-4 gånger under året. I februari tillsammans med tävlingsledare och
tävlingssekreterare för att fördela årets tävlingar. Förutom det ytterligare några träffar inför de olika
tävlingarna när behov funnits. Senare delen av året har vi fått påfyllnad av IPO-r och lydnad i sektorn.
Vi har under året genomfört 5 st brukstävlingar, ett sök lägre-elit 8 startande, ett appellspår 9
startande, ett elitspår 10 startande, ett lägre/högre spår 5+7 startande och en rapport lägre-elit,
tillika DM 8 startande. Tyvärr har vi varit tvungna att begränsa antalet deltagare i spårklasserna pga
funktionärsbrist, främst spårläggare.
Glädjande nog har vi även arrangerat en startklass med 18 startande och en IPO-r ytsök, med 2
tävlande i klass A, båda blev uppflyttande och 4 i klass B, varav 2 st cert. Novembertävlingen med
rapport, lydnad och IPO-r, ytsök, blev ett lyckat arrangemang, uppskattat av både tävlande och
funktionärer då det var mycket aktivitet på klubben. Återigen är det roligt att det fungerar med så
olika tävlingar under en och samma dag tack vare god planering så det passade alla grenar.
Klubben har även haft framgångar på VM och SM nivå. Ann-Marie Melin och Nessie var med som
reserver till IPO-r VM i Österrike och fick starta pga skadad hund i svenska teamet. De fick godkänt
resultat och placering 15/60 och bidrog därmed till att Sverige tog en bronsplats på VM. Maria
Pettersson och Johnny Olsson kvalade in till SM men fick tyvärr lämna återbud pga skadad hund.
Marie Blomfeldt kvalade in och deltog i SM i lydnad.
Nya marker har sonderats med det är svårt att hitta bra mark där man kan göra upptagsrutor och
spårpåsläpp. Det bör helst inte vara för långt mellan spåren heller. Då vi inte har tagit emot så många
tävlande till våra spårtävlingar har vi även detta år kunnat få ut spåren på de gamla markerna.
Vi vill tacka alla funktionärer, markägare och jaktlag för bra samarbete under det gångna året.
Tävlingssektorn Bruks
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Kök 2017
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.

Agility 2017
I sektorn under 2017 ingick: Karin Östergren, Yvonne Daniels, Lena Johansson, Daniel Johansson,
Inger Pousette och Hanna Persson.
Varje torsdag mellan maj till september har vi haft öppna träningar.
Vi har haft 6 temakurser under våren och hösten och intresset har fortsatt varit stort.
Vi har haft 2 stycken officiella tävlingar. Den 17/6 hade vi en klass 3 tävling med 316 starter, den 18/6
hade vi en klass 1 med 114 starter. Tyvärr tvingades vi ställa in en tävling på grund av att vi inte fick
tag i någon domare vilket påverkade vårt ekonomiska resultat väldigt mycket.
KM kördes även i år men tyvärr inte gemensamt med någon annan gren. En mycket lyckad dag och
bra kämpande! Rekord i antal startande ekipage som sprang om KM titeln i agility. KM vinnarna 2017
blev: XS/S Karin Östergren & Jolie, M Lena Johansson & Kiara och L/XL Lena Johansson & Luna.
Vi körde även lilla KM för de inte riktig tävlings klara hundar och där segrade i XS/S Erika Lokander &
Gunnar, M Ilion Lindahl med Tassa och i L/XL Nuria Orozco Fontrodona med Igor
Agilitycupen:
Cupen har återupptagits efter några år i vila och intresset har varit mycket högre än förväntat Cupen
har körts på 2 nivåer, en nybörjare och en för tävlings vana hundar. Resultatet räknas ihop till en
total cup och en TBK cup Tidigare var cupen bara för klubbmedlemmar men vi har nu den öppen
även för grannklubbar och det har kommit hundar ifrån Gävle, Älvkarleby, Uppsala, Östhammar och
Knivsta. Det har varit 4 cup tillfällen med ett deltagarantal på mellan 20 & 40 ekipage per gång. Sista
tillfället var den 21/9 och då korades 10 stycken vinnare av Agilitycupen 2017.
Klubben har för första gången fått en hund som lyckats bli både hopp & agilitychampion nämligen
Karin Östergren med sin Jolie.
Avslutningsvis så har Tierps BK haft ca 25 st ekipage igång 2017 både, träning & tävlingsekipage vilket
är den högsta siffran någonsin
Daniel Johansson
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Rallylydnad 2017
Ingen verksamhet

Stuga/område 2017!
Sektorn har under året bestått av. Johnny Olsson, Erik Sabelström, Ingemar Persson, Tomas Ivarsson.
Under säsongen låg vi på ca 1 klippning i veckan. Under året som gått hjälpte vi grannen med
klippningen av vägen till hans stuga. TBK inkasserade 2000:- för den lilla hjälpen. Tyvärr fick vi lite
strul med den äldre klipparen och var tvungen att byta ut en rem, annars har vi klarat oss bra från
meckande med maskinerna! Har haft lite tråkigheter med boende i småstugorna vid parkeringen, till
slut fick vi till ett lyckat möte där TBK förklarade för flygklubben vad som gäller för vår parkering och
våra planer. Vi ser gärna ett samarbete med flygklubben för parkeringsfrågor vid större tillställningar.
Sektorn har under året sökt bidrag för att handikappanpassa en av toaletterna. Vi stängde rampen till
stugan när kylan slog till, tyvärr så har vi haft en del incidenter där folk har halkat på rampen…
Johnny Olsson

Utställning 2017
Sektorn har under året bestått Anne-Christine Stareborn och Inger Pousette.
Söndagen den 6 augusti 2017 genomfördes klubbens inofficiella hundutställning.
Utställningens domare var Sofie Sundberg och Gina Ekström Persson. De dömde totalt 101 hundar
från 4 månader till veteraner från 8 år fördelat på 56 raser. Klubbmedlemmarna Susanne Rennhofer,
Kristina Funke, Marianne Gaseb och Anne-Christine Stareborn ställde upp som ringsekreterare och
de genomförde det med stor bravur. Stort tack Inger Pousette var kommissarie för utställningen.
Övriga aktiviteter var också parklass, barn med hund, rasparad och ”Tierps gladaste hund”.
Stort stort tack till de som ställde upp som parkeringsvakter, vaccinationskontroll och i köket ingen
glömd!
Ännu tack till ALLA som deltog att genomföra denna hundutställning utan ER hjälp så hade det
inte gått.
Utställningssektorn
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Utbildningssektorn 2017
Utbildningssektorn har bestått av: Åsa Törmä och Kristina Funke
Vi har haft en valpkurs, tre kurser i agility, en första hjälp kurs för hund samt draghundskurs
för grönt kort.
Tyvärr så saknar vi instruktörer för att hålla allmänlydnadskurser men en person har gått
grundmodulen för att fortsätta till allmänlydnadsinstruktör under våren 2018.
Vi från utbildningssektorn tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och
studiefrämjandet för ett bra samarbete under året!
Utbildningssektorn

Drag 2017
Följande har ingått i sektorn: Louise Gustafsson
En grönt kort-kurs har planerats och genomförs under hösten med 9 anmälda deltagare.
Därefter har sektionen inte haft några aktiviteter att inga ansvariga/drivande funnits tillgängliga.

Patrullhund 2017
Patrullhundverksamheten sker mer och mer i distriktets regi och mindre i lokalklubbar. Det har varit
två patrullhundkurser inom distriktet 2017. Det skedde i internatform och sammanlagt ett 20-tal gick
upp i certprov under hösten. DM för patrullhundar genomfördes i Övergran den 9 april där Seved
Andersson med Briarden Bella kom på 3:e plats och kvalade in till Försvarsmakts Mästerskapen för
patrullhundar som för övrigt gick i Marma 11-13 augusti. Upplandsdistriktet var arrangör för FMM. 5
november var det inträdesprov för en ny patrullhundkurs som kommer att genomföras under 2018
och ytterligare en kurs ska starta under 2018.
Seved Andersson

IPO 2017
Vilande.
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