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Årsmötet ägde rum den 11 februari 2018 med 20 st medlemmar närvarande. Styrelsen har under året
haft 9 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 är stabil och vi ser ljust på framtiden.
Antal medlemmar per den 31/12 2018 var 144 stycken varav 11 stycken är ungdomsmedlemmar
(Sveriges hundungdom). Vi fick 30 stycken nya medlemmar och inga medlemmar valde att lämna
klubben.
Tierps BK har deltagit i ett distriktsmöte och en ordförandekonferens.
Tierps BK har deltagit i SBKs 100 års – jubileumsapporten med firande med olika aktiviteter.
Prova-på & Loppis den 3 april med uppvisningar och loppisbord. Den 14 april var prova på bruks.
Den 30 maj firade klubben SBKs födelsedag med att bjuda alla medlemmar på tårta. Det anordnades
även en tårttävling. Flera medlemmar deltog i denna tårttävling med fina, fantasifulla och goda tårtor.
Innan klubbens medlemsmöte den 15 maj 2018 hade vi polisinspektör Agnetha Degerstedt hos oss
som informerade oss om NOS (nos och spaningspatrullen)
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Tävlingsverksamheten har fungerat väl i alla grenar och fått mycket beröm från deltagarna. Vi har
under året haft vakans i TÄS Lydnad.
Vi har stått som arrangör för IPO-R ytsöktävling den 11 november.
Tierp har haft deltagare som kvalificerat sig till både SM-Agility, SM-lydnad och SM-Bruks.
Kursverksamheten har inte haft många kurser under hösten på grund av för få instruktörer.
Styrelsen vill härmed tacka alla inblandade och medlemmar för ett riktigt bra verksamhetsår och
hoppas att nästa år blir lika framgångsrikt.
Styrelsen

Utbildning 2018
Utbildningssektorn har bestått av: Åsa Törmä
Vi har haft en valpkurs, en allmänlydnadskurs, en mycket uppskattad rapportdag samt påbörjat en
appellkurs som avslutas våren 2019. Agilitysektorn har haft flera kurser.
Tyvärr så saknar vi, som varje år, instruktörer för att hålla fler allmänlydnadskurser. Vi har under året
haft en person som gått grundmodulen och en som blivit färdig instruktör.
Utbildningssektorn tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och studiefrämjandet
för ett bra samarbete under året!
Utbildningssektorn

Kök 2018
Sektorn har bestått av Yvonne Daniels som har köpt in basvaror till köket såsom kaffe, the, läsk, godis
och förbrukningsvaror.
De sektorer som har arrangerat tävlingar har själva handlat in mat/fika till funktionärer, domare och till
försäljning under tävlingsdagarna. Köket har bekostat inköpen till tävlingarna.
Yvonne Daniels
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Stuga/område 2018
Sektorn har under året bestått av. Johnny Olsson, Erik Sabelström, Ingemar Persson, Tomas Ivarsson.
Året började bra, redan den 3/5 hade vi en lyckat städ- och framplockningskväll, 21 st. kom till klubben
och hjälpte till! Jättebra uppslutning. Vi fixade även en nödutrymningsväg från klubbstugan. Sen tog
stormen över, vid två tillfällen blev vi drabbade. Första gången blåste två träd omkull, ett farligt nära
stugan som skadade hängrännan! Andra gången gick en starkströmsstolpe av, så vi kunde inte köra
fram till stugan. Vattenfall åtgärdade problemet efter 2 veckor.
Under säsongen låg vi på ca 1 klippning i veckan. Under året som gått hjälpte vi grannen med
klippningen av vägen till hans stuga. Tomas körde båda gräsklipparna för service i Skärplinge, en liten
dyrare servicekostnad på den äldre maskinen. Men nu hoppas vi de går i år igen.
Även bruksstegen fick nya steg under året. Sedan stängde vi rampen till stugan när kylan slog till,
tyvärr så har vi haft en del incidenter där folk har halkat på rampen, även fast den halksäkrades så blir
den väldigt hal… Erik har fixat en sponsor till två armaturer!
Johnny Olsson

Agility 2018
I sektorn under 2018 ingick: Karin Östergren, Yvonne Daniels, Lena Johansson, Daniel Johansson, Inger
Pousette, Maria Dyverfeldt och Hanna Persson.
Varje tisdag mellan maj till september har vi haft öppna träningar för nybörjare och klass 1 hundar och
på torsdagar har vi kört för klass 2 & klass 3 hundar.
Vi har haft 4 temakurser under året och intresset har fortsatt varit stort.
Vi har haft 4 stycken officiella tävlingar. Den 19/6 klass 1 tävling med 134 starter, den 20/6 klass 1 med
106 starter, den 11/8 klass 3 tävling med 271 starter, den 12/8 klass 2 tävling med 374 starter.
Agilitycupen har körts på 2 nivåer, en nybörjare och en för tävlingsvana hundar. Resultatet räknas ihop
till en total cup och en TBK cup. Det har varit 5 cuptillfällen med ett deltagarantal på totalt 450 starter.
SM 2018 hade vi ett ekipage med, Karin Östergren och Jolie som startade sitt första SM.
Vi stod i år som arrangör för DM som gick av stapeln den 10/8 med ett rekordstort startfält och
glädjande så vann klubben 2 av klasserna. I XS-klassen vann Karin Östergren med Jolie och i M-klassen
vann Lena Johansson med Arya.
KM kördes även i år men tyvärr inte gemensamt med någon annan gren.
Vi har utbildat 4 st nya tävlingsledare, Karin Östergren, Yvonne Daniels, Emilie Johansson och Inger
Pousette.
Avslutningsvis så har Tierps BK haft ca 30 st ekipage igång 2018 både, träning & tävlingsekipage vilket
är den högsta siffran någonsin.
Daniel Johansson
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Tävling Bruks/Lydnad 2018
Följande har ingått i sektorn: Sofia Olsson, Lisa Eriksson, Tomas Ivarsson, Johanna Fridh
Sektorn har träffats några gånger under året för att planera tävlingarna och vi sågs första gången för
året den 28 jan, då vi bjöd in alla bruksintresserade för att gå igenom hur stort intresse klubben har för
bruksproven och fördela funktionärssysslor inför årets tävlingar.
Under året har vi anordnat 7 st tävlingar, varav 1 st söktävling lkl-ekl tillika DM med totalt 9 starter, 1
st appelltävling i sök och spår med totalt 12 starter, 1 st elitspår med 11 starter, 1 st spårtävling lkl-hkl
med totalt 11 starter, 1 st rapporttävling med totalt 8 starter samt 2 st startklasslydnadstävlingar med
13 respektive 13 starter. Ej att förglömma att det även anordnades en tävling i IPO-R samtidigt som
rapporttävlingen.
Tävlingarna har i stort gått bra med många nöjda tävlande som gärna återkommer till vår fina klubb.
Funktionärsmässigt är det främst spårtävlingarna som vi behöver begränsa, detta då det krävs ett stort
antal funktionärer som spårläggare. Dock har vi i dagsläget inte heller mark för mer än 10-12 st spår,
så det är inte enbart funktionärerna eller snarare bristen på dessa som begränsar oss.
Sammanfattningsvis är vi i stort ett och samma gäng som driver runt våra bruksprov och
lydnadstävlingar, även om det på senare tid tillkommit funktionärer från andra sektorer vilket är
jätteroligt.
Funktionärsmässigt håller vi på att utbilda 2 st tävlingsledare inom brukset, Johanna Fridh samt
Johanna Geijer, och vi har under året utbildat 2 st tävlingsledare inom lydnaden, Mervi Harria samt
Elisabeth Wallinder, vilka kommer ansvara för lydnadsdelen inom sektorn framöver.
Förutom tävlingar har vi också anordnat en appellkurs med start hösten 2018 som kommer avslutas
med tävling på klubben den 1 maj 2019. Det var ett stort intresse för appellkursen och vi tog in 8 st
ekipage som håller på att lära sig allt om det fina med brukset. Instruktörer i appellkursen är Sofia, Lisa
och Lena Rick.
Även två prova-på-dagar har anordnats. En dag med spår, sök och uppletande och en dag med
rapport, vilket var mycket uppskattat och även deltagare från andra klubbar deltog.
I övrigt fortgår träning som vanligt, onsdagsträningarna hålls igång med skotträning varje vecka. En
skyddsgrupp har börjat utvecklas inom klubben och vi har då alla fyra bruksgrenar representerade i
klubben, vilket är jättekul. Ann Koplik är skyddsansvarig på klubben och träningar sker främst
torsdagar.
Klubbens tävlingsekipage har även varit ute och tävlat under året i både spår, sök och skydd. Jag tror
tyvärr inte att vi har haft något rapportekipage ute på banorna detta år, men förhoppningsvis är det
bara ett mellanår och att klubbens rapporthundar kommer ut på banorna under 2019.
Mästerskapsmässigt deltog Marie Blomfelt med Ullbitens Lina på lydnads-SM under SBKs 100årsjubileum i Ronneby och genomförde tävlingen fint. Sofia Olsson vann ungdoms-SM i elitspår med
Storlurs Blixtra i början av augusti, vilket direktkvalade dem till bruks-SM i spår vilket också gick av
stapeln i Ronneby under jubileet. De kom på en 17 plats av 31 startande efter ett fint spårarbete i
Ronnebyskogarna.
Vi vill även tacka alla funktionärer för att ni ställt upp och alla markägare och jaktlag som låtit oss
använda skogarna till våra tävlingar.
Tävlingssektorn Bruks
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Rallylydnad 2018
Sektorn har inte varit aktiv under första delen av året, men under hösten så fick sektorn Lollo
Hernander och Evelyn Kyrk. Under hösten anordnades en rallylydnadstävling i Mästarklass och ett
klubbmästerskap i Östervåla med 13 starter.
Rallylydnadssektorn

Tjänstehund Räddning/IPO-r
Patrullhund: Ett patrullhundsekipage har utbildats i år och de blev godkända på certprovet i Enköping
den 10 september. Distriktet har genomfört två stycken patrullhundkurser i år. En träningsgrupp har
bildats på klubben och ska samla intresserade av patrullhund för att träna och uppmuntra till att tävla.
Vi hade första träffen i december och en facebookgrupp har startats. Inget ekipage är för tillfället
godkända för personeftersök åt polisen men en träningsgrupp finns.

Seved Andersson
Räddningshund: I maj fick klubben en ny certifierad räddningshund som är uppsatt på larmlistan för
katastrofhändelser i Sverige. NessiesTosca, golden retriever, förare Ann-Marie Melin.
Ann-Marie Melin har 2018 blivit räddningshundinstruktör inom SBK och kommer att starta
räddningshundkurs under våren 2019.
IPO-r
Det har genomförts en IPO-r ytsöktävling i klubben. Vi hade 5 anmälda men tyvärr kom bara två till
start. NessiesTosca och Ann-Marie Melin deltog i SM för ytsökshundar i Varberg. De placerade sig på
5:e plats.
Ann-Marie Melin

IPO 2018
Vilande.
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