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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIERPS BRUKSHUNDKLUBB 2022 
 

Styrelsen 2022 
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 20 februari 2022 med 21 deltagande 
medlemmar. Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten och två medlemsmöten på klubben.  
 
Antal aktiva medlemskap per den 31/12 2022 var 188 varav 2 är ungdomsmedlemmar (Sveriges 
hundungdom).  
Vi har fått instruktion av SBK centralt att vi ska använda kolumnen aktiva medlemskap, då får vi 
ovanstående siffra 188 medlemskap. Men jämför vi med kolumnen alla medlemskap så har vi 212. 
 

Text kopierad från Membersite 
Aktiva medlemskap =Betalda minus utträdda och avlidna 
Alla medlemskap = antal medlemskap utan slutdatum (betalda och obetalda) 

 
Tierps Brukshundklubb (TBK) har deltagit på distriktets årsmöte och distriktskonferens samt två 
distriktsmöten. 
 
TBK har även närvarat på Korsbo samfällighets årsmöte. TBK har haft ett möte med Stockholms 
Fallskärmsklubb och ägare till mark som berör vägen till klubben. Vi har väckt liv i Kovälles vilande 
vägförening. Vår kassör Per Wallner ingår i denna förening. 
 
Styrelsen vill härmed tacka alla funktionärer och medlemmar för att ha ställt upp under detta mer 
normala verksamhetsår.  
 
Styrelsen 
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Utbildning  
Följande har ingått i arbetsgruppen: Daniel Johansson och Anki Stareborn 
 
Vi har genomfört en kurs i tävlingslydnad appellklass, som delvis gick på Markdroppen och på klubben.  
Karin Svensson gick en instruktörsutbildning höll en allmänlydnadskurs med Lollo Hernander som 
mentor. Under våren hade vi en valpkurs.  
Planerat var att ha en valpkurs med spår på hösten med den var vi tvungna att ställa in pga sjukdom. 
 
Våra övriga kurser ligger under respektive arbetsgrupp. Där har utbildning 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, medhjälpare och medlemmar för ett bra samarbete 
under det gångna året! 
 
AG Utbildning 

Kök  
På grund av pandemin i början av året så har köket inte riktigt kommit i gång. Men vid de tävlingar 
som kunde genomföras under våren och resten av året har den arrangerande köpt in varor till mat för 
funktionärerna.  
 
AG Kök 

Stuga & mark  
Följande har ingått i arbetsgruppen: Johnny Olsson, Erik Sabelström, Ingemar Persson 
 
Tyvärr så har vi gått allt för länge på för litet manskap i arbetsgrupp, så Ingemar tackade för sig och 
hoppade av efter halva säsongen.   
 
Under säsongen låg vi på ca 2–3 gräsklippningar i månaden. Även i år hjälpte vi grannen med 
gräsklippning av både väg samt tomt vid stugan.  

• Monterat eluttag och belysning i garaget 
• Hade ett möte med fallskärmsklubben, angående sophantering och skötsel av vägen. 
• Vattenfilter inköptes och byttes under året!  
• Fräste ned rötter som klippbordet slog i. 
• Monterade en ny varmvattenberedare i köket. 
• Löpande tömt soptunnor. 

 
AG Stuga & mark 
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Agility  
Följande har ingått i arbetsgruppen: Karin Östergren, Lena Johansson, Daniel Johansson, Inger 
Pousette, Frida Öholm, Kristin Nilsson Vikberg och Hanna Persson 
 
2022 har varit aktivt år för Tierps BK:s agilitygäng. Tierps BK har skördat framgångar på tävlingsbanan 
med flera CERT/Championat och SM kval och SM GULD i lagklass! 
 
Vi har haft många ekipage på träningarna och hjälpts åt med att bygga banor, stötta varandra och 
samåkt till tävlingar. 
 
Januari till april var det som föregående år vinterträning i Hällby på torsdagar i grupper. Öppna 
träningar har varit tisdagar och torsdagar mellan maj och oktober. Vi har haft nybörjarkurser, 
temakurs och banträningar under året. Vi har också haft flera ekipage som valt att boka privatlektioner 
hos våra instruktörer. Det har varit uppskattat. I augusti bjöd vi också in en extern instruktör för en 
kursdag i Running contacts.  
 
I maj hade Lena Johansson, Karin Östergren och Kerstin Ingegärdsdotter agilityuppvisning på 
vårmarknaden på Heddas Hundservice/Getingbo Perenner. 
 
Under året har vi haft fyra tävlingsdagar. Ett stort tack till alla funktionärer som gjorde detta möjligt.  
 
I juli var vi ett gäng från Tierps BK som åkte till Piteå och agility SM 2022. 
Kvalade individuellt var Lena Johansson och Knox. 
Lagklass var det The T-Crows med Lena Johansson med Arya, Hanna Persson med Izor, Josefine 
Moberg med Ebba och Kristin Vikberg Nilsson med Lea. Tyvärr kunde inte Josefine och Ebba delta så 
inhoppare blev Uppsala ekipaget Maria Fondelius och Cassie. 
 
KM hölls 19/8, Stjärnskotts- och Stora-KM. Totalt deltog 27 ekipage.  
KM vinnare 2022: 
Small: Lena Johansson och Knox  
Medium: Lena Johansson och Arya  
Large: Yvonne Daniels och Rune 
Xlarge: Kristin Vikberg Nilsson och Acke 
 
Agilityåret 2022 avslutades med en agilityfest på klubben den 2/12. Vi åt god mat, firade året som 
varit, delade ut 2021 års priser och planerade för nästkommande års agilityverksamhet. 
 
AG Agility 
 

Bruks  
Följande har ingått i arbetsgruppen: Lisa Eriksson och Sofia Olsson 
 
Vi fick inleda år 2022 med att ställa in den planerade rapporttävlingen i mars på grund av endast en 
deltagare, vilket var en tråkig start på året. Därefter kom det dock i gång i takt med att våren kom fram 
och i april hölls vår första tävling för året, en appelltävling med startande både i spår, sök och rapport. 
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Det blev ett gäng fina uppflyttningar varav vinsten och en uppflyttning i appellsöket togs hem av 
hemmaekipaget Lollo Hernander med sin labrador Humbug. I samma veva drogs även 
onsdagsträningarna i gång som har rullat på under året. 
 
Våren fortsatte med söktävling lägre- och elitklass i början av maj, i lägre gick det lite knackigt med 
bara en som gick vidare ur skogen i Östervåla men tyvärr inte klarade uppflyttningen. Elitklass gick 
dock bättre och även här togs vinsten, och här certet, hem av hemmaekipaget Sara Jansson med sin 
tollare Hilda. 
 
I juni hölls vårt elitspår, detta år på för oss nya, jättefina, marker som vi fått låna av vår egen medlem 
Elisabeth Wallinder. Stort tack för detta som gjorde det möjligt att ta 10 tävlande! Elitspåret gick också 
mycket bra med många fina spår och bra resultat, inga hemmaekipage deltog utan vinsten gick till ett 
ekipage från Timrå.  
 
Efter att semestern hållits var det dags för lägre- och högrespår i september. Vi fick återigen vara på 
Elisabeths fina marker och kunde ta emot 8 ekipage, varav flera hemmaekipage. Lägre klass vanns 
dock av en cockerspaniel från Ockelbo som också blev uppflyttad till högre, medan högre klass vanns 
av en border collie från Sandviken. På andra plats i högre, också med uppflyttning, hade vi dock 
hemmaekipaget Eva Ivarsson med sin groenendael Qira. 
 
Sist av allt höll vi en rapporttävling i början av november, där vi fick låna mark i Heby/Tärnsjö för 
rapportsträckan och uppletandet. Denna rapporttävling var också årets distriktsmästerskap. Flera 
anmälda i alla klasser vilket var väldigt roligt, dock med varierande resultat. Mellan rapporten och 
uppletande bjöd klubben på korvgrillning till alla tävlande och funktionärer vilket är en mycket 
uppskattad tradition. I slutet av dagen kunde vi också kora vårt hemmaekipage Marita och Bengt 
Neteborn med border collien Ferrie till vinnare och distriktsmästare.  
 
Marita och Bengt representerade också Tierps BK på bruks-SM i rapport tillsammans med Ferrie där 
de kom på en hedrande femte plats, vi är mycket stolta över att vår lilla klubb representeras år efter  
år på SM! 
 
Under året har vi även haft andra tävlingsekipage ute på banorna på andra klubbar som det också gått 
mycket bra för, ingen nämnd ingen glömd! 
 
AG Bruks 

Hoopers 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Inger Pousette och Lena Johansson 
 
Vi i Hoopersgruppen har under 2022 utbildat 2 instruktörer och vi har haft 2 kurser under året, en 
nybörjarkurs och en fortsättningskurs. 
 
Hoopers arbetsgrupp var i väg på en inofficielltävling i Falun för få med sig utveckling av verksamheten 
för framtida tävlingar. 
 
Träningar har varit på måndagar maj/juni och september/oktober mellan 18–20 med varierande antal 
medlemmar. 
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Vi har även gjort inköp av hinder och utökat hinderparken med 6 hoops, 2 staket och ett par 
tunnelsäckar. 
 
AG Hoopers 
 

Lydnad 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Daniel Johansson, Erika Gemzell Åström, Elisabeth Wallinder, 
Therese Flodin, Ewa Maria Hellander, Marie Blomfeldt, Jill Byström, Marita Neteborn och Mervi Harria 
 
Tävlingar 
Vi har genomfört två lydnadstävlingar. Den 7 maj Startklass och Lydnadsklass 1 samt  
den 10 september Startklass och Lydnadklass 1 
 
Träningar 
Under vintern hade vi 2 grupper som tränade lydnad i Markdroppens lokaler i Söderfors. Lydnaden har 
haft fasta träningarna på fredagar som varit välbesökta. Ett försök gjordes med att ha träningar även 
på torsdagar men det var för få intresserade så det rann ut i sanden. 
 
Kurser 
Den 6 juni hade vi Elin Spangenberg från Hundlivat på besök för en kurs i Tävlingslydnad. 
 
Övrigt 
Erika Gemzell Åström med sin Extra har blivit uttagna till SBK talangtruppen i lydnad  
2022–2023! 
 
Vi har haft ca 15 lydnadsekipage som varit ute och tävlat under året. Många fina prestationer så på 
årsfesten 2023 kommer en hel del priser att delas ut. Det har varit lite fler ekipage under träning i år så 
vi hoppas att ännu fler ses ute på banorna 2023. 
 
AG Lydnad 

Rallylydnad  
Följande har ingått i arbetsgruppen: Evelyn Kyrk, Lollo Hernander, Karin Svensson, Linnéa Andersson 
och Isabell Åmark. 
 
Kurser, träningar och träffar 
I mars anordnades en kickoff för rallylydnaden i klubbstugan. Under kvällen fikade vi och gick vi 
igenom årets aktiviteter. 
 
I juni träffades vi och för en gemensam träning som följdes av utdelning av priser och utmärkelser  
för 2021.  
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Vi har haft öppna träningar på klubben, det har varit en som varit huvudansvarig per gång och denne 
har planerat lämpliga övningar för de som kommit och tränat. Under våren hölls elva öppna träningar 
och under hösten hölls tolv.  
 
Under vintersäsongen anordnades även träningar i Markdroppens hundhall till självkostnadspris. 
 
Karin Svensson har hållit i två rallylydnadskurser under året. På våren en nybörjarkurs med sex 
deltagare och på hösten en fortsättningskurs med fem deltagare. Som följd av kurserna har klubben 
fått fler aktiva ekipage inom rallylydnaden.  
 
Tävlingar 
Under våren anordnade vi fyra kvällstävlingar, en för varje klass. Under augusti var det två 
kvällstävlingar med två klasser och dubbla starter på bägge. Alla tävlingar har varit fullbelagda med 
starter och totalt har 510 starter genomförts.  
 
I september var det KM på klubben med hela trettio startande, Linnéa Andersson och Diesel stod  
som segrare. 
 
Under 2022 har Tierps brukshundsklubb haft 29 aktiva förare och 39 hundar som har gjort totalt  
349 starter, 95 i nybörjare, 98 i fortsättning, 45 i avancerad och i 111 mästare.   
 
Funktionärer 
Linnéa Andersson utbildade sig till tävlingssekreterare under året och har tjänstgjort på flera av våra 
tävlingar. På tävlingarna har vi haft god täckning av egna auktoriserade funktionärer, vi har hyrt in en 
extra domare per tävling då vi haft dubbla klasser. Det har inte varit några problem att få tillräckligt 
med övriga funktionärer på tävlingarna.  
 
Material 
Det har köpts in nya träningshinder och koner. Vi har även laminerat upp skyltar till nordisk klass och 
de nya skyltarna från regelrevideringen.  
 
Övrigt 
Rallylydnadens regler har reviderats och börjar gälla 2023. Evelyn Kyrk deltog som representant för UG 
rally på SBK:s domarkonferens med genomgång av de nya reglerna i oktober. Karin Svensson deltog på 
en digital träff för rallylydnadsansvariga i distriktet där de nya reglera gicks igenom och Lollo 
Hernander deltog på distriktets domarträff i samma syfte. Efter detta höll vi en träff med ca 20  
av klubbens rallylydnadsaktiva där vi fikade och gick igenom nya moment och de nya reglerna. 
 
AG Rallylydnad 
 

Specialsök/Nosework 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Seved Andersson, Liselotte Bertilsson, Per-Göran Nilsson, Marie 
Sverin, Ewa-Maria Hellander samt sammankallande Åsa Törmä. 
 
Vi har nu varit en arbetsgrupp i drygt ett år. Det här året har det genomförts en nybörjarkurs i 
nosework med tre deltagare. 
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Vi har haft doftprov (den 4/12–22, i Markdroppens hundhall) med 10 ekipage. 
Flera av klubbens medlemmar har tävlat i nosework. 
 
Kurs i specialsök med 6 tillfällen och 6 deltagare. En mycket inspirerande grupp med olika raser. 
Platserna har varierat under kursen.  
 
Marie Sverin är nu SBK Instruktör i Specialsök. 
 
AG Specialsök/Nosework  
 

Sund med Hund/Draghund 
Följande har ingått i arbetsgruppen: Kristina Funke och Matilda Funke Jansson 
 
Vi har haft skidkurs med tre deltagare i Grunder i klassisk skidåkning som genomfördes vid Vegavallen i 
Tierp samt vid Gimo Ski Center. 
 
Tierps BK har varit medarrangör vid Rixläger för ungdomar, via Svenska Draghundsportförbundet, 
i Klimpfjäll. Klubbens ungdomar har blivit bjudna på deltagaravgiften. 
 
Vi har haft upptaktsmöte för draget med förslag på aktiviteter. 
 
Vi har också kommit igång med dragträning som genomförts varannan söndag under hösten vid 
Vegavallen i Tierp. Deltagarna har både sprungit och cyklat med hundar. 
 
Det har genomförts 6 löparutmaningar i Löparskolan på distans genom Upp och Hoppa – Sund med 
hund. 
 
AG Sund med Hund/ Draghund 
 

Tjänstehund patrull 
Ingen patrullhundkurs i klubbens regi i år. De flesta kurser sker idag i distriktens regi. Uppland har 
genomfört två patrullhundkurser under året och en pilotkurs för flygvapenhundar.  
DM genomfördes i Enköping i maj och en deltagare, Seved Andersson, från klubben kvalificerade sig 
till FMM och deltog där på Marma i augusti. I november hade Ann-Marie och Seved ett öppet 
informationsmöte i zoom om tjänstehundar i samarbete med Briard/Picardklubben.  
Undertecknad har deltagit på flera mässor och ungdomstillställningar under året för att informera om 
tjänstehundar och är nu också sammankallande i Utskottsgruppen Ungdomar/patrullhund i SBK. I 
mellandagarna genomfördes ett träningsläger för patrullhundar och brukspatrulltävlande i Marma. 
 
Seved Andersson 
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Tjänstehund räddning/IPO-r 
Räddning: Under året har Claudia Bergin med Nachnu blivit ett godkänt räddningshundsekipage och 
ingår numera i Nationella styrkan för räddningshundar.  
 
Eftersök med Polisen: Ann-Marie Melin med Tosca och Claudia Bergin med Nachnu blev i mars 
godkända eftersöksekipage och har kontrakt med polisen. De har deltagit vid flera skarpa eftersök på 
försvunna personer under året. I november blev ytterligare ett ekipage från klubben godkänt, Kristina 
Yttre’us med Kasai. Alla tre hundarna är golden retrievers. 
 
IPO-r: Klubben hade en ytsökstävling Rh-Fl i klasserna V A B som vi tog över från Skultuna BK 11/6 
eftersom dom av olika anledningar inte kunde genomföra den.  
Fem ekipage genomförde provet. Domare Ann-Marie Melin. 
 
IPO-r VM: Vi var sex ekipage från Sverige, varav två från Tierp, Ann-Marie Melin med Tosca och 
Claudia Bergin med Nachnu, som deltog i VM för räddningshundar i Italien i augusti. 
Tosca och Ann-Marie placerade sig 6:a av 36 ekipage. Claudia och Nachnu blev oplacerade.  
 
 
 
Tierp 2023-02-01 
 
 
 
 
Anne-Christine Stareborn  Daniel Johansson  Per Wallner 
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Sofia Olsson    Hanna Persson 
 
 


