
 

 
Tierps Brukshundklubb c/o Per Wallner, Ålfors Gård 232, 815 91 Tierp 

Klubbstugan Kovälle | E-post: info@tierpsbk.se |www.tierpsbk.se 

 

Tierps Brukshundklubb 
 

Verksamhetsberättelse för Tierps Brukshundklubb 2021 
 

Styrelsen 2021 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande  Anne-Christine Stareborn  
Vice ordförande  Daniel Johansson 
Kassör    Per Wallner 
Sekreterare  Sara Jansson 
Ledamot  Johnny Olsson 
Suppleant 1  Sofia Olsson  
Suppleant 2  Hanna Persson 
 
Revisorer  Mia Dunder 
   Elisabet Wallinder 
Revisorssuppleant Seved Andersson 
   Anna-Lena Thomsson 
 

 
Årsmötet som var ett digitalt zoom-möte ägde rum den 21 februari 2021 med 24 deltagande 
medlemmar. Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten och ett medlemsmöte på klubben. Vårens 
medlemsmöte ställdes in på grund av covid-19. 
 
Coronapandemin har även delvis fortsatt i år också med olika restriktioner kan styrelsen glädjas åt det 
bra samarbetet mellan våra verksamhetsgrenar. Vi har trots delvis uteblivna tävlingar klarat året över 
förväntan ekonomiskt och vi ser på framtiden med tillförsikt. 
 
Antal medlemmar per den 31/12 2021 var 178 varav 10 är ungdomsmedlemmar (Sveriges 
hundungdom). Klubben fick 49 nya medlemmar och inga medlemmar som lämnade klubben.  
 
Tierps BK har deltagit på distriktets årsmöte och distriktskonferens samt två distriktsmöten. 
Tierps BK har även närvarat på Korsbo samfällighets årsmöte. Tierps BK har haft ett möte med 
Stockholms Fallskärmsklubb. 
 
Styrelsen vill härmed tacka alla funktionärer och medlemmar för att ha ställt upp under ett ytterligare 
säreget verksamhetsår. Vaccinationerna har gjorts men i slutet av året fick vi återigen restriktioner.  
Styrelsen 
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Utbildning  
Utbildningsgruppen har bestått av: Daniel Johansson, Lena Johansson och Anki Stareborn 
 
Ytterligare ett märkligt år! Men vi har lyckats att hålla i gång våra utbildningar. Vi har genomfört en 
valpkurs och en vardagslydnadkurs med spår inom utbildning. Våra övriga kurser ligger under 
respektive arbetsgrupp. Utbildning har varit behjälpliga med att skapa anmälningsformulär och lägga 
upp kurser på hemsidan samt promota dem på Facebook. Vi är förunnande att ha entusiastiska 
instruktörer. 
 
Utbildningsgruppen tackar alla våra instruktörer och medhjälpare, medlemmar och studiefrämjandet 
för ett bra samarbete under det gångna året! 
AG Utbildning 

Kök  
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 under året bestått av. Johnny Olsson, Erik Sabelström, Ingemar Persson. 
Under säsongen låg vi på ca 3–4 gräsklippningar i månaden. Även i år hjälpte vi grannen med 
gräsklippning av både väg samt tomt vid stugan.  

• Monterat förstahjälpen station och brandsläckare i högra garaget. 

• Hade ett möte med fallskärmsklubben, angående sophantering och skötsel av vägen. 

• Sökte bidrag för handikappanpassat wc och dusch som vi tyvärr fick avslag på. 

• Vattenfilter inköptes och byttes under året!  

• Löpande tömt soptunnor. 
AG Stuga & område 
 

Agility  
I arbetsgruppen ingick: Hanna Persson, Lena Johansson, Daniel Johansson, Inger Pousette, Karin 
Östergren och Maria Dyverfelt. 
Året 2021 började med restriktioner och tävlingsstopp. Men i juni kom äntligen tävlingarna i gång igen 
och Tierps BK genomförde tre tävlingshelger. 
Tierps BK har fortsatt haft ett aktivt agilitygäng med ökat antal aktiva ekipage.  
Vi har haft vinterträning i Hällby mellan januari och april på torsdagar i grupper. När utomhussäsongen 
startade i gång har vi haft öppna träningar på tisdagar och torsdagar.  
Instruktörerna har gjort ett väldigt bra jobb och haft flera kurser med stort intresse från deltagarna.  
Den 5–6 juni bjöd vi in Sabina Håkansson för att drilla klubbens ekipage. Roligt med en extern 
instruktör och det blev ett stort intresse med fulltaliga grupper.  
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Till skillnad från tidigare år delades agility SM upp. I juli kördes de individuella klasserna i Kalmar där 
Tierp BK hade en förare som kvalat med två hundar. Med extrem tuff konkurrens lyckades Maria 
Dyverfelt och Uno kvala till finalen i Large-klassen, men blev tyvärr där oplacerad. Däremot blev det en 
pallplacering i Medium-klassen då hon och Speed tog BRONS!  
I augusti åkte ett gäng från Tierps BK till Gotland och tävlade Lag SM. Lena Johansson tävlade med 
Luna i Large-laget Klöver Ess och Knox i Small-laget Småstjärnor. Tierps BK:s Medium-lag The T Crows: 
Kristin Vikberg Nilsson med Lea, Hanna Persson med Izor, Josefine Moberg med Ebba och Lena 
Johansson med Arya kom på en 5:e plats.  
DM blev tyvärr inställt. 
KM 3/10 genomfördes med ett stort antal deltagare. Dagens stora vinnare blev Lena Johansson som 
tog storslam och vann tre klasser. XLarge med Luna, Medium med Arya och Small med Knox. I Large 
vann Yvonne Daniels och Rune.  
Vinnare i Stjärnskott Small blev Kerstin Ingegärdsdotter och Wilma.  
I skrivandes stund har åter restriktioner införts. Hoppas att det övergående och att 2022 blir ett år fullt 
av tävlingar, kurser och träningar.  
AG Agility 
 

Bruks  
Följande har ingått i arbetsgruppen: Sofia Olsson och Lisa Eriksson  
 
Arbetsgruppen har träffats några gånger under året för att planera tävlingarna bl. a. 
Under året har vi anordnat 2 tävlingar, varav 1 spårtävling lkl-hkl och 1 rapporttävling. Detta då det 
pga. restriktioner till följd av pandemin inte gick att anordna de första tre tävlingarna som var 
planerade under våren. 
 
Tävlingarna har i stort gått bra med många nöjda tävlande som gärna återkommer till vår fina klubb. 
Funktionärsmässigt har det fungerat bra med många som gärna hjälper till, det vi saknar i dagsläget är 
tävlingsledare. I brukset är det bara jag; Sofia, Lisa samt Bengt och Marita Neteborn som verkar som 
tävlingsledare, vilket gör att det blir mycket jobb för oss. Vi har även en stor brist på mark då vi 
troligtvis inte längre kommer kunna nyttja marken vid Andersbo. Till spårtävlingen fick vi låna lite mark 
vid fyrvägskorset vid arenan och vid rapporttävlingen fick vi låna mark en bra bit utanför Östervåla, 
men vi kommer inte kunna hålla några större tävlingar utan kommer vara tvungna att begränsa 
deltagarantalet ordentligt om vi inte får tag i ny mark.  
 
I övrigt fortgick träning som vanligt så långt det var möjligt sett till pandemin, onsdagsträningarna hölls 
i gång med skotträning varje vecka, förutom lite bristande intresse de sista träningarna i 
vintermörkret. 
 
Klubbens tävlingsekipage har även varit ute och tävlat lite sparsamt under året i både spår, sök och 
rapport med fina resultat.  
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Grattis säger vi till Marita och Bengt Neteborn med Ferrie tog silver på DM i rapport den 4/9 på 
Knivsta BK 
 
Jag tror tyvärr inte att vi har haft något skyddsekipage ute på banorna detta år, men förhoppningsvis 
är det bara ett mellanår och att klubbens skyddshundar kommer ut på banorna under 2022.  
Vi vill även tacka alla funktionärer för att ni ställt upp och markägare och jaktlag som låtit oss använda 
skogarna till våra tävlingar. 
AG Bruks 

 

Lydnad 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Vakant 
 
Under 2021 har det genomförts två lydnadstävlingar. 21/8 Lydnadsklass 2 och 3 samt den 11/9 
Startklass och Lydnadklass 1 
Vi har haft ca 15 lydnadsekipage som varit duktiga och varit ute och tävlat under året. 
Utöver de fasta träningarna på onsdagar har vi haft åtminstone en väldigt aktiv träningsgrupp som 
hållet i gång främst på fredagar. 
Trots rådande omständigheter så har många tränat och tävlat lydnad 2021 men vi hoppas det blir 
ännu fler 2022! 
AG Lydnad 
 

Rallylydnad  
Följande har ingått i arbetsgruppen: Evelyn Kyrk, Lollo Hernander, Linnéa Andersson och Isabell Åmark 
 
Under hösten hölls två digitala informationstillfällen för medlemmar som inte tidigare tränat rally. Vi 
höll en nybörjarkurs i rallylydnad som omfattade fem tillfällen om två timmar. Kursen var fulltecknad 
med 6 deltagare. Vi hade också en instruktörsledd träningsgrupp för tävlingsekipage. Träningsgruppen 
var fulltecknad med fyra deltagare och omfattade tre tillfällen om två timmar.    
 
Rallylydnaden har en stående träningstid på tisdagar under utomhussäsongen. Under våren 
genomfördes 6 träningar och under hösten 10 träningar. Alla medlemmar är välkomna på de öppna 
träningarna. Våra rallyaktiva medlemmar turas om att ansvara för att bygga övningar/bana. 
Träningstiden är stående och inför varje tillfälle meddelar vi i facebookgruppen vem som är ansvarig 
och vilket som är temat. Där finns det möjlighet för medlemmarna att vara med och påverka vad 
träningen ska innehålla. Det finns inte någon instruktör på plats utan träningarna är tillfällen för egen 
träning där vi hjälper varandra.  
 
Under vintersäsongen finns tillfällen för egen träning inomhus i Markdroppens hall. Tillfällena 
meddelas i facebookgruppen och är öppna för alla rallyekipage att anmäla sig till. Antalet platser är 
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begränsat utifrån vilken lokal vi är i. Kostnad för lokalhyra bekostas av deltagarna. Facebookgruppen 
används också för att hitta träningskompisar för inomhusträning i andra hallar.  
 
Under året har fem tävlingar hållits på klubben. På grund av restriktioner av Covid-19 frångick vi 
planen om att ha en After work tävling i månaden under våren och planerade därför två tävlingar 
samma vecka i juni. Kvällstävlingarna i juni blev välbesökta. I nybörjarklass var antalet starter 56 och 
fortsättningsklass 40 starter. 
  
I augusti hade vi tre tävlingar; en Mästare (33 starter) och Fortsättning (14 starter) samma kväll med 
totalt 47 starter. Ett par dagar senare hade vi en dubbeltävling med klasserna Nybörjare och 
Avancerad med 82 starter. Samma vecka hade vi årets sista tävling, en dubbel mästarklass med 41 
starter.  
 
På grund av Covid-19 delades årets priser ut under en inplanerad fika på klubben, prisutdelning sändes 
också digitalt. Vi delade ut pris för årets rallyekipage, uppflyttningspriser för år 2020 samt KM-
bucklan. På KM 2021 var 16 ekipage anmälda. Vinnare blev Maja Eriksson med Bredbäcks Tosca. 
Klubben har haft ett tiotal ekipage som deltagit på officiella tävlingar under året. 
 
Evelyn Kyrk har tjänstgjort som tävlingssekreterare på nästan alla våra tävlingar. Till en tävling har vi 
hyrt in en 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 under året köpt in nya koner samt hinder till träningarna.  
 
Vi har fått ett tillskott i sektorn under 2021 med Karin Svensson, vilket vi är mycket glada för. Karin är 
nu under utbildning till allmänlydnadsinstruktör.  
AG Rallylydnad 
 

Specialsök/Nosework 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Åsa Törmä, Seved Andersson, Liselotte Bertilsson, Per-Göran 
Nilsson, Marie Sverin, Ewa-Maria Hellander 
 
Arbetsgruppen Specialsök/Nosework startade hösten 2021. Vi har haft tre möten då en grovplanering 
för hösten samt mål för nästa år planerades. Under hösten har det genomförts två kurser i Nosework 
för nybörjare och en nybörjarkurs för Specialsök. Där ingick även plattformssök som uppskattades 
mycket. Två har gått en påbyggnadskurs för instruktörer i Specialsök. Regler för hur olika dofter ska 
användas i klubbstugan har utarbetats för att undvika kontaminering och dessa finns på väl synlig plats 
i stugan och på hemsidan.  
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Vi har även genomfört ett doftprov i alla tre klasserna med 26 deltagare. Det var flera av klubbens 
medlemmar som fick godkänt, kul!  
AG Specialsök/Nosework  
 

Sund med Hund/Draghund 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Kristina Funke och Matilda Funke Jansson 
Det har sprungits 4 utmaningar i Löparskolan på distans, genom vår fb-grupp Upp och Hoppa – Sund 
med hund TBK. Under sommarutmaningen som var en klubbutmaning, var målet att få så många 
deltagare som möjligt. Tierps BK kom på 4:e plats av 14 klubbar. 
 
Det har anordnats en Grönt-kort kurs med 8 deltagare. 
Matilda Funke Jansson blev invald i Svenska Draghundsportsförbundets ungdomskommitté. 
AG Sund med Hund/ Draghund 
 

Tjänstehund patrull 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Seved Andersson 
Året blev det föregående likt. Pandemin gjorde att många verksamheter blev inställda. Under andra 
halvan kom kursverksamheten i landet i gång igen och ett flertal slutprov för patrullhundar kunde 
genomföras.  
 
Klubben fick ett nytt godkänt ekipage, Jenny Nyberg med labradoren Ulli.  
 
Allt verkade normalt och ett träningsläger kallat Mellandagspatrullen i Marma där ett flertal ekipage 
var anmälda. Tyvärr slog pandemin till igen och övernattningar gick inte att genomföra på ett säkert 
sätt. Vid ett tillfälle var 5 olika ekipage på Marma och tränade över dagen.  
Seved Andersson 
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Tierp 2022-02-01 
 
 
 
 
Anne-Christine Stareborn  Daniel Johansson  Per Wallner 
 
 
 
 
Sara Jansson  Johnny Olsson     
 
 
 
 
 
 
Sofia Olsson Hanna Persson 
 

 


