
Verksamhetsberättelse 2013 
Styrelsen 
Styrelsen har under 2013 bestått av: 
Ordförande:  Henrik Lindström 
Vice ordförande: Jan-Erik Olsén 
Sekreterare:  Karin Svedjebro 
Vice sekreterare: Inger Broström 
Kassör:  Karl-Erik Broström 
Vice kassör:  Bengt Nyman 
Ledamot:  Maarit Ottavainen 
Suppleant:  Mona Hall  
Suppleant:   Maria Ejdenwik  
Suppleant:  Maria Karlsson 
 
Utöver det vanliga styrelsearbetet så har vi under året som gått arrangerat öppna träningar i form av 
kvällar där alla, även icke medlemmar, har varit välkomna att komma och träna och även haft 
möjlighet att få hjälp av träningsvärdar som välkomnat de som inte är så inkörda i klubbens 
verksamhet. Detta var såpass populärt när vi började med detta under våren så att vi körde samma 
sak under hösten vilket också var populärt och vi fick även några nya medlemmar genom detta. 
 
Vi har även börjat samarbeta med LPT-Reklam i Hallsberg för tryck av våra klubbkläder. 
Efter kontakt med Kumla Kommun så har vi nu fått ordning på vår vattenrening. Vi har under en 
längre tid haft alldeles för mycket järn i vattnet men detta är nu fixat och Kumla Kommun har åtagit 
sig att serva denna anläggning en gång per halvår.  
- Styrelsen 2013 
 
Agility/rallylydnad 
Grundkurser, fortsättningskurser och rallylydnadskurser har genomförts i klubbens regi under året.  
En tvådagarslagtävling agility hölls i ridhus i Askersund 6-7 april med dubblerade klasser på lördagen. 
Rallytävling nybörjarklass hölls 3 juni och tvådagars tävling 27-28 augusti med nybörjar och 
fortsättningsklass.  
Klubbens tävlingsaktiva ekipage har varit framgångsrika på tävlingar runt om i landet, vilket resulterat 
i ett antal uppflyttningar, certifikat, championat och rallylydnadsdiplom.  
På agility SM i Falkenberg deltog inte mindre än 15 ekipage från klubben. Per Bengtsson och Nano 
som tog en sjundeplats individuellt i large. Tina Karlsson med Jax tävlade individuellt och i lag Speed 
som tog lagguld. Tina Karlsson tävlade individuellt med Wiggo och i lag Four Figthers, Åsa Larsson 
tävlade individuellt med Algot Alva och Jackaroo, Tommy Eriksson individuellt med Bea, Emma 
Björkvall individuellt med Elektra och med Harry i lag Gubbröra samt Kumlalaget DreamTeam Renée 
Uhlan med Zack, Hanna Uhlan med Mulle, och Erica Lundwall med Molly o Lexus. 
 
Agility DM hölls på Kumla BK den 24 augusti och det var Kumlalaget som tog hem lagguldet med 
Tommy Eriksson o Bea, Susanne Olsson o Alex samt Reneé Uhlan o Mulle. Individuella medaljer på 
DM:et Tommy Eriksson o Bea silver small, Susanne Olsson o Alex brons small, Susanne Olsson o 
Buster silver medium, Reneé Uhlan o Mulle silver large och Emma Björkvall o Harry brons large. 
Klubbmästerskapet hölls den 23 augusti med efterföljande grillfest och SM-fest, klubbmästare i  
large Åsa Larsson - Elektra, medium Tina Karlsson - Wiggo, small Åsa Larsson – Algot. 
Månadstävlingarna är nu inne på sitt tionde år, det är ett flertal ekipage som startar vid varje 
deltävling, som hålls under månaderna januari, februari mars, april, maj, augusti, september och 
oktober. De fem bästa sammanlagda resultaten sammanräknas, för att man ska kunna erövra 
vandringsprisen i respektive storleksklass, vandringspriset utdelades i samband med sista 



månadstävling för året. Årets pristagare large Åsa Larsson/Emma Björkvall– Elektra, medium Tina 
Karlsson – Wiggo och small Tina Karlsson - Jax. 
Agility o rally har haft flera organiserade torsdagsträningar under året, man hjälps åt att planera 
övningar för varje tillfälle. Vinterträning i ridhuset i Sickelsta söndagar med värd som planerar 
agilityträningen de två första timmarna sen tränar rallylydnaden sista timmen.  
Agility o rallygruppen har fortbildat nyblivna instruktörer i agilityhandling genom ”Pepkurs för Camilla 
Brundin samt instruktörer/assistenter i Mentalkunskap instruktör/lärare Kent Thorslund.  
Sammankallande i agilitygruppen vill i och med detta tacka hela gruppen för deras engagemang och 
samarbete under året, samt även rikta ett stort tack till de funktionärer som med sin medverkan gjort 
alla arrangemang möjliga.  
 
Sammankallande Agility & Rallygruppen/ Inger Olsén 
 
RUS 

Det har genomförts fem stycken MH:n 
2013-05-11 
2013-09-07 
2013-09-08 
2013-09-14 
2013-09-29 
 
Maria Ejdenvik och Henrik Lindström har gått M1 
Sektionen har bestått av 
Sammankallande: Monica Gustavsson 
Ledamot:            Bengt Gustavsson 
 
 
Tävling 
Tävlingssektionen har 2013 delat in sig i två grupper En Lydnads grupp och en Bruksgrupp, 
vilket har fungerat mycket bra. 
Sammankallande i bruksgruppen, Kenth Sahlkvist. 
Sammankallande i lydnadsgruppen, Sandra Jansson. 
Bruksgruppen har dessutom bestått av Janne, Roman, Liselotte och Lydnadsgruppen av 
Linda, Maria och Lena. 
 
Kumla Bk har haft lägre och högre spår och sök 29-30 april 2013. 
 Elit spår och sök den 29-30 juni 2013. 
Skyddstävling den 15 september 2013.  
Kumla bk har haft lydnadstävlingar den 24 maj 2013, 9 augusti 2013 och 13 oktober 2013. 
 
Hälsningar från Tävlingssektionen genom Liselotte Nordvall 
 
 
 
 
 
 
 



Utbildning 
Sektionen har under 2013 bestått av följande ledamöter: 
Ledamöter: Mona Hall, Birgitta Johansson, Elisabeth Iggmark, Kerstin Rennerfelt 
 
Sektionen har haft en valpkurs, en vardagslydnadskurs, en tävlingslydnadskurs och en 
spårkurs.  
Vi har även haft 2 olika tävlingslydnadskurser med inbjudna instruktörer. 
  
Ett antal träningsgrupper har varit aktiva under året. 
 
En medlem har gått ledarutbildning, L1, i Studiefrämjandets regi. 
 
Två medlemmar har påbörjat allmäninstuktörsutbildning och blir färdig under våren 2014. 
 
Vi vill passa på och rikta ett stort tack till de instruktörer och assistenter som gjort vår 
kursverksamhet möjlig under 2013. HJÄRTLIGT TACK! 
 
För Utbildningssektionen Mona Hall 
 
 
 
Underhåll 
Vi har klippt och trimmat gräs runt stugan där klipparen inte når 
I början av 2013 skottat snö framför stugan 
Sett över och åtgärdat belysningen ute och inne 
Vi har lackat möblerna utvändigt 
Lämnat in åkgräsklipparen för service och reparation 
 
Underhållsgruppen genom  
Kent Thorslund 
 
Trivsel 
Det finns ett behov av "upplyft" utav köket och diverse köksredskap. 
En planering måste ske om hur personal finns inför varje tävling. 
Trivsel kommer att fortsätta handla på kundkontot på Ica Maxi i Kumla, då  
detta är smidigast och närmast. 
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----------------------------------- 

Karin Svedjebro Sekr. 
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Maarit Ottavainen Ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 


