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Årsmötet ägde rum den 16 februari 2020 med 15 st medlemmar närvarande. Styrelsen har under året
haft 11 styrelsemöten och ett medlemsmöten. Vårens medlemsmöte ställdes in på grund av covid-19.
Under detta märkliga år med coronapandemins alla olika restriktioner kan styrelsen glädjas åt att
samarbetet mellan de olika verksamhetsgrenar. Vi har trots uteblivna tävlingar klarat året över
förväntan ekonomiskt och vi ser på framtiden med tillförsikt.
Antal medlemmar per den 31/12 2020 var 173 stycken varav 15 stycken är ungdomsmedlemmar
(Sveriges hundungdom). Klubben fick 55 stycken nya medlemmar och inga medlemmar som lämnade
klubben.
Tierps BK har deltagit i distriktets årsmöte och ett distriktsmedlemsmöte.
Tierps BK har även närvarat på Korsbo samfällighets årsmöte.
Styrelsen vill härmed tacka alla inblandade och medlemmar för att ha ställt upp under detta säregna
verksamhetsår som går till historien. Vi hoppas att vaccinationerna kommer igång och att vi kan gå
tillbaka till ett mer normalt år.
Styrelsen
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Utbildning
Utbildningsgruppen har bestått av: Daniel Johansson, Lena Johansson och Anki Stareborn
Under detta märkliga år har vi haft fler kurser av olika slag. Vi har kunnat genomföra en valpkurs, en
allmänlydnadskurs och IPO-r kurs. Agilityn har haft flera kurser.
Utbildningsgruppen tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och studiefrämjandet
för ett bra samarbete under året!
AG Utbildning

Kök
Köket har bestått av Marianne Gaseb som har köpt in basvaror till köket såsom kaffe, the, läsk, godis
och förbrukningsvaror.
På grund av den rådande pandemin så har köket varit mer eller mindre stängt.
Vid de tävlingar som kunde genomföras har den arrangerande köpt in varor till mat för funktionärerna.
AG Kök

Stuga & område
Stuga & område har bestått av Johnny Olsson, Erik Sabelström, Ingemar Persson, Tomas Ivarsson.
2020 så drabbades vi av både pandemi samt storm. Stormen drog in och fällde några träd vid klubben,
gårdsfogdarna sågade upp träden och Erik såg till att nya armaturer samt belysningsstolpe fixades
fram! (Sponsring!) Vi hyrde in en grävmaskin och grävde ned den luftburna el-ledningen i marken, så
förhoppningsvis drabbas vi inte av nya el-/belysningsavbrott. Under året så har belysningen vid
parkeringen kompletterats med en extra ljuskälla.
Under säsongen låg vi på ca 1-3 gräsklippningar i månaden. Även i år hjälpte vi grannen med
gräsklippning av både väg samt tomt runt stugan. Vattenfilter inköptes och byttes två gånger under
året.
AG Stuga & område

Agility
I arbetsgruppen ingick: Karin Östergren, Lena Johansson, Daniel Johansson, Inger Pousette,
Maria Dyverfeldt och Hanna Persson.
2020 har varit ett väldigt speciellt år för oss alla. Året började med många tävlande ute på banorna
men sedan tog ju allting stopp. Vi har trots det haft ännu ett framgångsrikt år för TBK. Vi har haft
många ekipage under träning samt på tävlingsbanan. Vi har 6 ekipage som kvalat till SM som är
framflyttat till sommaren 2021. Alla som kvalat till SM 2020 får behålla sina resultat till SM 2021, så vi
hoppas att det kan genomföras som planerat.
Januari till april har det varit vinterträning i Hällby på torsdagar i grupper. Varje tisdag mellan maj till
oktober 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 nybörjarkurs, fortsättningskurser, bankurser och några temakurser
under året och intresset har fortsatt varit stort.
Den 29 juni bjöd vi in Annelie Hermansson för att drilla klubbens ekipage. 11 deltagare uppdelat på två
grupper under dagen.
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Då alla officiella tävlingar blev inställda kunde vi inte genomföra de fem tävlingsdagarna som var
inplanerade. Istället så anordnade vi 4 stycken inofficiella tävlingar med ett corona säkert upplägg med
uppdelade tävlingsdagar.
KM hölls 8/8, Stjärnskotts- och Stora-KM. Vinnare Stjärnskott: S - Jenny och Pixel, M – Lisa och Mike.
Stora KM: XS - Kristin och Baloo, S - Lena och Knox, M - Rebecka och Ozzy samt XL - Lena och Luna.
DM blev inställt.
Kvalade till SM 2021 är:
Medium-laget The T-Crows: Lena Johansson med Kiara och Arya, Hanna Persson med Izor och Josefine
Moberg med Ebba. I large är laget Klöver Ess kvalade med Lena Johansson och Luna. Individuellt har
Maria Dyverfeldt kvalat med sina hundar Speed och Uno. Lena Johansson och Knox hann med att ta
ett agilitycert. Kan vara någon mer som kan komma att läggas till.
AG Agility

Bruks
Följande har ingått i arbetsgruppen: Sofia Olsson, Lisa Eriksson samt har även Ann-Marie Melin och
Johanna Geijer har deltagit.
2020 har varit färgat av pandemin som kom till Sverige under mars månad. Alla brukstävlingar var
inställda fram till 1 juni vilket innebar att söktävlingen och appelltävlingen ställdes in under april och
maj. I mitten av juni genomförde vi dock elitspåret vilket gick bra. Det märktes att de tävlande var
sugna på att komma ut, då vi hade nästan 30 anmälda till 9 platser. Efter det valde vi att lägga till en
appelltävling i alla grenar i början av augusti som kompensation för bortfallet i maj, även denna tävling
var det mycket anmälningar till, även söket och rapporten hade mycket anmälningar vilket är ovanligt.
Appelltävlingen gick bra och det blev flera uppflyttningar. I september hölls det spårtävling i lägre- och
högre klass på för oss nya skogsmarker i Östervåla. Detta då de gamla markerna fått en ny ägare och
nytt jaktlag vilka upplevdes ovilliga till att låna oss marken. Vi får se om vi kan ta en ny diskussion med
dem i vår och hoppas på bättre resultat. Även denna spårtävling gick bra med flera uppflyttningar.
Året avslutades med rapporttävling i början av november på Östervålamarkerna precis innan
Folkhälsomyndigheten skärpte restriktionerna igen. Rapportbanan hade varit fin men klurig och flera
av hundarna i de lägre klasserna tvingades bryta. I elitklassen som även var DM gick det bra och det
delades även ut cert. DM vinnare blev Lena och David Sundqvist med Pango.
Vi har även detta år haft bruksekipage som varit ut och tävlat med fina resultat, ingen nämnd ingen
glömd, även om antalet tävlingar har varit mycket färre än mot ett år som inte är färgat av en
pandemi. Vi hoppas nu att 2021 kan bli lite mer normalt och att vi kan komma igång ordentligt med
verksamheten igen när vaccineringarna börjar komma igång.
Vi har haft temakurser såsom i Kryp, Framförgående och Budföring samt Uppletande.
Onsdagsträningen kom först igång under hösten på grund av pandemin.
AG Bruks
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Lydnad
Följande har ingått i arbetsgruppen: Elisabeth Wallinder och Mervi Harria
Under 2020 har vi genomfört en lydnadstävling. Vi hade startande från hemmaklubben i nästan alla
klasser.
Vi har haft lydnadsekipage som varit duktiga och varit ute och tävlat under året, i alla fyra klasserna.
Under hösten har vi startat upp lydnadsträningar på torsdagskvällar och fredag förmiddagar som varit
populärt. Trots rådande omständigheter så har många tränat och tävlat lydnad 2020 och vi hoppas det
fortsätter 2021!
AG Lydnad

Rallylydnad
Följande har ingått i arbetsgruppen: Lollo Hernander, Evelyn Kyrk och Isabell Åmark
På årsfesten delades årets rallyekipage, uppflyttningspriser för 2019 respektive KM-buckla ut. På KM
2020 var 32 ekipage anmälda. Vinnare blev Amelia Axelsson med Tollarbos Malliga Otto. Klubben har
haft ett tiotal ekipage som deltagit på officiell tävling under året.
Evelyn Kyrk har tjänstgjort som tävlingssekreterare på nästan alla våra tävlingar. Till en tävling har vi
hyrt in tävlingssekreterare. Lollo Hernander är sedan tidigare utbildad domare och hon har tjänstgjort
på samtliga tävlingar utom en där extern domare togs in. Externa domare har hyrts in under året för
att kunna hålla dubbla klasser. Klubben har också kunnat försörja alla tävlingar utom en med egna
auktoriserade domarskrivare i form av Isabell Åmark, Andreas Brand och Anders Lindström. Övriga
funktionärsposter vid tävlingarna (framför allt inropare och kökspersonal) har varit svårare att
rekrytera. Vi har haft välbesökta träningar, under hösten varje vecka, med 3–12 ekipage per tillfälle.
Vi har haft 7 officiella tävlingar under året. På grund av Covid-19 frångick vi planen om att ha en After
Works tävling i månaden under våren utan vi genomförde därför tre tävlingar samma vecka i juni.
Kvällstävlingarna i juni blev välbesökta. I nybörjarklass var antalet starter 70, fortsättningsklass 33
starter och avancerad klass 64 starter. Under hösten har vi haft fyra tävlingar; en i avancerad med 64
starter, en i fortsättningsklass med 39 starter, en mästarklass med 54 starter och avslutningsvis en
kombinerad tävling med nybörjarklass (47 starter) och mästarklass (86 starter). Vi anordnade även
distriktsmästerskap i Rallylydnad. Vi hade 5 deltagande ekipage på lag-SM.
Vi har under året köpt in nya skyltar till alla fyra klasserna. Nu finns ett gediget skyltbibliotek sorterat
efter de olika klasserna. Vi har haft sektorkvällar med bland annat pristillverkning.
En helgkurs med inhyrd instruktör anordnades i juli som uppskattades av deltagarna. Under hösten
hade Lollo Hernander en kurs i rallylydnad.
AG Rallylydnad
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Draghund
Följande har ingått i arbetsgruppen: Matilda Funke Jansson
Vid Svenska Draghundsportsförbundets vinterrixläger för ungdomar i Åsarna representerades klubben
av Matilda Funke Jansson. Detta skedde veckan innan Covid-19 bröt ut. All annan verksamhet inom
draghund på klubben har legat vilande pga Covid-19.
AG Drag

Tjänstehund patrull
Följande har ingått i arbetsgruppen: Seved Andersson
Planerade prova på patrullhund 18 april och 21 november måste tyvärr ställas in pga corona
restriktioner. DM Patrull 10 april likaså. Kurser för blivande Patrullhunds ekipage i regionen
genomfördes dock med viss fördröjning. Försvarsmaktsmästerskapen i Marma blev också inställt.
Lokala träningsgrupper har dock varit aktiva under året.
Seved Andersson
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