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Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen

Ordförande – Anna Johansson
Vice ordförande – Elin Ölvestad
Sekreterare – Frida Holst-Pettersson
Vice sekreterare – Malin Fors Nilsson
Kassör – Inger Olsén
Ledamot – Lena Holm
Ledamot – Sandra Madsen
Suppleant – Lotta Andersson
Suppleant – Agneta Vasstun

Styrelsen för 2017 har hållit 10 stycken styrelsemöten där vi jobbat oss igenom alla
typer av uppkomna frågor så som frågor rörande klubbens ekonomi, hur vi engagerar
nya och gamla medlemmar samt övriga klubbfrågor inför våra medlemsmöten.
Styrelsen har hållit 4 stycken medlemsmöten under 2017 där vi diskuterat allt
väsentligt rörande klubbens rullande verksamhet och på det sista mötet engagerades
medlemmarna i ett ”grupparbete” där de fick komma med förslag och idéer för att
rädda klubbens något ansträngda ekonomi. Vi har på medlemsmötena njutit av
härliga uppvisningar från våra medlemmar och deras olika hundsporter. Styrelsen har
hållit 3 stycken gruppmöten under 2017.
Samarbetet med Kumla kommun och den Dagliga verksamheten fortgår.
Vi tackar för förtroendet!
/Styrelsen 2017
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Agility
Agilitygruppens deltagare:
Sammankallande: Renée Uhlan, kassör: Josefin Mälman. Per Bengtson, Tina
Karlsson, Emma Björkvall, Åsa Larsson, Sandra Madsen, Sabina Håkansson, Sissi
Juberg och Helen Rees.
Under året har vi haft flera möten där vi har diskuterat det övergripande arbetet under
året. Vi har även en Facebookgrupp och en Facebookchatt där vi diskuterar och
planerar aktiviteter.
Det har varit 6st månadsbanträningar under året. Då bygger vi banor och tränar
under tävlingslika former.
Vi har arrangerat en stor officiell agilitytävling i Askersunds ridhus. En tvådagars
tävling 4–5 november med sammanlagt ca 1300 starter. Tävlingen var mycket
uppskattad och flöt på bra.
Agility-SM gick detta år i Östersund. Klubben hade flera representanter som körde
agility i sina egna färgvalda SM-tröjor.
Deltagare SM individuellt var:
Small - Tina Karlsson med Set.
Medium - Per Bengtson med Knytta.
XLarge - Sabina Håkansson med Adna och Persie.
Deltagare SM lag var:
Small - Tina Karlsson med Set och Cliff.
Large – Erica Lundwall med Tex och Renée Uhlan med Mulle och Zack, Emma
Björkvall med Hejja, och Vicke, Josefin Mälman med Era och Gavi, Sabina
Håkansson med Adna och Persie.
SM-reusltat:
Sabina Håkansson SM silver med Adna, och 5:a med Persie i XLarge
Per Bengtson SM brons med Knytta i Medium
Distriktsmästerskapen var i år på Frövi BK. Kumlas deltagare kämpade på bra och
fick några fina placeringar. Bäst gick det för Renee Uhlan som kom 3:a, Per
Bengtson med Vicke 4:a i XLarge och Susanne Ohlsson 4:a med Buster i Medium.
Ingen större framgång i lagklassen.
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Ett Klubbmästerskap arrangerades med bra uppslutning där det serverades tacos.
Klubbmästare blev:
Small - Tina Karlsson med Cliff
Medium - tyvärr ingen som tog sig i mål i båda loppen.
Large – Emma Björkvall med Hejja
Hinderparken har uppdaterats med 14 par nya tunnelhållare, 2 st 6 m och 2 st 4 m
tunnlar.
Klubbens tävlingsekipage har visat fina resultat ute på banorna. Josefin Mälman med
Gavi, Hannah Uhlan med Era, Åsa Larsson med Jackaroo, Fanny Gott med Bud och
Tina Karlsson med Set har alla blivit Agilitychampions.
Sabina Håkansson med Adna, Josefin Mälman med Gavi och Tina Karlsson med Set
har blivit Hoppchampions.
STORT TACK till alla som ställer upp för klubben, alla funktionärer och alla som
arbetar hårt för att visa att Kumla BK:s agility är att räkna med!
// Agilitygruppen

Bruks och Lydnad
Tävlingsgruppen har även 2017 jobbat som två grupper, en lydnadsgrupp och en
bruksgrupp, vilket har fungerat mycket bra även i år.
Sammankallande i bruksgruppen, Ann-Sofie Lindgren och sammankallande i
lydnadsgruppen, Sandra Jansson.
Bruksgruppen har varit behjälplig av flera personer. För ekonomin Liselott Nordwall
och TS Liselott och Towa Lindberg. Flera har varit med och tagit ansvar inför
tävlingar på olika sätt. Det har varit olika personer som har haft ansvar för de olika
tävlingarna, bl.a. Leif Norstedt för elitspåret och Kenth Sahlqvist för skyddstävlingen.
Bruksgruppen har arrangerat följande tävlingar.
Lkl och hkl spår den 23/4, ekl spår den 2/7, skydd lkl, hkl och ekl den 18 september
och patrullhund lkl, hkl och ekl den 1/10.
Lydnadsgruppen har arrangerat en lydnadstävling i startklass och klass 1 den 8/10..
Tack till alla inblandade!
Bruks och lydnadsgruppen, Kumla BK
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Freestyle
Freestylegruppen har under 2017 haft en freestyle tävling med samtliga klasser (1-3)
i både freestyle och heelwork to music. Tävlingen hölls den 8 juli med ca 60
startande. Både tävlande, domare och arrangörer var mycket nöjda med tävlingen!
Inför tävlingen hade vi även två öppna träningar på klubben i heelwork och freestyle.
Moa & Alexandra, freestylegruppen

Nose Work
Under året har ett DP NW1 och NW2 arrangerats;
-

12 deltagare NW1 varav 9 med godkänt resultat
1 deltagare NW2 varav 1 med godkänt resultat

Det har även arrangerats en inofficiell tävling TSM NW1;
-

23 deltagare där vi fick väldigt mycket positiva ord både på sociala medier och
på mail om vilken bra arrangerad tävling det var. Köket sålde en hel del denna
dag, vilket inbringar pengar till Trivsel.

/Frida Holst-Pettersson

Rallylydnad
Finns ingen grupp i nuläget.

RUS
Klubben har genomfört 3 stycken uppfödar MH:n under året.
/ Styrelsen
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Trivsel
Trivselgruppen har under året fortsatt sitt samarbete med daglig verksamhet för
funktionshindrade vuxna i Kumla kommun i mindre skala då daglig verksamhet haft
andra uppdrag. Daglig verksamhet har haft verksamhet på klubben två dagar i
veckan i mån av tid. De städar klubbstugan, fyller på och handlar basvaror till
caféverksamheten. Inköp görs på Axfood, samt Ica maxi. Daglig verksamhet har
lagat funktionärsmat till tävlingar på klubben efter förfrågan i god tid klubben.
Trivselgruppen 2017, sammankallande Viveca Karlsson samt Elin Ölvestad och
Therese Danielsson

Underhåll
Gruppen har haft ett samarbete med daglig verksamhet för funktionshindrade vuxna i
Kumla kommun. Daglig verksamhet har två dagar på klubben, och den gruppen har
utökats med 6 personer som hjälper till med underhåll. De sköter om utemiljön runt
klubbstugan och har sett till att det blir snyggt och rent. Fixat trasiga saker efter
förmåga.
Underhållsgruppen 2017 Sammankallande Viveca Karlsson samt Elin Ölvestad.

Utbildning
Det har arrangerats flera kurser under året: två valpkurser, en tävlingslydnad
startklass & klass 1, en rallylydnadskurs samt en handlingskurs i agility.
Under året har Henrik Lindström gått utbildning grundmodul, Malin Fors Nilsson och
Inger Olsén har gått bruksinstruktörsutbildning. Ett mycket välkommet tillskott till
klubbens utbildningsverksamhet.
Gruppen har träffats under året för planering, samt hållit instruktörs/assistent möten
på klubben, tillsammans med aktiva instruktörer och assistenter varit på Indigo i
Kumla för en trevlig kväll med umgänge och god mat.
Sammankallande Elin Ölvestad tillsammans med Inger Olsén och Helen Rees tackar
för det gångna året.
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Underskrifter av styrelsen

…………………………………………………

…………………………………………………

Anna Johansson, ordförande

Elin Ölvestad, vice ordförande

………………………………………………..

………………………………………………….

Frida Holst-Pettersson, sekreterare

Malin Fors Nilsson, vice sekreterare

………………………………………………

…………………………………………………...

Inger Olsén, kassör

……………………………………………..

…………………………………………………

Lena Holm, ledamot

Sandra Madsen, ledamot

…………………………………………….
Agneta Vasstun, suppleant

…………………………………………………….
Lotta Andersson, suppleant

Balans och resultatrapport
Se bilaga.

Revisionsberättelse
Lämnas av revisorerna, läses upp på mötet.
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Verksamhetsplan 2018
Styrelsen
Styrelsen ska under verksamhetsåret 2018 arbeta mot:
Att vända föreningens minusbudget.
Att samtliga grupper i klubben får det stöd som krävs för att öka inkomsterna och att
nå sina mål.
Att på olika sätt verka för att få flera medlemmar att engagera sig i klubbens
aktiviteter.
Att det bedrivs aktiv medlemsvård genom att stödja de regelbundna sociala
aktiviteter som vi anordnar traditionsenligt på klubben.
Arrangera planerade medlemsmöten, gruppmöten och årsmöte i februari.
Att planera och genomföra en aktivitet på Kumla brukshundklubb i samband med att
SBK fyller 100 år.
Att fortsätta stödja samarbetet med Daglig verksamhet i Kumla.
Att fortsätta att verka för ett gott kamratskap där alla har möjlighet att utvecklas
tillsammans med sin hund.
// Styrelsen
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Agility
Vi kommer att arrangera tävling under 2018. Om vi får stöd och hjälp av övriga
medlemmar som funktionärer kan vi ha en större tävling som ger större vinst. I annat
fall kommer vi att arrangera flera mindre tävlingar med sämre ekonomi.
Klubbmästerskap kommer att arrangeras, datum ännu ej fastställt.
Vi planerar att ha månadsbanträningar ute på klubben med start så fort vädret tillåter.
Vi kommer att sponsra våra SM-ekipage med varsin t-shirt samt försöka ordna en
SM-fest där SM-deltagarna får en liten present.
Hinderparken kommer att behövas kompletteras under året med nya hopphinder, ett
slalom och starttavla. Vi kommer dessutom att sälja av några av våra befintliga gamla
hinder som inte används.
Vi siktar på ett trevligt år 2018.
// Agilitygruppen

Bruks och Lydnad
Lägre & högre klass spår, 15 starter
Elit spår, 10 starter
Sök, lkl-ekl, 15 starter
Patrullhund, lkl-ekl, 10 starter
Elitklass spår, sök och patrullhund går som RM för Australian kelpie
Lydnadstävling 20 starter
Inofficiella lydnadstävlingar, två stycken, totalt 30 starter
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Freestyle och HTM
Freestylegruppen planerar att ha en tävling under 2018, 5-6 maj.
Tävlingen har dubbla starter av alla klasser, freestyle på lördagen och heelwork på
söndagen.
Vi planerar att inför tävlingen ha ett par öppna träningar på klubben för de som är
nyfikna på att tävla/hur tävlingen kommer gå till eller som vill tävlingsträna sina
program.
Moa & Alexandra, freestylegruppen

Nose Work
Finns i nuläget ingen grupp.

Rallylydnad
Finns i nuläget ingen grupp.

RUS
Rus avser att genomföra två stycken MH under 2018
Det första den 9/6 och ett den 29/9.
Vi hoppas på två intressanta och spännande dagar både för hundar och förare och
eventuella uppfödare.
RUS gruppen Anna Johansson, Karin Blomsthed samt Carro Resin.

Trivsel
Trivselgruppen fortsätter sitt samarbete med daglig verksamhet för funktionshindrade
vuxna i Kumla kommun där daglig verksamhet finns som en bonus för klubben och
fixar det de kan utan åtaganden. Inköp på Axfood, och Ica maxi samt att göra
storinköp av förbrukningsmaterial 2gg/året. Trivselgruppen planerar att ha tre
trivselmöten under året. Fortsätta att göra klubbstugan mysig och trevlig för alla
medlemmar. Se till att ett bra utbud av varor finns i cafeterian efter medlemmarnas
önskemål så gott det går.
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Underhåll
Underhållsgruppen planerar ett fortsatt samarbete med daglig verksamhet för
funktionshindrade vuxna i Kumla kommun som en bonus för klubben och fixar det de
kan utan åtaganden. Daglig verksamhet fortsätter att hålla snyggt och rent utanför
klubbstugan i mån av tid.
Underhållsgruppen planerar att ha tre underhållsmöten under året.

Utbildning
Kurser: valp, lydnad, rallylydnad och brukskurs under våren samt förhoppningsvis
valpkurs och brukskurs under hösten samt en studiecirkel i mental träning under
vinterhalvåret
Kurspengen: betalas ut enligt lista i instruktörsmaterialet samt att gruppen planerar
för en kväll tillsammans med aktiva instruktörer där vi roar oss utanför klubben.
Träningsgruppspengen: kommer under året att ses över pga förändringar hos
Studiefrämjandet.
Utbildningar/fortbildningar: planerar att skicka deltagare till grundmodul samt till
övriga instruktörs och fortbildningar som distriktet anordnar om intresse finns.
Inköp: av böcker och övrigt kursmaterial.
Föreläsningar: inga planerade.
// Utbildningsgruppen
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Valberedningens förslag
Ordförande: Anna Johansson omval
Kassör fyllnadsval 1 år:
Sekreterare 2 år:
Ledamot 2 år:
Ledamot fyllnadsval 1 år: Agneta Vasstun
Ledamot fyllnadsval 1 år:
Suppleant fyllnadsval 1 år: Sandra Madsen
Suppleant 2 år:
Revisorer 2 st:
Revisorsuppleanter 2 st:
Valberedningen, sammankallande:
Valberedningen, ledamot:
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