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Klubben hade 193 medlemmar den 31 december 2022, vilket är en ökning jämfört med 
*digare år. 
Styrelsen har ha[ sex protokollförda möten under år 2022, utöver möten i direkt anslutning 
*ll årsmötet. 

Kurser/Studiecirklar 
Vi har genomfört följande kurser: 
En kombinerad kurs i avancerad klass och mästarklass.  
En allmänlydnadskurs under våren. 
En grundkurs i viltspår.  
En kurs i Bäst Var Dag, genomförd under Lena Lundmarks och Jackis Lanneks 
instruktörsutbildning. 
En studiecirkel med mål aE tävla i Startklass lydnad. 

Träning 
Vi har i vanlig ordning ha[ öppna träningar under året och de har periodvis varit välbesökta. 
Under flera av de öppna träningarna har vi ha[ förberedda teman som man kan vara med på 
om man vill. Det har varit uppskaEat, men det har också varit svårt aE få någon aE hålla i 
dessa teman. 
Träningsgruppen för jaktapportering har varit en succé med eE 60-tal medlemmar. Gruppen 
har tränat fli*gt vid flera *llfällen och med flera olika upplägg och svårighetsgrader. 

Tävling och diplomering 
På årsmöte inledde tävlingskommiEén tävlingsåret med aE utse Årets Hund för 2021 i 
följande discipliner och klasser:  

• Rallylydnad fortsäEningsklass: Rex och Annika Bergelius 



• Rallylydnad Avancerad klass: Ecco och Maria Wägner 

• Rallylydnad Mästarklass: Ecco och Maria Wägner 

• Lydnad Startklass: Viggo och Inga-BriE Eriksson 

• Lydnadsklass 1: Ecco och Maria Wägner 

• Viltspår anlag: Rex och Annika Bergelius 

• Nose Work/NW1: Viggo och Inga-BriE Eriksson 

Vi har genomfört fyra träningstävlingar i rallylydnad under 2022, samtliga dömda av Liss-BriE 
Elegård. Den 15 maj deltog sex ekipage i nybörjarklass och fem i fortsäEningsklass. Fyra 
ekipage vardera provade på aE tävla den 30 maj respek*ve den 22 augus*. Tre ekipage kom 
på träningstävlingen den 29 augus*. 

Vår fantas*ska tävlingskommiEé förstärkt med kluriga domare Liss-BriE Elegård arrangerade 
eE trevligt Klubbmästerskap i rallylydnad den 4 september. Elva tävlande kom *ll start. E[er 
en utslagsrunda mellan Ecco och Maria Wägner och Malin och Hasse Herzing fick Ecco och 
Maria fick kliva högst upp på pallen. På tredje plats kom Ann-CharloE ZeEerlund och Fiddeli. 
Publikens val och så aE säga i andra ändan av prisskalan blev Isa med maEe Jackis Lannek. 

Temadagar och Hundens vecka 
Sju ekipage deltog i balansbollsträning under ledning av Camilla Grunditz. 
Sex ekipage vardera deltog på temakvällar i viltspår, en med tema startruta och en med tema 
korsande spår.  
Vi har ha[ två temakvällar/dagar med prova på Nosework. Den 23 maj skedde deEa som en 
prova-på parallellt med vår öppna träning och det var stort intresse. Under Hundens vecka 
ägnades den 17 september helt åt Nosework och sex ekipage deltog. 
Den andra dagen på Hundens vecka erbjöd vi prova på Hoopers, rallylydnad, gå en 
urvalsbana för Nosework, cirkelträning med hund samt en *pspromenad.  

Aktiviteter 
Vi har genomfört eE flertal gemensamma hundpromenader i såväl Rimbo som Norrtälje och 
även icke medlemmar får delta på dessa. Deltagarantalet på promenaderna har varierat, men 
promenaderna är uppskaEade. Vi har olika teman där vi tränar hundmöten, stadga, balans, 
men också aE plocka farligt skräp för hundar i anslutning *ll promenaden. 
E[ersom valpkursen blev inställd på grund av för få anmälda anordnade vi sex valpträffar 
istället. Under dessa gick vi en kort promenad och gjorde sedan lite övningar som kan bidra 
*ll en bra grund för fortsaE träning. Det var trevliga träffar och något som gav mersmak. 

Vi har bjudit in *ll två medlemsträffar under året, en medlemskväll med ak*viteter och 
grillning den 20 juni och en vid Lucia. Vi anordnade också en träff på Hunderbanan. 

Våra kommittéer 



UtbildningskommiEén, UK, har under årets utgjorts av Lena Lundmark, Liss-BriE Elegård, 
Sanna Hedström och Helen Svensson. UK har förtjänsmullt drivit på arbetet med studiecirklar, 
temakvällar/dagar, utveckling av öppna träningen och pepp *ll instruktörerna aE fortbilda 
sig. 

TävlingskommiEén, TK, utgörs av Inga-BriE Eriksson, Anna Tillaeus och Chris*na Nyström. TKs 
största uppgi[ har varit aE anordna klubbmästerskapet, men de har också ansvar för 
träningstävlingar och aE utse Årets Hund.  

TrivselkommiEén består av Inga-Lill Degerfors, Elisabeth Söderberg och Joakim Lannek. 
TrivselkommiEéns arbete inkluderar såväl materialförvaltning som aE ha eE övergripande 
ansvar för medlemsak*viteter som inte är kurs eller tävling.  

Informa*onskommiEén har sköE det löpande arbetet med webben och administra*on av 
Facebooksidorna. KommiEén består av BriE-Marie Strindhammar, Jackis Lannek, Chris*na 
Nyström och Erika Persson.  

Utbildning av funktionärer 
Lena Lundmark och Jackis Lannek har vidareutbildat sig *ll instruktörer i Bäst Var Dag. 
De instruktörer och övriga funk*onärer som hade möjlighet fick under Gun Englunds ledning 
en fortbildningsdag om Hoopers. Vi fick lära oss grunderna i Hoopers, så aE vi kan hjälpa våra 
medlemmar och varandra med denna nya sport. 
Flera av våra ak*va funk*onärer har deltagit på en distansföreläsning som vår 
samarbetspartner Studiefrämjandet har anordnat. Det var Sophie Schelin som talade på 
temat Tankar, känslor och personlighet. 

Vi vill tacka alla medarbetare, instruktörer och funk*onärer som gjort deEa år så bra, trots 
pandemin. Nu ser vi fram mot eE inspirerande och ak*vt 2023. 
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