VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
STYRELSENS BERÄTTELSE
Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2014.
Medlemsbladet ”Mitthunden” har utkommit vid fyra tillfällen under året.
Klubben har haft 11 styrelsemöten, 2 medlemsmöten (4.e maj och 5:e oktober) samt 1
årsmöte (22:a februari), allt enligt stadgarna.
Handikappsanpassningen har slutförts och vi kan nu stoltsera med en ny fin toalett med
egen ingång.
Hunden Dag arrangerades detta år den 29:e maj, på Kristi Himmelfärdsdagen som sig
bör. Andra året i rad hade Kristina och Melvin uppvisning på ”Hur man kan ha nytta av
hunden i hemmet”. Vi hade även ”Gissa Vinnaren” på Agility-uppvisningen och som
traditionen säger, även den omtyckta ras-paraden utfördes även i år.
Årets medlemmar uppgick vid årets slut till 102 ordinarie medlemmar (förra året 96), 17
familjemedlemmar (förra året 12), 3 hedersmedlemmar (förra året 3) samt 6
ungdomsmedlemmar Sveriges Hundungdom (förra året 8). Totalt 128 st. medlemmar
(förra året 119) vilket är en ökning med 9 medlemmar sedan föregående år.
Västra Medelpads Brukshundklubbs anläggning har under 2014 utnyttjats av inte bara
medlemmar. MellanNorrlandsDistriktet av SBK har haft utbildningar på området,
uppfödare har hyrt anläggningen och andra kommuninvånare än hundägarna har varit
här, då Ånge Ridklubb i juni hyrde anläggningen i en vecka.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Birgitta Forsberg ordförande, Marianne Hyllested vice ordförande, Ingrid Mattsson
sekreterare, Ingela Jonsson kassör.
Ordinarie ledamöter: Malin Savander, Ove Wikström, Jens Wikström.
Suppleanter: Tommy Savander och Ronny Lundahl.
Valberedningen har under året bestått av:
Susanne Almgren (sammankallande), Mari Kärfstedt samt Inger Öhrn.
Representation
MND årsmöte: Ingen representant
MND lokalklubbskonferens: Ingen representant
MND höstkonferens: arrangerades ej

TÄVLINGSSEKTORN
Tävlingssektorn har under året bestått av Mari Kärfstedt sammankallande samt Eva
Forslin.
Under året som gått har vi haft 11 tävlingsdagar med 15 tävlingar. 6 lydnad, 8 bruks
samt 1 rallylydnad.
Brukstorpet genomfördes med 5 starter på lydnadstävlingen och 40 starter inom brukset.
Totalt har vi haft 45 rallystarter, 66 lydnadsstarter samt 62 bruksstarter.
Årets klubbmästare blev Annika Strand Crestline’s Xenia, GRATTIS.
Vi har varit flitiga under året o visat upp oss på ett eller annat sätt.
Vi vill således passa på att gratulera alla medlemmar till alla fina framgångar på
tävlingsbanorna.
Vi tackar alla möjliga och omöjliga funktionärer som ställt upp i såväl solsken som regn.
Ni är dom som gör våra fina tävlingar möjliga.
Kör hårt så ses vi på tävlingsbanorna när säsongen kör igång.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN (HUS)
Hundägarutbildningssektorn har under året bestått av Malin Savander
(sammankallande), Annika Strand, Viktoria Mikaelsson samt Ingrid Mattsson.
Sektorn har under året haft följande aktiviteter:
1 st valpkurs med 7 deltagare
1 kombinerad valp/allmänlydnadskurs 1 med 10 deltagare
3 st allmänlydnadskurs 1 med totalt 28 deltagare
1 st rallylydnads nybörjarkurs med 8 deltagare
1 st tävlingslydnadskurs med 6 deltagare
1 st spårkurs med 3 deltagare
1 st sökkurs med 4 deltagare
1 st kurs i social träning med 4 deltagare
Detta sammanräknat visar att 70 kursdeltagare (där en del kan vara samma personer)
har genomgått utbildning hos oss.
Två instruktörsmöten har arrangerats under året.
HUS vill tacka alla instruktörer och medhjälpare som under året arbetat med
kursverksamhet och kursutveckling.

RASUTVECKLINGSSEKTORN
RUS-gruppen har under året bestått av: Kristina Westberg (sammankallande), Lena
Bergström, Ove Wikström och Jens Wikström.
Under året har vi beskrivit 16 st hundar. Antalet beskrivna hundar är endast 1/3 av det
antal vi beskrev 2013.
Få anmälningar som ledde till att vi fick ställa in planerade beskrivningar
på hösten, bevisar att vi nådde upp till vårt satta mål, att tillgodose alla
medlemmar med MH.
Ett inköp av en elektrisk hare och ett skjul är gjort 2014.
Fortsatt arbete med banan är ständigt pågående.
Vi får fint beröm för vår mh bana från de beskrivare som besöker oss.
Tack alla inblandade för mycket gott jobb!

KÖKSKOMMITTÉN
Har under året bestått av Mari Kärfstedt sammankallande samt Eva Forslin. Under året
som gått har vi bakat o bakat, vi kockar lite då o då vid behov.
Vi har servat vid klubbens tävlingar och olika arrangemang och sett till
så att alla ska trivas på bästa sätt.
Vi skickar ett stort tack till alla er som har hjälpt till med allt vid alla
våra olika arrangemang.

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Fastighetskommitén har under året haft Ove Wikström som sammankallande. Han har
till sin hjälp haft olika klubbmedlemmar.
Under år 2014 har fastighetskommittén deltagit i Vårstädning. Fastighetsunderhåll
såsom snöskottning och gräsklippning mm har utförts.
Nybygge av toalett i huvudstugan samt handikappanpassad bro/ramp har gjorts.
Vi har även i sommar haft hjälp av Olle då han har fått arbetsprövat hos oss. Han har
med hjälp av sin traktor tagit bort en stor sten på parkeringen för att underlätta för lilla
bytet på MH-banan.
Olles sambo har även hon hjälpt till med att göra rent altaner och utebord, och även oljat
in dessa.
Jens har byggt en anslagstavla ute för vår sponsring, och även en
anslagstavla inomhus för hundresultat.
Noggrann städning runt ladugården har utförts och mycket tid har
lagts ner på att laga och skruva med gräsklipparen.

Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende som visats under det gångna året.
Vi vill även uttrycka en förhoppning om att klubben utvecklas i den positiva anda vi
strävar efter under nästkommande verksamhetsår.
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