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Passus:  

Varje närvarande medlem äger rösträtt. Röstning med fullmakt är EJ tillåten 

  

 

  



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under 2014 bestått av: 

 
Ordförande  Henrik Lindström 

Vice ordförande Jan-Erik Olsén 

Sekreterare  Helen Rees 

Vice sekreterare Emma Björkvall 

Kassör   Karl-Erik Broström 

Vice kassör  Bengt Nyman 

Ledamot  Inger Broström 

    Maarit Ottavainen 

Suppleant  Tina Karlsson 

    Maria Ejdenwik 

 

Under året har vi utvecklat våra öppna träningskvällar och under hösten anordnades 

Kumla BKs Hundens dag. Då fick alla besökare, medlemmar och icke medlemmar, se 

uppvisningar inom de flesta av våra grenar och även prova på. Vi grillade hamburgare 

och hade en trevlig dag med god gemenskap. 

Styrelsen har ansvarat för klubbens utbildningsgrupp och alla planerade kurser utom två 

har genomförts med ett fullgott antal deltagare. 

Vi har utbildat två stycken instruktörer i rallylydnad och 2 personer har gått den 

förberedande grundmodulen. 

Klubben har startat ett framgångsrikt samarbete med en dagligverksamhet för vuxna 

funktionshindrade i Kumla Kommun. De bidrar mycket till trivselgruppens arbete och 

det sprider mycket god stämning att klubbstugan alltid är välstädad och fikakylen 

välfylld.  

I övrigt har vi genomfört våra medlems- och styrelsemöten som planerat. 

Styrelsen 2014 

 

 



 

Agility & Rallylydnadsgruppen  

Kurserna: Två grundkurser en fortsättningskurs och en tävlingskurs i agility 

samt rallylydnadskurser har genomförts i klubbens regi under året.  

Tävlingarna i agility var i april en tvådagarstävling med dubblerade klasser i klass 3 och 

lag samt i september även den med dubblerade klasser, klass 1 lördag och klass 2 på 

söndagen. 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 rallylydnads-

diplom.  

På agility SM i Sollefteå hade 4 ekipage från klubben kvalificerat sig, Tina Karlsson med 

Jax tävlade individuellt med en hedrande 5:e plats och i lag Speed. Tina Karlsson 

tävlade individuellt med Wiggo och i lag Four Figthers, Åsa Larsson tävlade individuellt 

med Algot och Alva, Tommy Eriksson individuellt med Bea, Anette Hedman individuellt 

med Yogi, vi gratulerade dem med traditionell SM-fest.  

Agility DM hölls på Kumla BK i augusti, Kumlalaget tog hem lagsilvret med Per Bengtson 

– Nano, Anette Hedman – Yogi, Emma Björkvall – Cocos.  

Klubbmästerskapet i agility hölls i september med efterföljande tacofest, klubb-

mästare i large Emma Björkvall - Cocos, medium Tina Karlsson - Wiggo, small Åsa 

Larsson – Algot.  

Månadstävlingarna i agility som är deltävlingar som hålls under månaderna januari, 

februari mars, april, maj, augusti, september och oktober där fem bästa sammanlagda 

resultaten sammanräknas. Tävlingarna avslutas i och med årets tävlingar och ersätts 

med månadsbanträning. Årets pristagare large Emma Björkvall– Hilja, medium Tina 

Karlsson – Wiggo och small Åsa Larsson – Vina. Månadstävlingarna i rally ersätts också 

med månadsbanträningar.  

Agility och rally har haft flera organiserade torsdagsträningar under året, man hjälps åt 

att planera övningar för varje tillfälle. Vinterträning i ridhuset i Sickelsta på söndagar 

med värd som planerar agilityträningen.  

Utbildningar: Klubben har utbildat två rallylydnadsinstruktörer Helen Rees och Maria 

Karlsson, två rallylydnadstävlingsledare Helen Rees och Elin Ölvestad, två agilitydomare 



 

Tina Karlsson och Reneé Uhlan samt två tävlingsledare agility Tina Karlsson 

och Åsa Larsson.  

Inköp: Elektronisk tidtagning samt liten vagn.  

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 fyra stykken MHn  

17.5. uppfödare  

2.8. uppfödare  

6.9. åpen  

7.9. Uppfödare  

 

Ingen MT under 2014 på grund av vi inte har haft tilgång till tillräcklig stor mark.  

Maria Ejdenwik har utbildat sig till figurant för MH och MT. Maarit Ottavainen har 

utbildat sig till MT A figurant. Overallen är äntligen fixad så att den följer reglementet. 

RUS har haft ett möte under 2014.  

 

Sektionen har bestått av  

Sammankallande: Maarit Ottavainen  

Ledamot: Maria Ejdenwik och Janne Olsen  

 

 

Tävlingssektionen bruks 

Tävlingssektionen är 2014 indelad i två grupper: En Lydnadsgrupp och en Bruksgrupp, 

vilket har fungerat mycket bra.  

Sammankallande i bruksgruppen, Kenth Sahlkvist.  

Bruksgruppen har dessutom bestått av Towa, Roman, Liselotte och Maria.  

 

Kumla Bk ändrade den inofficiella brukslydnadstävlingen, Påskägget, till Majblomman 

men som tyvärr fick ställas in på grund av för få deltagare. Endast ett ekipage anmäld.  

Kumla Bk har haft följande brukstävlingar:  

Spår lägre och högre klass 27 april 2014 med 8 ekipage  



 

Sök Lägre, högre och elit klass den 28 juni 2014 med 11 ekipage.  

Spår Elitklass den 29 juni 2014 med 12 ekipage  

Skyddstävling lägre, högre och elitklass den 14 september 2014 med 6 

ekipage.  

Rapporttävling lägre, högre och elitklass den 9 november med 7 ekipage.  

 

Kumla bk har även arrangerat KM i Uppletande under hösten 2014 som blev mycket 

uppskattat. Klubbmästare blev Bengt Gustavsson.  

 

Hälsningar från Tävlingssektionen genom Liselotte Nordvall 

 

 

Tävlingssektionen lydnad 

 

 

Trivsel 

Trivselgruppen har under året börjat ett samarbete med daglig verksamhet för 

funktionshindrade vuxna i Kumla kommun. Dom gör ett storartat arbete med att hålla 

klubbstugan i toppskick, fikalagret välfyllt och allting uppdaterat inför tävlingar. 

Det är en stor tillgång för trivselgruppen. 

Alla grupper har själva fått ordna personal till köket på sina tävlingar och trivsel har 

fixat mat till några arrangemang. 

Trivselgruppen 2014. 

 

Underhåll 

Verandagolvet har oljats in. Hopphindren har setts över och reparerats. 

Vi har bytt glödlampor och samtliga stolpar för planbelysningen. I övrigt har fortlöpande 

underhållet efter behov så som buskröjning, gräsklippning med mera utförts. 

Underhållsgruppen genom Kent Thorslund 

 

 

 



 

-----------------------------------    

Henrik Lindström Ordf.  

 

 

 

-----------------------------------  

Jan-Erik Olsén Vice ordf.  

 

 

 

-----------------------------------  

Helen Rees Sekr.  

 

 

 

------------------------------------  

Emma Björkvall Vice sekr.  

 

 

 

------------------------------------  

Karl-Erik Broström  

 

 

 

-------------------------------------  

Bengt Nyman Vice kassör  

 

 

 

--------------------------------------  

Maarit Ottavainen Ledamot 

 

 

 

 

 

 



 

VERKSAMHETSPLAN 

 

Styrelsen 

Vi kommer att fortsätta utveckla konceptet med öppna träningskvällar/Hundens 

dag/prova på eftersom vi ser ett mervärde i detta. 

Vi avser att jobba stadgeenligt och med struktur för att ge våra medlemmar det allra 

bästa. Och vi kommer att arbeta för att utveckla vår klubb med stor gemenskap och 

samhörighet. 

Under kommande verksamhetsår önskar vi fortsätta och utveckla vårt samarbete med 

den kommunala verksamheten och Kumla Kommun genom att fortsätta erbjuda arbete 

för dagligverksamheten och även ordna hundaktiviteter tillsammans. 

Vi hoppas också på att kunna visa att vi är en tillgång för kommunen som den stabila 

och populära förening vi är, med många framgångsrika medlemmar! 

Det kommer att hållas medlemsmöten 1 gång varannan månad och styrelsemöten med 

samma intervall. Vi planerar att klubben finns representerad vid årets distriktsmöten. 

 

 

Agility & Rallylydnadsgruppen 

Agilitytävling med dubblerade lagklasser och individuell klass 3 kommer att anordnas 

den 11-12 april i ridhus utanför Askersund samt en agilitytävling med klass 1 och 2 den 

12 september på klubben. Rallylydnadstävlingar datum ännu ej fastställda. 

Klubbmästerskap i agility och rallylydnad, datum ännu ej fastställda med 

efterföljande KM fest och förhoppningsvis en hejdundrande SM-fest för att fira våra 

SM-deltagare.  

Vi kommer att träffas för träning av banor i agility och rally, månadsbanträningar MBT 

på torsdagarna från april till november samt under vinterträningen på söndagarna från 

november till mars i ridhuset Sickelsta.  

Inköp av nya tunnelhållare har budgeterats för.  

Agility & Rallygruppen  

//Inger Olsén  

 

 

 



 

RUS 

Det är planerat ett MH och ett MT.  

MT 11.4. På Knottebo Bk  

MH 5.9. På Kumla Bk  

 

Maarit Ottavainen är anmäld till testledar utbildning som starter i februari 2015.  

I skrivande stund finns ingen sammankallande til RUS efter årsmötet 2015.  

 

 

Tävlingsgruppen Bruks 

Kumla bk kommer att arrangera inofficiell brukslydnadstävling ”Påskägget”, KM i 

uppletande under hösten 2015.  

26/4 lägre och högre klass spår  

27/6 lägre, högre och elitklass sök  

28/6 elit klass spår  

13/9 lägre, högre och elit klass skydd  

Hälsningar från Tävlingssektionen genom Liselotte Nordvall  

 

Tävlingssektionen lydnad 

 

Trivsel 

Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet med dagligverksamheten. Det finns ett 

behov av att uppdatera en del utrustning och hela köket behöver renoveras. 

Inköpen sker fortsatt på Ica Maxi i Kumla.  

Om varje grupp kontaktar trivselgruppen med önskemål i god tid inför sina tävlingar ser 

vi till att allt finns på plats. Det finns i nuläget ingen sammankallande för trivselgruppen 

till 2015. 

 

Underhåll 

Renovering av redskapsbod. Byte av en lysarmatur vid planen samt rikta in 

strålkastarna vid planbelysningen. Reparation av åkgräsklipparen. I övrigt ska 

fortlöpande underhåll ske efter behov så som gräsklippning buskröjning m.m. 



 

Utbildningsgruppen 

Kurser som vi har planerat för: valp, allmänlydnad, agility grund och 

agilityfortsättning under våren och hösten. En spårkurs och en tävlingskurs 

lydnad kommer att pågå under både våren och hösten. Sammarbetskurs och tävlingskurs 

i agility under våren. Helgkurser i spår och rallylydnad under våren och hösten.  

Utbildningar som vi planerat för: grundmodul, mentalkunskap, instruktörsutbildning 

allmänlydnad, instruktörsutbildning rallylydnad och instruktörsutbildning agility hoppas 

vi kunna skicka aktuella intresserade medlemmar.  

Inköp av jackor till nya instruktörer.  

Föreläsning om beteenden och hantering.  

 

 

 

  



 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

Ordförande för ett år: Vakant 

Kassör för två år: Inger Olsén (nyval) 

Ledamot för två år: Elin Ölvestad (nyval) 

Ledamot för två år: Britt-Marie Erlandsson (nyval) 

Ledamot för ett år: Tina Karlsson (fyllnadsval) 

Suppleant för två år: Sandra Jansson (nyval) 

Revisor för två år: Kerstin Rennerfelt 

Revisor för två år: Vakant 

Revisorssuppelant för 1 år: Vakant 

Revisorssuppelant för 1 år: Vakant 

 


