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Styrelsens verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsen gläds åt att medlemsantalet stigit under året, för närvarande är vi cirka 350 medlemmar. 

En annan glädjande nyhet under året är att vi fått en ungdomssektion. Det är en viktig uppgift för 

styrelsen att stötta ungdomarna så att verksamheten kan utvecklas. 

Under året har det hållits ett upptaktsmöte, ett årsmöte, sex medlemsmöten samt nio 
styrelsemöten. Det har även hållits anläggningsmöten öppna för alla medlemmar. En anläggningsplan 
har tagits fram för att underhålla och utveckla anläggningen. 

Styrelsen har fortsatt det aktiva arbetet med bidragsansökningar till kommunen vilket resulterat i ett 

tillskott i klubbens kassa och möjlighet att bland annat köpa in en fyrhjuling, vi har även hägnat in ett 

område med ett nytt staket och genomföra markförbättring på agilityplanen. 

Det har diskuterats mycket kring behovet av utbildade funktionärer. Styrelsen har framfört önskemål 
till vårt distrikt, Mellannorrland och vi kan glädjande konstatera att det planeras för utbildning av 
såväl tävlingsledare inom bruks samt instruktörer. Det finns även behov av att utbilda 
tävli ngsse k rete rare. 

Örnsköldsviks Brukshund klubb har representerats vid årets upplaga av Ungdoms SM samt SM i Agility 
och Nosework. Klubben har även synts på det nya arrangemanget Höga Kusten GameFair samt på 
traditionella Bjästadagen. 

Styrelsen har kommunicerat externt via hemsidan och sociala medier (Facebook och lnstagram) med 
hjälp av vår webmaster. Vi har även skickat ut fyra nyhetsbrev via mail till våra medlemmar. 

Säsongen avslutades i november med en Torpsista där alla medlemmar inbjöds till gemensam 
middag. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla verksamheter och funktionärer som under året jobbat för 
klubben i alla dess verksamheter. 

Styrelsen har under året bestått av 
Monica Backerholm, ordf 
Malin Nimrodsson Ögren, vice ordf 
Susanne Gunnarsson, sekr 
Anna-Carin Melander, kassör
Helena Hägglund, ledamot 
Mari Lundstedt, suppleant 
Julia Hörnfeldt, suppleant 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhet: Agility
År:2022
Har under åretbeståttav:
Helena Hägglund,Cornelia Ingelsson, UlricaArthursson, Tarmo Laine,
Sanna Hägglund,Julia Söderkvistoch Karolin Isaksson.

Aktiviteter
Genomfördaaktiviteter/möten (antal, närvarande, innehåll).
Vi har under årethaft:

9st agilitymöten (5 tillfällenmed lilla agilitygruppen och 4 tillfällendär
alla varit inbjudna).
4st cuper
Vinterträning i Sörsvedjev. 1-15.
Uppvisning påZoo.se butiken 7 maj av Camilla Bylund och Rebecka
Wågström.
En tävling i tre dagar påKallehov 4-6 juni.
Kurs i hinderinlärningvid 6 tillfällenav Helena Hägglundoch Sanna
Hägglund.
Uppvisning och prova påden 18-19 juni påHögaKusten Game Fair
av Helena Hägglund,Therese Bjuhr, Amanda Vestman och Emilie
Klaasma.
Anlitat externa instruktörer29-30 juni, Gustaf Elgh och Jouni Orenius.
Prova påunder hundens vecka 13 september.
Information om agility påReginas Zoohörna18 oktober av Helena
Hägglund.
Agilityhindren flyttades till Sörsvedjeridhus den 26 oktober, för
agilityträning i vinter.
Ett klubbmästerskapsom kommer att genomförasden 29 november.

Kommentarer
Vi har till vårtävlingfåttett arrangörsbidragpå10 000kr av Örnsköldsviks
kommun och ÖviksSotningsdistrikt AB har skänkten mur.
Vi har under våren2022 såltNewbody med en förtjänstpå15 683 kr.

Planerade, men inte genomfördaaktiviteter. Kommentarer.
Ytterligare en tävlingunder 2022 blev inte av. Detta pågrund av att andra
norrlandsklubbar hade bokade tävlingshelgeroch att vi inte hade möjlighet
att hållatävlingövrigahelger.
Vi har inte hållitnågonfortsättningskurs.



Övrigakommentarer
Vi har under åretköpt2st tunnlar och 10st tunnelsäckar.Tarmo har
renoverat någragamla hopphinder, sådom ärnu uppgraderade till
tävlingsstandard.
Vi har sladdat agilityplanen vid 4 tillfällenoch fyllt påmed sand. Vi har även
röjtbort gräsoch sly runt planen.

Underskrift med namnförtydligandeoch datum

Datum: 2022-11-15

Helena Hägglund Ulrica Arthursson

l^^^^w^

Lämnastill sekreteraren senast den 1/12.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhet: Anläggning

År: 2022

O Har under åretbeståttav (för-och efternamn):
Anders Ögren,Erik Thalénsamt Per Olsson

o
Aktiviteter
Genomfördaaktiviteter/möten(antal, närvarande,innehåll).

Rullande underhåll/agillityn har sladdat sin plan.
Hållitskidspér/promenadslingaöppen
Röjtsly och gräsrunt marken
Satt uppstaket pågrusplanen
Inköpten fyhjuling med vagn och sladd
Målatstuga samt bytt brädor.
Inhämtatoffert påny toalett.

Kommentarer.

Planerade, men inte genomfördaaktiviteter. Kommentarer.
Se att göralista som ärupprättad.

Övrigakommentarer.

Underskrift med,namnförtydlijgaj?deoch datum
A^iy^_ö^nr: [̂f/fj(^^~ öv^cil^ -z^

Lämnastill sekreteraren lenast den 1/12.



VerksamhetsberättelseBOL 2022

TÄLINGAR
BRUKS

Under året2022 såhar vi genomförttotalt 5 bruks tävlingar,5 spår,3 sök

och l rapporttävling.

3 st AKL sök,spåroch l rapport

2st LKL sökoch spår

2 st HKL sökoch spår

2st EKL sökoch spår

Vi har haft bra med anmälningarfrån2 st upp till 12 st anmälda.

LYDNAD

Under året2022 såhar vi genomförttotalt 4 st Lydnads tävlingar

4st start klass

4 st LKL l

l st LKL 2

l st LKL 3

Haft bra i genomsnitt med anmäldamellan 8 och 14 st startande

Haft någraplanerade funktionärsmötenoch ävenett uppsamlingsheat

med nya funktionärer



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhet: Hoope^.
År:2022
Har under åretbeståttav (för-ochefternamn):
Yvonne Lindahl Therese Bjuhr

Aktiviteter
Genomfördaaktiviteter/möten(antal, närvarande,innehåll).
Vi har haft 2 nybörjarkurser som har varit väldigtrolig att ha. Spännandeatt kunna visa upp en relativ ny
sport.
Vi har varit aktiva och varit ute och visa upp hooper bådepåGame fair, Bjästadagen,hundensvecka och på
klubben.

Kommentarer.

Det ärspännandeatt fåvara med och starta upp en ny gren påvåranklubb.
Kommer nog att utvecklas fortare framöver, i och med fler fårhöraoch vara
med och prövapå.

Planerade, men inte genomfördaaktiviteter. Kommentarer.

Övrigakommentarer.

Underskrift med namnförtydligandeoch datum 20221128

Yvonne Lindahl Therese Bjuhr



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhet: Mental
År:2022

Har under åretbeståttav:
Mia Lundstedt
Carolin Westermark
Pia Westin

Aktiviteter
4 st MH Genomförda.
29/5, 6/8, 27/8 och 1/10 med 8 hundar/gång.

Kommentarer

Planerade, men inte genomfördaaktiviteter. Kommentarer.
Ett MH kunde inte genomförasdåantalet figuranter som behövdesfattades, samt att vi
inte fick någonsom kunde beskriva eller testleda.

Alltid svårtatt fåfiguranter och testledare.

Vi behöverse överstrukturen i vårtsamarbete med uppfödareMH / kennel MH. Detta är
under utredning.

ÖvrigaKommentarer:

ÖrnsköldsviksBrukshundsklubb har fåttmångafina vitsord gällandearrangemangen

l mentalverksamheten har behovet av fler figuranter märktsav.

Ett stort TACK äventill vårtpopuläraoch duktiga köksom hjälptoss varje gång.

Ett stort TACK till övrigafunktionärer/figurantersom läggerner tid och energi förvåra
MH.

Ö-vikdenSO/102022

. M.ä^^^-Ak^éz':
Mari Lundstedt
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Carolin Westermark

Pia Westin



VERKSAMHirSBERflTrELSE

Verksamhets NoseWork
Ah 202%

Har under åretbeskatt av {wr- ochune>iiBm»i5i
Camltla Häflgström(samrriankällande)
Llnda'll Isaksson
Sanna Häggström
Marie Jakobsson (hoppat av l Janueir))
HéléneÄlsÖgNordin (hoppat av l januart)

Akt(vltät»r
Getiomfördagktlvtteter/mciten (antal, niimirand^ limhaii),

Grundkui's
Anmälda;8 st.
InstruktörsTony & Marie Krigh

iä^m^iJLiMmJW^sm
Tävtlngstnriktadkurs, mot Klass 2/K)ass 3
Anmälda;8 st,
Instruktör!Tony & Marte Krigh

M&teaJmai.^
• All planering har skett via Messenger.

Kommentarer.
Inga

P)aneradé/men Inte gértömyördaalttivlWter. Kommentarär.
• t-2 st, öppenträningväiydöst2022.
» Summlt

Hade ett dahim salt föröppentränlncfmen fick avboka j?ga sijukdom, nytl
datum eventuellt l dec. 2022.
Symmlt - har längehaft ptaner påen Summlt i lOGT-NTO, Åtemen lokalen
har tyvärrbrunnit ner, Ingen ny lokal har kollats.

övrigakommentarer
In£ia



Underskrift med namnförtydltgandeoch datum

ÖRNSKÖLDSVIK2022-11-30

A^/^/i^
(ämlJlahäggsfräm

(sammanRallancte)

-^^wy^^^M^-^^^om-'
Sanna Häggsbrti^i

[AA^åå^]^^^
Llnda-11 Isaksson

IBmnat (fil sckreteriircn sttwst d8ti l/i2<



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhet: rallylydnad

År: 2022
Har under åretbeståttav (för-ochefternamn):

Sammankallande Yvonne Lindahl

Aktiviteter
GenomfördaaktiVlteter/mÖten(antal, närvarande,innehåll).

Cuper 4st
KM med 4 klasser
Game fair därvi under 2 dagar visade upp rally.
Hundensvecka 37 med en kväll
Bjästadagen därvi visade rally och hade prova pé.
1 nybörjarkursoch 1 fortsättningskurs
2 tvädagarstävling.
5 stycken möten som det har varit ca S-6 deltager varje gäng.
Har 2 stycken som gårkurs föratt bli rallydomare. Blir nog klar under 2023.

Kommentarer.
Vårförstatvådagarstävlingi maj gick bra.
4st rallycuper ma], juli som var en naltcup därvi ätmiddag tillsammans förstoch sedan cupen, augusti, september.
Kunnat ha en nybörjarkurssom snabbt blev Mltecknad.samt en fortsättningskurssom ävenden blev fulltecknad snabbi
Vi deltog påSame fair l tvädagar och visade rally.
Deltog ävenpäbjäsladagen därvi visade och hade prova pä.
Vi deltog påhundensvecka och visade och hade prova pä.
l september hade vi var andra tvädagaretävlingsom gick bra.
KM l oktober päKöpmanholmskolanmed alla fyra klasser och erbjödfika och hamburgergrillning.
Vi har ju tve stycken som utbildar sig Ull rallydonnare och blir klar 2023.

Planerade, men inte genomfördaaktiviteter. Kommentarer.
Att ta upp någonsom skulle ha en kurs/ träningsdagföross.
Att ändrakraven att sökapris i åretsbästarallyekipage.

Övrigakommentarer.

Underskrift med namnförtydligandeoch datum

Lämnastill sekreteraren senast den 1/12. -^Q -^j^
^ „

Sammankallande Yvonne Lindahl ^^z^i^- ^^^^g^c



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Yerksamhet:^niW^
Har under åretbeståttav (för-och efternamn):--) O^Y\(^ ^^wd ^\\l\^  ^wo\

0\^1\<A oW.^WT
\^w\ ^'

) Aktiviteter"
Genomfördaaktlviteter/mÖten(antal, närvarande, innehåll). c'\rKo\ ^ ^^W^^'

u[5 öm^ö^ \̂\^\ownAA n3Y\Y ^rrv^ (v\tl to^l^m\^W,
/llti°) .^n^Wt) T^^A - V\\Y^WO^^. ^ Jmx. T^ \)m<tom^ A^^.

Kommentarer.

Planerade, men inte genomfördaaktiviteter. Kommentarer.

\\\^. ^v^wa^ ^\AtxipLr &or^ '\n^
V)W (AV.

Övrigakommentarer.

Underskrift med namnförtydligandeoch datum ÖL)/1|

Lämnastill sekreteraren senast den 1/12. 1\^

Sa^^b- \\^^\^nö



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhet: ÖBKutbildning
Ar: 2022
Har under åretbeståttav:
Malin Nimrodsson Ögren

Aktiviteter
Genomfördaaktiviteter/möten(antal, närvarande, innehåll).

3 valpkurser
1 kurs i allmänlydnad
1 kurs rallylydnad nybörjare
1 kurs fortsättningrallylydnad
1 handlerkurs
1 spårkurs
2 Hooperkurs
1 Uppletande kurs
1 Aktivieringskurs
1 hinderinlärningagility
Sammanlagt har vi haft 16 kurser med 71 deltagare.
Flertalet individuella träffarmed instruktörhar hållits
2 agility (helgkurser) med extern instruktör
1 helgkurs lydnad/bruks med extern instruktör

Under årethar 5 medlemmar gåttgrundmodulen varav 2 kommer gå
vidare till allmäninstruktörunder 2023. 1 Instruktörhar deltagit i
distriktets satsning mot sök.

Tisdagskvällarnahar flutit på

Hundens vecka V.37 som anordnas av Studiefrämjandetgenomfördes
med flertalet aktiviteter. Vårainstruktöreroch ekipage hade kortare
föreläsningaroch det erbjödsatt kunna prova och eller titta under flera
av veckas kvällar.Veckan var uppskattad och välbesökt.

Kommentarer.
Alla vårakurser har varit fulltecknade med någotenstaka undantag.
De webbaserade utvärderingarvi gjort har visat att vårakursledare
varit väldigtomtyckta och fåtthögabetyg.

Underskrift med namnförtydligandeoch datum

</'X^<^, L> C^v^>. ^
Malin Nimrodsson Ögren̂



VERKSAMHETSBERÄTrELSE

Verksamheti UtstältnlnQ
Ars 2022

Nar vndfr åretbestättav (Wr. odi eftumomn)t
Josefln Nonén(sammanteiltende, hoppade av efter utställnlnQen2 juli)
Caffillla Häggström(sämmBntellandefrom juli 2022)
Sanna Hägsström
Marie Häggström

AkUvttetär
GönornföNaaktlvltetcr/mötenfontal, nflirvflrande, iniwM),

Vi har under aret haft nägramaten därvi har planerat InförOffTäelt
UtställningförBruk&rasef samtlnoffldelt UtslAlllnlng förövligaraser.

l^^ag2jull?022
UTSTÄONING:Officiell förBruksraser samt Inoffldell förövfjgaraser.
Plats; Molldens IK.

Ahtal anmäldahundar;
Of)!iäell~53st.
Inöfflctell"82 st.

Kommentflirer. Inga

Planerade, men Inte genomrördaakttviteter. Kommentarer. Inga

övrigakotnmentiarer. Inga

Underskrift med namnförtydllgandeoch datum

ÖRNSKÖLDSVIK202241'30

_^^?^/^JÄ^" Camilla Häggström
(snmmonkalliinde)

ÉL&ÉaAJy^Erys

Sanna Häggs6€m

Marie Häggstrom

tjiniiiits (III ijrktcturuffn wmWft tlcii 1/lSi'i


