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Verksamhetsberättelse för Tierps Brukshundklubb 2019
Styrelsen 2019
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Anne-Christine Stareborn
Vice ordförande
Daniel Johansson
Kassör
Per Wallner
Sekreterare
Johanna Fridh
Ledamot
Johnny Olsson
Suppleant 1
Ann Koplik
Suppleant 2
Sofia Olsson
Revisorer
Revisorssuppleant

Mia Dunder
Elisabet Wallinder
Seved Andersson
Anna-Lena Thomsson

Årsmötet ägde rum den 17 februari 2019 med 22 st medlemmar närvarande. Styrelsen har under året
haft 7 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 2019 var 147 stycken varav 13 stycken är ungdomsmedlemmar
(Sveriges hundungdom). 30 stycken medlemmar valde att lämna klubben men vi fick 34 nya
medlemmar.
Tierps BK har deltagit i distriktets årsmöte, ett distriktsmedlemsmöte och en ordförandekonferens.
Tierps BK har även närvarat på Korsbo samfällighets årsmöte
Tävlingsverksamheten har fungerat väl i alla grenar och fått mycket beröm från deltagarna.
Styrelsen vill härmed tacka alla inblandade och medlemmar för ett riktigt bra verksamhetsår och
hoppas att nästa år blir lika framgångsrikt.
Styrelsen
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Utbildning
Utbildningsgruppen har bestått av: Daniel Johansson, Lena Johansson och Anki Stareborn
Vi har haft en valpkurs, en allmänlydnadskurs, en mycket uppskattad rapportdag samt avslutat en
appellkurs som startades hösten 2018. 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.
Utbildningsgruppen tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och studiefrämjandet
för ett bra samarbete under året!
Utbildning

Kök
Köket har bestått av Yvonne Daniels som har köpt in basvaror till köket såsom kaffe, the, läsk, godis
och förbrukningsvaror.
Vid tävlingar har den arrangerande köket köpt in varor till försäljning och mat till funktionärerna. Nytt
för i år är att arbetsgrupperna själva har fått bekosta funktionärernas mat. Det har gett köket ett bra
tillskott.
Yvonne Daniels

Stuga & område
Stuga & område har bestått av Johnny Olsson, Erik Sabelström, Ingemar Persson, Tomas Ivarsson.
25/4 -19 hade vi ”Städ och framplockningskväll” 17 st. anslöt till TBK där vi städade ur stugan och röjde
området, kvällen avslutades med korvgrillning. Arbetsgruppen uppskattade att så många kunde
komma trots tyvärr lite kort varsel.
Under säsongen låg vi på ca 3-4 gräsklippningar i månaden. I år hjälpte vi grannen med gräsklippning
av både väg samt tomt runt stugan. Bruksstegen samt träningsstegen fick nya steg under året.
Vattenfilter inköptes och byttes. 15 st. nya nycklar till TBK införskaffades.
Agilitycontainer flyttades in bredvid redskapsskjulet, där vi drog fram ström till containern, så nu finns
det både lyse och el-uttag i containern. Erik hann även med att byta armaturer vid garage och prispall,
även montera två nya ljuskällor i armaturerna vid parkeringen. Tyvärr till vintern så drabbades vi av
möss/rått invasion igen!
Stuga & område

Agility
I arbetsgruppen ingick: Karin Östergren, Yvonne Daniels, Lena Johansson, Daniel Johansson, Inger
Pousette, Marie Dyverfeldt och Hanna Persson.
2019 har varit ett framgångsrikt år för TBK. Vi har haft rekordmånga ekipage under träning samt på
tävlingsbanan. Vi har haft 9 ekipage som kvalade till SM samt framgångar under DM. Till det har det
tagits ett stort antal cert samt hela 3 championat under den gångna säsongen.
Varje tisdag mellan maj till september har vi haft öppna träningar för nybörjare och klass 1 hundar &
på torsdagar har vi kört för klass 2 & klass 3 hundar.
Vi har haft 4 temakurser under året och intresset har fortsatt varit stort.
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Vi har haft 5 stycken officiella tävlingar. Den 6/6 klass 3 tävling med 231 starter, den 3 & 4/8 klass 2
med 435 starter, den 28 & 29/9 lagtävling med 345 starter.
Agility cupen har körts på 2 nivåer, en nybörjare och en för tävlings vana hundar. Resultatet räknas
ihop till en total cup. Det har varit 5 cup tillfällen med ett deltagarantal på totalt 150 starter.
Vid SM 2019 hade vi med 4 ekipage i det individuella, Karin Östergren med Jolie, Kristin Vikberg
Nilsson med Baloo & Ida samt Maria Dyverfeldt med Speed. Bäst gick det för Kristin & Ida som
placerade sig på en 5.e plats. TBK hade även 2 lag som kvalificerat sig. I Small lag ”4 små men snabba
ändå” med Karin Östergren & Jolie, Yvonne Daniels & Ronny & Kristin Vikberg Nilsson med Baloo &
Ida. I Medium hade vi laget ”The T Crows” med Lena Johansson & Kiara samt Arya, Hanna Persson &
Izor samt Josefine Moberg med Ebba. ”The T Crows ” kvalificerade sig till finalen och låg inför den
på 6 plats men lyckades inte riktigt där.
DM kördes i år i Märsta och vi fick flera fina placeringar. I XS klassen vann Karin Östergren med Jolie, L
klassen vann Maria Dyverfeldt med Uno och i M klassen kom Lena Johansson med Arya på andra plats
KM kördes även i år men tyvärr inte gemensamt med någon annan gren. Nytt för i år att av i körde KM
i alla 5 storleksklasserna och segrarna blev följande. I XS vann Kristin Vikberg Nilsson med Ida, S vann
Lena Johansson & Knox, M vann Lena Johansson & Arya, L vann Maria Dyverfeldt & Uno samt XL som
vanns av Lena Johansson & Luna.
Klubben har fått 3 nya Champions: I Agility har vi Maria Dyverfeldt och Speed samt Maria Dyverfeldt
och Uno samt i Hopp Frida Öholm tillsammans med Axel.
Agility

Bruks och Lydnad
Följande har ingått i arbetsgruppen: Sofia Olsson, Lisa Eriksson, Tomas Ivarsson, Johanna Fridh,
Elisabeth Wallinder och Mervi Harria
Under 2019 har vi genomfört fem brukstävlingar: sök, appellspår, elitspår, lägre-högre-spår samt
rapport alla klasser, och två lydnadstävlingar. Vi har haft startande från hemmaklubben på nästan alla
tävlingarna, förutom elitspåret samt rapporten, vilket har varit väldigt roligt! Under året har vi fått två
nya tävlingsledare i bruks, Johanna Geijer och Johanna Fridh, som deltagit på söktävlingen, lägrehögre-spåret samt rapporten. Vi har fått mycket beröm för våra tävlingar och ser att många tävlande
återkommer från tidigare år, väldigt kul.
Under våren avslutades appellkursen där 8 st ekipage deltagit, de som ville fick tävla appellen på
hemmaplan och de som gjorde det gjorde det med bravur, Anna-Lena Thomsson vann dessutom hela
tävlingen med sin aussie och fick tävlingens enda 10a på spåret. Kul!
Vi har haft bruks- och lydnadsekipage som varit duktiga och varit ute och tävlat under året, både i
startklass, klass 1 och klass 3, samt sök, spår och skydd! Ingen nämnd, ingen glömd :-) Fortfarande
saknar klubben några rapportekipage men vi hoppas att det kommer några nya framöver. Vi gör bra
ifrån oss dessutom, i alla disciplinerna.
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Det har även känts bra med funktionärer, vi har haft många som velat hjälpa till och till elitspåret hade
vi fler villiga spårläggare än vad vi har marker, vilket känns jätteroligt när det har varit tunt på den
fronten ett par år. Hoppas det håller i sig!
2019 har varit ett bra år för bruks och lydnad och vi ser ljust på 2020!
Bruks och lydnad

Rallylydnad
Följande har ingått i arbetsgruppen: Lollo Hernander och Evelyn Kyrk
På årsfesten delades uppflyttningspriser för 2018 (samt några retroaktivt) respektive KM-buckla ut till
fem olika ekipage. Kommande årsfest 2020 kommer pris för årets rallyhund också att delas ut. KM
2019 blev rekordstort med 25 deltagande ekipage. Vinnare blev Anna-Lena Thomsson och Jessie.
Hanna Funke representerade TBK i rallylydnad på Ungdoms-SM. Klubben har haft ett tiotal ekipage
som deltagit på officiell tävling under året.
Evelyn Kyrk har utbildats till tävlingssekreterare och hon har under året tjänstgjort på alla våra
tävlingar. Lollo Hernander är sedan tidigare utbildad domare och hon har tjänstgjort på samtliga
tävlingar utom KM då extern domare tas in. Klubben har också kunnat försörja alla tävlingar utom en
med egna auktoriserade domarskrivare i form av Andreas Brand och Anders Lindström. Övriga
funktionärsposter vid tävlingarna (ffa inropare och kökspersonal) har varit svårare att rekrytera.
Förhoppningen är att fler klubbmedlemmar vill hjälpa till under 2020. Vi har haft välbesökta träningar,
under våren varje vecka, under hösten varannan vecka, med 3-12 ekipage per tillfälle.
Vi har haft fyra officiella tävlingar under året; i våras hade vi en kvällstävling i Nybörjarklass med drygt
30 starter och under hösten har vi haft tre tävlingar; en i Avancerad/Mästare med 77 starter, en
kvällstävling i Fortsättningsklass med 27 starter och avslutningsvis en kvällstävling i Nybörjarklass med
34 starter. Vi har sjösatt det nya konceptet ”after workrally” på våra kvällstävlingar, där deltagarna får
lite chips och bubbel när de kommer och tävlingen är liten och intim (max 15 starter per klass). Mycket
positiv respons och när vi delade på Facebooksidan ”Rallylydnad” fick vi stor uppmärksamhet och flera
klubbar vill kopiera konceptet.
Vi har under året köpt in fyra tävlingshinder i trä, beställda från snickeriet på Norrtäljeanstalten, och
målat dem i klubbens färger. Behov av att bygga upp ett ordentligt skyltbibliotek med samtliga skyltar
x 4 är brådskande. Elisabeth Wallinder har börjat arbetet genom att skriva ut nybörjarklassen, men vi
har mycket arbete kvar innan skyltbiblioteket är komplett. Årets materialbudget gick till hinder, varför
några koner inte har köpts in. Behovet kvarstår därför till kommande år.
Sektorn kommer under 2020 fortsatt bestå av Evelyn Kyrk och Lollo Hernander, samt nu även Isabell
Åmark vilket vi är mycket glada för. Fler som vill engagera sig mottas tacksamt. Ett upptaktsmöte
planeras i början på våren.
Rallylydnad
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Patrullhund/Räddning/IPO-R
Patrullhund. Några prova på tillfällen för intresserade klubbmedlemmar genomfördes på klubben
under våren. Detta för att väcka intresse för att tävla i bruksgrenen patrull. En klubbmedlem har
deltagit på två brukspatrulltävlingar och Hemvärnschefens funktionskontroll HV-skallet, där de kom på
tredjeplats av 19 deltagande grupper från hela landet. En 6:e plats på DM och en reservplats på FMM
blev det också. Inga nya ekipage har tillförts klubben under året men Enköpings BK genomförde två
patrullhundkurser med ett tjugotal godkända ekipage från hela landet. Seved Andersson var kurschef
för en ungdomskurs i SBK:s regi för ungdomar mellan 15-20 år i Marma v.44. Där de tränade och
provade på som hundförare i Hemvärnet.

Seved Andersson
Räddning: Det har under året påbörjats en utbildning för räddningshundar i distriktets regi med 12
ekipage. Kursen hade inträdesprov i juni med 12 godkända och delprov 1 i november. Instruktör är
Ann-Marie Melin med Claudia Bergin och Jonas Glaser som hjälpinstruktörer. En kursdeltagare, Anne
Nilsson med sin tollare, är TBKare.
IPO-R: Klubben har haft en IPO-R tävling 2019. Det var ytsök och spår i V-klassen som är den nya
nybörjarklassen i IPO-R med fyra deltagare. Det blev en godkänd/uppflyttad i spår och en
godkänd/uppflyttad i ytsök.

Ann-Marie Melin har med sin golden retriever NessiesTosca deltagit i både ruinsök och ytsök i högsta
klassen med flera placeringar både i Danmark och Sverige. Dom har tagit SM-guld i Ytsök i Eslöv och
kvalade till VM i Paris där det blev en 9:e placering av 55 deltagare. Dessutom kan Tosca nu titulera sig
IPO-r champion.
Ann-Marie Melin
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