MARIESTADS BRUKSHUNDKLUBB

Agilityutskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Fram till maj satt Therese Blomqvist, Malin Hamner, Christiane Astin, Malin Nilsson,
Maria Andre i sektorn och genomförde en officiell klass 2 tävling 8/5. Alla utom Maria
slutade efter tävlingen.
Nya sektorn tog över i maj. Julia Leijon, Jenny Strandberg, Maria Andre, Rebecka
Högegård. Rebecka slutade i september.
Vi anordnade Sommarcupen med 4 deltävlingar och final. Dom 4 deltävlingarna var
även öppna för alla, som en träningstävling. Sommarcupen vanns av Marie Persson i
Small, Julia Leijon i medium, Malin Hamner i Large. Bästa poängplockare: Marie
Persson - Hugo
24/8 hade vi KM, 30 startande, Wendy Tapper Ås från Skövde var domare.
Nybörjarklass- Malin Persson- Bella Pensionär- Therese Blomqvist- Gina KM
Large: Therese Blomqvist- Kaye Medium: Julia Leijon- Chili
Small: Marie Persson- Hugo
Vi bjöd in Fanny Gott 29/8 för en Hopptekniksdag.
Vi hade sju Onsdagsträningar med en ansvarig för bana mm från sektorn.
12/6 Arbetsdag - städat och fixat upp hängare i boden, målat hinder, grind mm.
Grillade korv.
Uppvisningar:
Sjötorpsdagarna juni.
3-4/9 SpeedArt Design
25/9 Hundens dag på Vadsbo Veterinär
22/10 anordnade vi en träningstävling med nästan 90 starter.
Julia och Marie hade en Nybörjarkurs och Therese, Carola, Stina, Malin N hade
också en nybörjarkurs i våras och Julia hade en Fortsättningskurs i höst.
Vi hade ett lag med till DM som kom 2:a. Laget bestod av Julia Leijon med Chili och
Egon, Malin Hamner och Mic, Marie Persson och Hugo.
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Agilityutskottet, verksamhetsberättelse forts.
Vi har köpt in nya balanshinder och sålt av gamla hinder. Gunga, balans, hinder,
däck, slalom, blå tunnel samt gamla hopphinder är sålda.
27/11 hade vi Adventshopp där alla sprang en enkel bana och sen avslutade vi med
julklappsutdelning, glögg, lussekatter och pepparkakor uppe i klubbstugan för att fira
klubbens alla fina framgångar och alla pinnar.
Verksamhetsplan 2017
Sommarcupen, fyra deltävlingar som är öppna för alla och en final för klubbens
medlemmar
KM under våren
Sjötorpsdagarna
Onsdagsträningar
Arbetsdag
Planer för en inofficiell tävling i höst
Inköp av nya tunnlar och hopphinder
Adventshoppet med pinnfest
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Anläggningsutskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Januari: Jari fastighetsservice anlitades till snöröjning av vägen till klubbstugan och
stora parkeringen. Vi ordnade med belysningen på parkeringen, bytte två lampor, har
även bytt lampor på rastrundan. Skylt för skotträning sattes upp.
Mars: Vi beställde fem ton grus (stenkross) för att fylla ut hålor i vägen och vid
ingången till agilityplanen.
Vi klippte gräs med handdrivna gräsklippare och trimmer utmed vägrenen samt runt
klubbstugan.
21 maj: Under arbetsdag med elva närvarande, fylldes hålorna i vägen med grus,
områdets snyggades till med hjälp av trimmern.
Tre kärror med ris och buskar kördes till tippen. Räcket utmed appellplanen
impregnerades, ogräs rensades, redskapsboden städades.
Två toaletter har fått nya packningar och membran efter mindre läckage.
Kommunen har varit på anläggningen och gjort en del rensningar.

Verksamhetsplan 2017
300 meter staket har köpts in. Delar av gränsen vid nedre planen samt delar av
agilityplanen ska få nytt staket.
Belysning av nedre plan är planerad, Caverion har skickat en offert.
Bodens baksida skall byggas till, så att det går att förvara känsligt material.
Anläggningsutskottets medlemmar kollar om de kan ta jobbet själva.
Skärmtak till boden vid agility planen samt ett altangolv ska byggas. Agilityutskottet
tillfrågas om de kan vara med och göra arbetet.
Klubbstugan behöver en del underhåll, skrapning och målning fönsterkarmar behövs,
fönsterkittet lossnar på en del ställen och behövs fyllas med nytt. Hela altanen
behöver impregneras, i synnerhet de ställen där solen kommer åt. Dörren in till
boden förstärkning karmen med plattjärn insidan monteras med vagnsbult.
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Köket
Verksamhetsberättelse 2016
Vi har haft bara två (2) köksmöten, 2016-03-09 och 2016-08-15 pga att det var så få
tävlingar. Däremellan har vi kontakt per telefon.
Det har varit 7 planerade tävlingar under 2016, varav den sista blev inställd pga
dåligt väder och få deltagare. Då ser vi till att besökare, funktionärer, och tävlande
kan få något/köpa något gällande mat, smörgåsar, fikabröd, kaffe, varm korv, dricka,
godis osv.
Utöver detta har vi haft en del andra tillställningar som önskat hjälp av kökets
personal.
1 Nosework MBK-kurs 2016-04-02, ca 10:00 – 16:00
2 Instruktörsutbildning Rallylydnad, 2016-04-24, ca 10:00 – 16:00
3 Agility officiell tävling 216-05-08, hela dagen
4 Rallylydnad, officiell tävling, heldagsjobb
5 Föreläsning av Jan Gyllensten. Distriktet som anordnare 2016-11-20, heldagsjobb.
Vi tycker det är trevligt med nya uppdrag som vi kan hjälpa till med i köket, bara vi får
veta det i god tid.Utöver detta har det varit en del kurser, både vår och höst. Med
hjälp av vårt rullande schema som gör att vi turas om att se till att det finns
ingredienser till enklare mackor och något att dricka till.
Mitt köksgäng är toppen – tack för att ni finns. Är någon intresserad av att delta, så är
ni hjärtligt välkomna att kontakta mig för att prova på.
Köket
Verksamhetsplan 2017
Som vanligt har vi inga egna planer för 2017 utan vi ställer upp för planerade
tävlingar 2017.
Dessutom ställer vi upp efter bästa förmåga när det gäller andra evenemang som vill
ha hjälp av köket.Kontakta mig i god tid (så jag hinner fixa personal efter behov)
0506-30875, så ordnar vi det mesta. Meddela gärna allergier för att motverka
problem för ev. deltagare.
Vid pennan: Britta Lundgren, köksansvarig
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PR-utskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Året började med uppdateringen av klubbstugan med nya gardiner, dukar och
dekorationer. Detta blev ett lyft enligt mig och var väldigt uppskattat av våra
medlemmar. Försäljningsstället har hållits påfyllt och uppdaterat och gått väldigt bra
enligt mina mått.
I september var det Speed Art Design i Mariestad. Klubben var såklart representerad
och höll till i Stadsparken. Vi bjöd på uppvisningar i agility, rallylydnad, nosework,
apportering, lydnad, lek och lite tricks. Vi hade även utlottning av en privatlektion i
valfri sport samt olika informationsbroshyrer. På grund av lite dålig planering från min
sida kom det inte så mycket folk och tittade som vi hade hoppats på, men det blev
någorlunda lyckat i alla fall. Tillsammans med agilityutskottet var klubben med på
Hundens Dag på Vadsbo Veterinär i slutet av september. Det fanns uppställt en
agilitybana och en rallylydnadsbana för uppvisning. Tyvärr var tillströmningen av
kunder dålig den dagen, men vi hade en väldigt trevlig dag ändå.
Vi har inte haft några möten inom utskottet då undertecknad varit själv.
Verksamhetsplan 2017
Till att börja med ska jag och Malin Hamner ta tag i ommålning av klubblokalen. Inget
datum är bestämt, men vi ska försöka få det gjort så fort som möjligt så att allt är
iordning innan vårens kursstarter.
Nytt för i år är att jag kommer ha hjälp av Pia Westergren, så jag hoppas att vi ska
kunna planera in flera roliga evenemang med klubben i fokus, som förhoppningsvis
kan hjälpa till att dra in mer medlemmar och intressenter till klubben.
Det är även tänkt att vi i år ska få upp sponsortavlan som egentligen skulle kommit
upp förra året.
Försäljningen av leksaker och träningstillbehör kommer såklart fortsätta som vanligt i
klubbstugan. Jag tar tacksamt emot förslag på nya grejer om någon har det.
Jag har lite löst tillsammans med agilityutskottet diskuterat en inomhushall. Vi har
enbart pratat om att kolla upp om det finns möjlighet för sponsring till ett sådant
bygge. Chansen är väldigt liten att detta kommer att bli av, men en förhoppning finns
såklart och det skulle absolut hjälpa till att höja klubbens status och tillgänglighet om
man kan utöka träningssäsong till året runt.
Då jag vet att många inte gillar den inofficiella loggan som vi tog fram för ca två år
sedan kanske vi ska titta på ett nytt alternativ, och göra en ny beställning på
profilkläder. Detta kan vara öppet för diskussion på årsmötet.
Erica Rosengren
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Rallylydnadsutskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Gruppen har bestått av Gudrun Berger (sammankallande), Lena-Maria Nilsson, Lena
Toftling, Susanne Käll, Katarina Gröndin och Tarja Strandberg.
Vi tackar Gudrun Berger och Katarina Gröndin för deras ovärderliga arbete i
utskottet!
Ny sammankallande: Lena-Maria Nilsson
Följande aktiviteter har ordnats under året:
Officiella tävlingar
28 maj: Nybörjare och Avancerad, dubbla klasser 77 startande.
10 september: Fortsättning och Mästare, dubbla klasser 91 startande.
Vi tackar alla funktionärer och köket!
Kurser: Nybörjarklass: grunder på våren med 10 deltagare och en nybörjarklass:
banor på hösten med 5 deltagare
KM 15 september: Domare var Sara Brorsson och skrivare Sofia Storm
Årets Rallymästare blev Lena Toftling och Musli.

Verksamhetsplan 2017
Kurser: på våren: rallylydnadstävling och på hösten: grundkurs.
En Officiell tävling 24 september dubbla klasser Nybörjare och Fortsättning
Klubbmästerskap: datum ej bestämt
Inspirationsdag på våren: Rallylydnadens högre klasser inlärning av moment.
Inspirationsdag på sommaren: Rallylydnad
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RUS-utskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Under våren 2016 RUS/mbhk fick klartecken från SBK om att anordna en officiell
utställning för brukshundar, söndagen den 9 september 2017.
Vid årets början startade vi med att planera för utställningen, den 10 september. Vi
såg tidigt till, så att vi fick ut gratisannonser på webben, (Inoff.info, Hundtwitter,
Facebooksidor och vi ar med i en ”förannonsering” i tidningen strax innan
utställningen) De annonser vi betalat för fanns i ”Brukshunden” och ”Hundsport”.
Under året har vi jagat/letat sponsorer för evenemanget. Grovt räknat fick vi ihop
priser för minst 20 000 kronor.
En helg i augusti var Gerard O´shea på klubben och en utställningskurs för ca 12
personer. Han gillade vår klubb och kom tillbaka i september/oktober 4
vardagskvällar och hade ringträning. Då var det 20 personer som deltog. I januari
2017 planerar han att komma tillbaka och ha en kurs i hundens anatomi.
I år hade vi 165 betalande hundar. Cirka 160 hundar kom till start. Utställningen
genomfördes i behagligt väder. Domarna var nöjda med oss, som arrangörer. Alla de
som arbetade med utställningen gjorde ett fantastiskt jobb. Många positiva
kommentarer har kommit, bl.a. för de stora och väl tilltagna utställningsringarna. I år
hade vi en bättre ljudanläggning vilket gjorde att vi hade ett bättre ljud. Även i år tog
RUS hand om köket. Klubbmedlemmar har bakat och sponsorer skänkt livsmedel
vilket gjorde att vi tjänade ca 9 000 kronor.
Cirka en månad efter utställningen, hade vi en återkoppling och utvärderingsfest för
alla funktionärer. Där utställningen bjöd på mat.
Under hösten har vi skrivit kontrakt för de officiella ringsekreterarna vid den
kommande officiella utställningen. Parallellt planerar vi också för en inofficiell
utställning för alla andra raser. Där letar vi efter domare och hoppas att det ska vara
klart innan årets slut.
Under hösten har vi ansökt om att få anordna officiell utställning för 2019
Vid datorn:
Ingrid Boman och Carina Ehn
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RUS-utskottet
Verksamhetsplan 2017
Gerard O´Shea kommer att hålla en kurs i hundens anatomi en helg i januari.
Planerar för årets officiella och inofficiella hundutställning söndagen den 10
september.
Har börjat planera för den officiella (bruksraser) och inofficiella utställning (övriga
raser) söndagen den 9 september 2018.
Eventuellt i oktober skickas en ny ansökan till SBK och SKK för officiell utställning
2020.
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Tävlingsutskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Vi som jobbat i tävlingsutskottet är Therese Strandh, sammankallande, Claes-Göran
Andersson, Berit Björk, Anita Johansson, Gunilla Jernetz, Agnetha Christensen, Ulla
Andrae, Eva Nyberg.
Klubbens tävlingar har som vanligt varit mycket välbesökta. Under 2016 hade vi 85
ekipage som tävlat officiellt på klubben (Lydnadsklass 51 st. och Bruks 34 st.). Vi har
anordnat fyra deltävlingar i Lars-Bertil Nilssons Vandringspris, två träningstävlingar
(LydnadsBertan) och KM i Lydnad och Bruks.
Höstens rapporttävling blev inställd med anledning av för få deltagare.
KM i Lydnad vanns av Ulla Andrae med Kola, 2:a Anita Johansson med Sam, 3:a
Berit Björk med Uno.KM i Bruks vanns även där av Ulla Andrae med Kola, 2:a
Cathrine Diits med Vitsa, 3:a Therese Strandh med Shaggy.
I år fick vi tyvärr inte ihop något lag i varken Lag DM-Lydnad eller Bruks.
Klubbtävlingen Lars-Bertil Nilssons Vandringspris vanns av Berit Björk med Uno.
Oxcupen 2015 vanns av Berit Björk med Uno.
/Therese Strandh
Verksamhetsplan 2017
Tävlingsutskottet kommer att arrangera brukstävlingar i spår och rapport i klasserna
Appell till Elit. Lydnadstävlingar kommer också att arrangeras i Startklass till klass 3. I
år har vi tagit bort Elitspårtävling, men lagt till Lydnadstävling i stället. Vi kommer
även ha Lars-Bertil Nilssons Vandringspris vilande i år (4 deltävlingar).
Det kommer även arrangeras KM i Bruks och Lydnad samt för att öka intresset för
Lydnadstävling även anordna tävlingsträningen LydnadsBertan. Utskottet har också
ett vandringspris Oxcupen, som premierar klubbens aktiva bruks- och
lydnadstävlingsekipage, där vinnaren utses genom bästa tävlingsmeriter under året.
Vi kommer att fortsätta vara aktiva med att försöka få fram nya tävlingsekipage i
både Lydnad samt Bruks genom att utskottets medlemmar hjälper till vid träning
både genom skogsarbete såsom Spår och Rapport samt träningstävlingar i
Brukslydnad och Lydnad.
Agnetha Christensen
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Ungdomsutskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Vi hade en ungdomskurs under våren, vi provade på olika grenar, exempelvis agility
och rallylydnad. Eftersom undertecknad varit ensam i utskottet under året har det inte
hänt något mer.
Kommande år blir utskottet vilande, men undertecknad kommer att vara
ungdomsansvarig i stället. Förhoppningen är att fler vill ställa upp för våra ungdomar.
Madeléne Ahl
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Utbildningsutskottet
Verksamhetsberättelse 2016
Utskottet har bestått av: Monica Persson och Viktoria Hörberg (valda), hjälpt till
Katarina Leijon och Anne-Marie Tellander.
8 utskottsmöten
2 informationsträffar med instruktörer och assistenter
1 kulmöte (KlubbUtbildningsLedamöter). Här träffas alla utbildningsutskott från
skaraborgs brukshundklubbar, distriktets utbildningsansvariga.
2 allmänlydnadsinstruktörer har utbildats, Susanne Käll och Malin Hamner.
Under utbildning på grundmodulen finns Marita Neijonbäck
Julfest den 30 november, Inbjudna var alla instruktörer, assistenter, styrelse, utskott,
domare och tävlingsledare. Ca 35 personer deltog i julfesten.
Hundpromenaderna på måndagsmorgnarna har fortsatt under året.
Föreläsningar under året: Lillemor Edström, juli, Fanny Gott, augusti, Jan Gyllensten,
november, Sommarens faror, Hampus xxxxx, maj. Denise Magnusson K9 camp.
Kurser:

Nosework, nybörjare

2 st Valpkurser

2 st grundkurser

Spår nybörjare

Spår fortsättning

Skogskurs spår

Rallylydnad nybörjare

Rallylydnad banor

Agility fortsättning

Viltspår

2 st Utveckla din hundträning

Köpa hundkurs

Ungdomskurs
Ca 168 personer med hundar har utbildats i våra kurser under 2016.
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Utbildningsutskottet
Verksamhetsplan 2017

Våren
Inbjudan till en trivselkväll och en förfrågan om de vill hålla kurs i vår har skickats ut
till instruktörer och assistenter.
Annonsering i TSL och på hemsidan 17 februari.
Informationskväll 2 februari
Veckopromenader fortsätter.
Nosework planeras 2 kurser på 5 dagar.
Doftprov i Mariestad 12 mars, eucalyptus och lagerblad
Clear round tävling 8 april
Sommar
Information inför höstens kurser skickas ut till instruktörer och assistenter.
Annons om höstens kurser i mitten av juli i TSL, facebook och hemsidan.
Målsättning är att arbeta för att säkerställa klubbens fortsatta behov av instruktörer
med olika inriktningar och att vidareutbilda instruktörer och assistenter.
Planering av olika aktiviteter görs löpande och vårt mål är att få upp folk till klubben
med hjälp av intressanta föreläsningar, stimulerande kurser och få kursdeltagare att
vilja engagera sig i klubbens verksamhet på något vis.
Föreläsningar skall inte bara vara för klubbens medlemmar utan för alla som är
intresserade av hundar och olika hundaktiviteter.
Julfest i samarbete med styrelsen 29 november.
Fortsätta samarbetet med Distriktet, Studiefrämjandet
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Webben Verksamhetsberättelse 2016.
I år har jag varit själv med arbetet med Webben. Det har varit mycket aktiviteter på
klubben, som jag har haft nöje av att få informera om och lägga ut på hemsidan. Jag
tackar för allt ni har skickat in. Meritlistan till Ekipagesidan har blivit ändrad, nu finns
även NoseWork med. Arbetet med att uppdatera och förbättra hemsidan har pågått
hela året. Jag tackar med detta för mig och hoppas att den/de som nu tar över har
nya, bra idéer och utvecklar hemsidan ännu mer.

Vid pennan: Therese Strandh
Webbansvarig
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