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Klubben hade 160 medlemmar den 31 december 2021, vilket är en ökning jämfört med
tidigare år.
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under år 2021.
Året har präglats av pandemin. Vi har fått ställa in en del och anpassa annat så att det ändå
gick att genomföra.
Kurser
Vi har genomfört fyra kurser i rallylydnad. Två nybörjarklasskurser med sex deltagande
ekipage vardera. En kurs i fortsättningsklass lockade sex ekipage. Den sista kursen var en
kombinerad kurs för avancerad klass och mästarklass och där deltog sju ekipage. Liss-Britt
Elegård hade huvudansvaret för dessa kurser.
Lena Lundmark har under fyra tillfällen genomfört en inkallningskurs för sex ekipage.
Vi har haft två vardagslydnadskurser med sex ekipage vardera. Den ena kursen höll Christina
Nyström och Monica Fundin i och den andra ansvarade Lena Lundmark för.
Margareta Adamsson har genomfört två valpkurser.
Jackis och Joakim Lannek har lotsat sex deltagande ekipage genom en grundkurs i viltspår.
Träning
Våra öppna träningar har varit relativt välbesökta under året. På initiativ av vår
utbildningskommitté har vi introducerat ”måndagsvärdar”. En måndagsvärd styr upp den
öppna träningen genom att erbjuda en gemensam inledning av träningen för de ekipage som
vill. Detta har varit mycket uppskattat efter vad vi kan se på antalet ekipage som kommer på
öppna träningen.
Vi startade under året upp en träningsgrupp för jaktapportering. Gruppen har tränat flitigt
vid flera tillfällen och det var varit nyttigt att träna med olika fågelhundsraser tillsammans.

Tävling och diplomering
Vi kunde inte hålla årsmöte år 2021, men tävlingskommittén inledde ändå tävlingsåret med
att utse Årets Hund för 2020 i följande discipliner och klasser:
 Rallydnad fortsättningsklass: Wilma med matte Nenette Bergendorff
 Lydnad Startklass: Rex med matte Annika Bergelius
 Lydnadsklass 1: Ecco med matte Maria Wägner
 Viltspår: Wilma med matte Nenette Bergendorff
 Nose Work: Viggo med matte Inga-Britt Eriksson
Vi har genomfört två träningstävlingar i rallylydnad under 2021. Den 21 juni startade 4
ekipage i antingen avancerad klass eller mästarklass. Den 23 augusti startade hela 15 ekipage
i antingen nybörjarklass eller fortsättningsklass.
Vår fantastiska tävlingskommitté förstärkt med flera goda krafter arrangerade ett ytterst
lyckat Klubbmästerskap i rallylydnad den 5 september. Förutom rallylydnaden, som lockade
15 startande ekipage, kunde de som ville gå tipspromenad, tävla i snabbaste hunden,
hundbingo, nosework samt givetvis äta gott. Även om det var 15 tävlande i rallylydnaden kan
ju bara ett ekipage bli klubbmästare och denna gång lyckades Rex med matte Annika
Bergelius bäst.
Vi har genomfört två diplomeringar inom Sund med Hund, grön och blå nivå. Fyra ekipage
kan nu ståta med diplom, scarfs och buffar som visar att de klarat Sund med Hund.
Temadagar och Hundens vecka
Vi har under året arrangerat ett antal temadagar där även personer som inte varit
medlemmar hälsats välkomna. Det har varit prova på Nose Work, hur det går till att tävla i
rallylydnad, löpträning med hund och cirkelträning med hund. Några av aktiviteterna ägde
rum under Hundens vecka. Hundens vecka avslutades med hundpromenad på Marholmen
med picknick och agilityövningar i den skärgårdsinspirerade agilitybana som finns där.
Aktiviteter
Vi har genomfört gemensamma hundpromenader i såväl Rimbo som Norrtälje under 2021,
där vi har bjudit in såväl medlemmar som icke medlemmar att delta. Trots att flera
promenader under våren 2021 blev inställda på grund av pandemin kunde vi genomföra åtta
promenader vardera i de båda orterna, varav två samma dag under Hundens vecka.
Deltagarantalet på promenaderna har varierat, men det förefaller som att promenaderna är
uppskattade av både två- och fyrbenta. Precis som andra aktiviteter sker promenaderna i
samarbete med Studiefrämjandet och vi har olika teman där vi tränar hundmöten, stadga,
balans men också att plocka farligt skräp för hundar i anslutning till promenaden.
Vi har bjudit in till två medlemsträffar under året, en medlemskväll med aktiviteter och
grillning den 2 augusti och en vid Lucia.
Våra kommittéer

Utbildningskommittén, UK, har under årets utgjorts av Lena Lundmark, Liss-Britt Elegård och
Sanna Hedström. UK har kallat till sex möten under 2021, varav ett var ett planeringsmöte
med några instruktörer för att diskutera måndagsträningar och studiecirkeln. Under året har
UK sett över det ordrika utkast till arbetsordning som funnits och anpassat det till ett mer
passande format. Styrelsen fastställde arbetsordningen under hösten 2021.
Tävlingskommittén, TK, utgörs av Inga-Britt Eriksson, Anna Tillaeus och Christina Nyström.
TKs största uppgift har varit att anordna klubbmästerskapet, men de har också ansvar för
träningstävlingar och att utse Årets Hund. De skiftande restriktionerna har gjort det svårt att
planera för tävlingar under år 2021.
Trivselkommittén består av Inga-Lill Degerfors och Joakim Lannek. Trivselkommitténs arbete
inkluderar såväl materialförvaltning som att ha ett övergripande ansvar för
medlemsaktiviteter som inte är kurs eller tävling. Då det inte är kul att kvotera det antal
medlemmar som kan delta i trivselaktiviteter blev det till följd av pandemirestriktionerna
bara två medlemsdagar/kvällar år 2021.
Informationskommittén har skött det löpande arbetet med webben och administration av
Facebooksidorna. Kommittén består av Britt-Marie Strindhammar, Jackis Lannek, Christina
Nyström och Erika Persson. Under året har Britt-Marie även tagit fram ett välkomstbrev till
nya medlemmar.
Utbildning av funktionärer
Instruktörer- och hjälpinstruktörer har genomfört en studiecirkel med boken Bäst var dag
som underlag. Det var mycket lärorikt. Vi enades om att fortsätt att utvecklas tillsammans.
De förtroendevalda samt våra instruktörer har också fått en kväll under ledning av Emma
Hammar under vilken vi finslipat vår förmåga att leka hundarna till lydnad.

Vi vill tacka alla medarbetare, instruktörer och funktionärer som gjort detta år så bra, trots
pandemin. Nu ser vi fram mot ett inspirerande och aktivt 2022.
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