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Verksamhetsberättelse 2018 

Agilitygruppen 

Sammansättning och ansvarsområden 

Karin Sunnegårdh-Grönberg:  sammankallande, utbildning  

Frida Westergren:   externa kurser, gemensamma träningar  

Jennifer Engberg:   utbildning, hinderpark, webbmaster  

Karolina Eliasson:   hinderpark 

Gustaf:    gemensamma träningar 

Sandra Eriksson:   inofficiella tävlingar (tillträtt i oktober) 

Delegationer 

Utbildning har haft hjälp av Erica Svanered med instruktörsträff, planering av grundkurser, att 
förbereda och anordna grundkurser. 

Victoria Persson och Carin Nylander-Nygren har varig delaktiga i att planera, förbereda och 
genomföra tävlingskurser med extern kursgivare. 

Britta Hansen har tom september ansvarat för tränings/tävlingssatsningen. 

Carin Nylander-Nygren har ansvarat för att ordna priser till tävlingar och inofficiella tävlingar. 

Möten 

Agilitygruppen har haft 10 protokollförda möten. Protokollen har löpande lagts ut på klubbens 
hemsida. 

Representanter från gruppen har deltagit vid de träffar som styrelsen har kallat till förutom ett 
möte i december pga. kort varsel. 

I februari genomfördes ett instruktörsmöte för klubbens aktiva agilityinstruktörer. Utbildningsåret 
utvärderades, uppdaterade kursplaner diskuterades, årets kurser planerades och önskemål om 
fortbildningsdag föreslogs. 

I maj hölls en hinderfixardag då agilityaktiva träffades för att gå igenom och fräscha upp 
hinderparken. 

Tävlingsarrangörsgruppen har hållit ett funktionärsmöte i maj och ett utvärderingsmöte, 
inklusive lotteri, av årets tävlingar i oktober. 

I oktober genomfördes en informationsträff för alla agilityaktiva i samband med 
tävlingsarrangörsgruppens utvärdering/lotteri. 

Agilitygruppen vill tacka alla som vinnlägger sig att komma på gemensamma agilitymöten för att 
bidra och utveckla verksamheten. 
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Utbildning 

Följande kurser har genomförts under året: 

• 4 Agilitykurs steg 1 med 34 deltagare. 

• 3 Agilitykurs steg 2 med 26 deltagare. 

• 1 Agilitykurs steg 3 med totalt 8 deltagare. 

• 2 tema-kurser, en med inriktning mot hoppteknik och mot tävlingsstart. 

• Regelbundna instruktörsledda tillfällen för nybörjarekipage inomhus i Loboohallen. 

• 3 timmar privatlektioner. 

• Två dagars tävlingskurs för extern instruktör (Elin Fahlgren) inomhus i februari. 10 
deltagare med hund. 

• En dags tävlingskurs för extern instruktör (Enya Habel) utomhus i maj.12 deltagare med 
hund. 

• Två dagars tävlingskurs för extern instruktör (Jouni Orenius/Isabelle Orenius 
Emanuelsson) utomhus i juli.16 deltagare med hund och 3 åhörare. 

• 3 A1 instruktörer har utbildats externt; Linda Kangas, Irja Nybrand och Gustaf Elgh. 

I oktober genomfördes en fortbildningsdag för agilityinstruktörer och medlemmar i agility- och 
tävlingsarrangörsgruppen. En dag ägnades åt att lära mer om inlärning och klickerträning och 
för att förtydliga fundament i inlärning tränades höns. 

Agilitygruppen passar på att rikta ett stort tack till alla som bidragit till att vi har kunna erbjuda en 
stor och bred kursverksamhet under året! 

Träning 

Gemensamma träningstillfällen har erbjudits för så väl tävlings- så som tränings- och 
nybörjarekipage löpande i Loboohallen under perioderna januari-april och november och 
december. 

Ett gemensamt träningstillfälle erbjöds utomhus i september. 

Tävlings/träningssatsningen har fram till och med augusti erbjudit hjälp med att sammanföra 
träningsintresserade i träningsgrupper. Därefter har ingen ansvarig funnits. 

Agilitygruppen riktar ett stort tack till Britta Hansen som är den som har hjälpt 
träningsintresserade att hitta kompisar – ett måste för framgångsrik träning. 

Tävling 

Under 2018 har 4 officiella tävlingar genomförts: 

• 2-3 juni; klass 1-3 och lag, 962 anmälda ekipage 

• 19 juni; klass 2, 39 anmälda ekipage. 

• 23 augusti; klass 1, 77 anmälda ekipage. 

• 15 september; klass 3 och lag, 222 anmälda ekipage. 

Under 2018 har 3 inofficiella tävlingar genomförts: 

• 22 april; vårhoppet inomhus. 

• 26 juni; sommarcupen utomhus. 

• 15 augusti; KM utomhus. 

• 16 december; julhoppet inomhus. 
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Klubbmästare 2018; Irja Nybrand med Sally – Stort grattis! 

  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Starter officiella 
tävlingar 

896 1542 1347 1788 1185 1300 

Starter inofficiella 
tävlingar 

250 390 290 292 449 180* 

     *exklusive Julhoppet 

Championat har tilldelats följande; 

• Jonna Persson och Ester 

• Gustaf Elgh och Leia 

• Eva Lundström och Freja 

• Carin och Nova 
 

Till Agility-SM 2018 kvalade följande; 

• Veronica Sundqvist med Pajas 

• Gustaf Elgh med Leia 

• Ida Forslund med Nessie 

• Anna Nore med Leha 

• Jenny Naarttijävi med Lilja 
 

Agilitygruppen är tacksamma för och stolta över alla aktiva tävlings- och träningsekipage. Agility 
för UBHK har en stor bredd i kombination med hög nivå bland tävlingsekipagen vilket är positivt 
för vidareutbildning av alla inom agility för UBHK. Det är många, oavsett tävlingsklass, som 
under året gjort flera fina insatser vid tävlingar runt om i hela Sverige. Agilitygruppen gratulerar 
alla till både stora och små framgångar! 
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Bruks 

Sammansättning 

Sammankallande:  Maria Lindmark    

Tävlingsansvarig:  Lena Wiklund, Maria Lindmark 

Utbildningsansvarig:  Amanda Norden 

PR Info-ansvarig:  Maria Juslin 

Övriga:   Sandra Olofsson, Malin Malmenström, Åke Wiktorsson, Sara 
Johansson. Helen Israelsson, Elisabet Ahlqvist 

 

Totalt antal medlemmar i bruksgruppen: 9 personer. 

Aktiviteter 

Möten 

• Vi har haft verksamhetsmöten ca en gång i månaden under vårterminen samt 2 möten 
under höstterminen för att planera och driva bruksverksamheten under året. 

• Två förberedande möten inför vår och höstprov samt utvärderingsmöten efter proven. 

• Ett planeringsmöte inför Bruksträningshelgen. 

• Ett möte för att göra årshandlingarna. 

Utbildning/konferenser 

• Vi hade representanter som medverkade på ÖND:s samordningskonferens i Medlefors. 

• Några av klubbens domare var med på domarkonferensen i Medlefors. 

Träning 

• Gemensamma träningstillfällen i Lobohallen genomfördes vid 7 tillfällen under 
vårterminen.  

• Vi hade en Bruksträningshelg där alla medlemmar var välkomna. 

• Gemensam skotträning/uppletandeträning arrangerades varje onsdag under vår och 
höst, samt även några söndagar under hösten.  

• Gemensam störningsträning för klubbens alla medlemmar arrangerades vid 5 tillfällen. 

Tävling 

• Vårprovet  19-20/5  

• Höstprovet 29/9-30/9 

• Patrullhundstävling 20 oktober. 

Kurser/Föreläsning 

Följande kurser/föreläsningar utfördes: 

• Föreläsning med Thomas Forsberg Fysiopet. 

• Appellkurs 

• Rapportkurs för nybörjare, med Eva-Karin Sjödin. 

• Brukskurs för Towa Lindh 

• Brukslydnad för Anna Lindelöf 
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• Nybörjar skyddskurs, gemensamt med Vännäs BHK. Instruktör Alf Jannesson. 

Utvärdering  

Träning 

Bruksträningshelgen var väldigt lyckad och uppskattad. Ca 20 personer deltog, vissa hade 
husvagn uppställda på klubbområdet.  
  
Störningsträning var fortsatt väldigt uppskattade. Det är viktigt att vi har en ansvarig varje gång, 
det var några brister på ansvarsområdet vissa träffar.  
Uppletandeträningen i samband med skotträningen fungerade bra på våren men under hösten 
blev det fort mörkt. Att ta hänsyn till nästa år. 

Tävling 

Anmälda ekipage till våra Bruksprov. 
 

 
 
Antalet anmälda ekipage till våra Bruksprov var lägre i år pga att midsommartävlingen utgick. 
  
Nytt för i år var att vi genomförde en Patrullhundstävling, det var väldigt uppskattat. 
 
Vi har stort behov att få fler antal funktionärer till våra bruksprov. Det är några som drar ett stort 
lass, det är viktigt att våra medlemmar och hemmaekipage hjälps åt för att vi ska kunna hålla en 
bra kvalité på våra Bruksprov. 

Utbildning 

Tävlingsledare/Tävlingssekreterare; 
Vi hade planerat utbildning, men då kursen krävde 100% närvaro och några inte hade möjlighet 
vid det tillfället så väljer vi att vänta till kursen kan göras web-baserat istället. 
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Kurser 

Appellkurs för Susanne och Kerstin blev inställd pga för få anmälda. 

Lägrekurs för Lena Wiklund, Åsa Björnström och Maria Lindmark blev inställd pga för få 
anmälda. 

Utvärdering av våra Mål för 2018 
Skapa förutsättningar för att erbjuda medlemmar gemenskap, utbildning, träning och tävling 
inom bruks, genom att: 

• nya och gamla medlemmar ska känna sig VÄLKOMNA och få möjlighet att skapa nya 
relationer.  
Vi har ”öppnat upp” stugan för alla medlemmar, det går att ta en paus i träning för 
umgänge fika och mat. Vi har även haft flertalet öppna gemensamma träningstillfällen. 
 

• förbättra samarbetet mellan verksamhetsgrupperna.  
Här finns förbättringspotential. Det har dock blivit något bättre nu när klubbstugan är 
mer öppen. 

 

• stötta medlemmarnas utveckling genom att erbjuda efterfrågade kurser inom de olika 
verksamhetsgrenarna. 
Vi har erbjudit och genomfört många kurser under 2018.  
 

• utbilda funktionärer i den utsträckning som behövs för att anordna tävlingar. 
Vi har inte haft möjlighet att skicka någon på utbildning. 
 

• bedriva tävlingsverksamhet för att få fler aktiva tävlande inom bruksgrenarna. 
Vi har genomfört tävlingarna planenligt. 
 

• vara aktiva på UBHK Bruksverksamhet hemsida och facebooksida. 
Vi har framförallt varit aktiva på facebooksidan.  
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Freestyle 

Sammansättning 

Sammankallande:   Jeanette Engman  

Tävlingsansvarig:   Maria Stjernfeldt Johansson 

Information- och serviceansvarig:  Maria Stjernfeldt Johansson 

Övriga:    Anna Nore 

   

Aktiveter 

Möten 

Vi har haft två planeringsmöten.  

Utbildning 

Inför tävling så utbildade sig Ola Engman till tävlingsledare. 

Tävling 

Två tävlingar anordnades under 2018. 
Vårdansen 2018-04-21 med 10 starter. 
Tomtedansen 2018-12-01 med 47 starter. 

 

UBHK har haft mycket fina tävlingsframgångar inom freestyle/HtM.  

Eva Andersson har med sina hundar Okk och Tia rest runt i Europa och tävlat HTM med 
landslaget på både NM och EM. De kvalade även in till VM, som hölls i Holland 20-22 juli 2018 

På NM i Finland tog Sverige lag-GULD i HtM. Individuellt blev Eva 5:a Okk. 
Årets SM avgjordes den 8 december och där tog Eva med Okk en 2:a plats. 
 
Sabine Åström har med sitt lag ”Släkten är värst” med hundarna Iver och Kuta deltagit i SM den 
8 december, tävlande i TtM och där tog dom en 2:a plats. 

 

SM gick av stapeln på Stockholms Hundmässa 8 december 2018..   

Följande klubbekipage deltog individuellt i HtM samt TtM med mycket bra resultat 

Eva Andersson med Okk tog en 2:a plats av 13 startande i HtM 
 
Sabine Åström med Kuta och Iver tog en 2:a plats av 3 startande i TtM 

 

Ett stort grattis till dessa mycket fina prestationer. 

  



    

 

 

 

   8 

 

 

 

Utvärdering 

 
Under året arrangerades två tävlingar.  
Inför vårdansen så behövde vi ytterligare en tävlingsledare, vilket då Ola Engman läste in och 
han är nu godkänd tävlingsledare. 
Den sista tävlingen vi arrangerade, Tomtedansen den 1 december 2018 visade sig vara väldigt 
populär, vi fick så många fler anmälningar än vi trott och det var mycket glädjande. Vi var få 
funktionärer men fick mycket beröm över tävlingen av dom tävlande, då allt flöt på så bra enligt 
planeringen. 
 
 
Gruppen hade planerat att under året hålla öppna träningar. 
Vi som helt nya i Freestyle gruppen har inte haft den kunskapen att helt enkelt genomföra 
öppna träningar under år 2018. 
 

Hundägarutbildning 

Sammansättning 

Eva Wikström, Björn Bjuggren, Amanda Nordén 

Aktiviteter 

Möten 

Vi har haft tre mötestillfällen för att planera verksamhet, tre telefonmöten samt 
samordningskonferens i november.  

Utbildning/kurser 

Under året har vi haft tre valpkurser, en aktiveringskurs och två instruktörskurser (grundmodul + 
valpinstruktör). I slutet av december examinerades tre nya valp- och allmänlydnadsinstruktörer 
för UBHK, samt tre för Vännäs Brukshundklubb.  

Träning 

Under hösten 2018 startade vi öppen träning i Loobo hallen, störnings/miljöträning och 
hundmötesträning. De tillfällena (2 tillfällen/månad) har varit välbesökta (minst 4 max 12 
deltagare).  

Utvärdering 

Aktiveringskursen (Kul i Skogen) och öppna träningstillfällen i Loobohallen har genererat nya 
medlemmar och givit en bekräftelse på att aktiviteter behövs som ger stöd för hundägandet, 
inriktat på allmänlydnad, samt tillfällen för potentiellt nya medlemmar att på ett kravlöst sätt 
bekanta sig med brukshundsklubbens verksamhet. Det behövs träningstillfällen utan 
tävlingsinriktning. Vi ser därför en sådan fortsatt satsning som viktig med åtanke på UBHK’s 
utåtriktade och medlemsrekryterande roll. 

Utbudet av valp- och allmänlydnadskurser har fortsatt varit lågt och problemet med att få 
gensvar och engagemang från klubbens instruktörer kvarstår.  
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IGP 

Sammansättning 

Sammankallande:  Camilla Hjärpe    
Tävlingsansvarig:  Pether Eriksson 
Utbildningsansvarig:  Andreas Gustafsson 

Aktiveter 

Möten 

5st 

Utbildning  

Licensutbildning med Pether Eriksson, 6st deltagare 
Emelie Dahlgren utbildades som provledare för UHP 
Roffa Asplund utbildades som domare för UHP 
Annica Sjöström och Pether Eriksson var på domar och tävlingsledare konferens i Sollefteå, (i 
och med de nya reglerna för IGP) och i och med det blev Pether åter auktoriserad som 
provledare. 
Andreas Gustafsson har gjort steg 1 i figurantutbildningen samt gått tävlingsfigurantutbildning. 

Träning 

Regelbunden träning inomhus och utomhus hela året med varierande antal deltagare. Andreas 
Gustafsson har varit figurant. 

Tävling 

UHP, 1 deltagare 
 
Vi har under 2018 haft några tävlande inom IPO. Fredrik Jelving och Ullhedens Yago deltog på 
VM för belgiska vallhundar i Slovenien, han blev 1: a på SM för belgiska vallhundar samt 5: a av 
20 startade på bruks SM. Har även fått 1st cert. Peter Sävenberg och Rixdivan´s Dax kvalade in 
till bruks SM. Har även fått 1st cert. 

Utvärdering  

Vi har under året haft regelbundna träningar både inom och utomhus med varierat antal 
deltagare. Vi har haft flera studiecirklar, bla i regler för IGP med 6st deltagare. Detta var mycket 
uppskattat.  

Tyvärr var det väldigt få deltagare på vårt cykelprov och detta kan bero på att informationen om 
detta prov kom ut för sent. Träningstävlingen ställdes in pga. lågt intresse. Vi hade också räknat 
med fler deltagare på vår teorikurs. Material som köptes in 2017 blev bokfört 2018 då det var 
lång leveranstid. Utbildningen för Andreas visade sig var dyrare än det vi budgeterat för samt att 
det tillkom reseräkningar då Annica och Pether var tvungna att åka på domar och tävlingsledare 
konferensen som var i Sollefteå. Detta eftersom att det 2019 blir nya regler för IPO som 
dessutom byter namn till IGP 2019, (Internationale Gebrauchshunde Prufungsordning) 

Målsättningarna för 2018 är så långt det är möjligt uppnådda. 
Skillnad i utfall gentemot budget beror på färre deltagare på tävling och kurser än beräknat, 
samt att det kom till oförutsedda utgifter och att utbildning för Andreas var dyrare än beräknat.  
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Lydnad 

Sammansättning 

Sammankallande:   Lisa Edvardsson             

Tävlingsansvarig:   Maria Stjernfeldt Johansson              

Utbildningsansvarig:  Frida Tapper 

Övriga:    Malin Eriksson, Amanda Brynjardsdotter, Linda Boström                             

Aktiviteter 

Möten 

Ca 10 möten inför tävlingar samt kurser som har arrangerats under året.  

Utbildning/konferenser 

1 person skickades på studiefrämjandets steg 1 utbildning. 

1 person har utbildats till tävlingsledare i lydnad.  

Träningar 
Måndag 15 januari kl 19.00-21.00 
Måndag 29 januari kl 19.00-21.00 
Måndag 12 februari kl 19.00-21.00 
Måndag 26 februari kl 19.00-21.00 
Måndag 12 mars kl 19.00-21.00 
Måndag 26 mars kl 19.00-21.00 

Tävlingar 
26/3 startklass 18 starter 
18/5 startklass: 9 starter klass 1: 3 starter klass 2: 2 starter totalt: 14 starter 
17/6 startklass: 17 starter klass 1: 2 starter klass 3: 2 starter totalt: 21 starter 
9/9 startklass: 11 starter klass 1: 2 starter klass 3: 1 starter totalt: 14 starter 

Föreläsningar/kurser 

4-6/5 lydnadskurs för Ulf Sörlin, inriktining startklass, nybörjare. Totalt 8 deltagare 

6,7 och 13,14/10 kurs för Maria Stjernfeldt Johansson inriktining startklass, totalt 8 deltagare.  

föreläsning 2/11 med Jenny Vibäck, totalt 34 åhörare, 28 medlemmar, 6 st icke medlemmar.  

kurs med Jenny V 3-4/11, 7 deltagare med hund, 6 åhörare båda dagarna, 2 åhörare för 1 dag. 

Utvärdering 

Träning 

Välbesökt på dom öppna lydnadsträningarna där det var glatt humör.  

Tävling 

Tävlingarna har flytit på bra, dock har gruppen känt en stor avsaknad av funktionärer trots att 

man efterlyst via sociala medier tidigt. Detta är något vi hoppas ska förbättras kommande 

tävlingsår.  

  



    

 

 

 

   11 

 

 

 

Nose Work 

Sammansättning 

Sammankallande:  Erica Svanered  

Tävlingsansvarig:  Ewa Vrang (fram till hösten), Julia Helmersson (från hösten 

Utbildningsansvarig:  Åsa Larefalk  

PR Info-ansvarig:  Hanna Johansson, Ulrika Falk-Wallberg   

Aktiviteter 

Möten 

I februari bjöds alla medlemmar in till en uppstartsträff där verksamhetsgruppen presenterade 
sig och den planerade verksamheten under året. Kvällen innehöll dessutom en kort information 
om vad Nose Work är och de 17 närvarande gavs möjlighet att tillsammans spåna aktiviteter att 
genomföra.  

Under året har verksamhetsgruppen haft 10 möten med förda minnesanteckningar för att 
planera verksamheten. 

Dessutom har det genomförts två planeringsmöten inför officiella tävlingarna samt en 
utvärderingsträff efter tävlingen i oktober. Inför den träffen skickades en utvärderingsenkät ut 
vilket gav möjlighet för de som inte kunde närvara vid mötet att ändå lämna sina tankar kring 
våra tävlingsarrangemang. 

Verksamhetsgruppen har närvarat med minst 1 representant på de möten styrelsen kallat till 
under året. 

Vi har haft två möten tillsammans med Vännäs BK och Holmsund BK för att planera inför 
Umeälvsnosen (samarrangemang kring träningstävlingar). 

Utbildning/konferenser 

Maria Burman och Erica Svanered har under året genomgått instruktör- och 
doftprovsdomarutbildning i Nose Work och är nu certifierade SNWK instruktörer auktoriserade 
doftprovsdomare. 

Under året har Åsa Larefalk, Maria Burman och Erica Svanered utbildat sig till både 
tävlingssekreterare och tävlingsledare för Nose Work. Dessutom har Jessica Jonsson utbildat 
sig till tävlingssekreterare. 

Träningar 

Gemensamma träningar har erbjudits i Loboohallen en gång/månad under perioden mars-juni 
och oktober-december. Tillfällena har haft olika inriktning/tema och har publicerats på klubbens 
hemsida och facebook-grupp. För att kunna planera träningen och för att alla ska rymmas har vi 
tagit emot föranmälan till respektive tillfälle. Intresset har varit stort och träningstillfällena har 
snabbt fyllts. 

Tävlingar 

• Två officiella doftprov har genomförts, ett i maj och ett i september. Vid båda tillfällena 
erbjöds möjlighet att genomföra doftprov i eukalyptus och i lagerblad. 

• Officiell TSM NW 1 (tävling samtliga moment klass 1) genomfördes på Ön 16/6 

• Officiell TSM NW 1 (tävling samtliga moment klass 1) genomfördes på Ön 25/8 
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• Officiell TSM NW 1 och NW 2 (tävling samtliga moment klass 1 och klass 2) 
genomfördes på Stöcke IP 20-21/10 

• 28/8 genomfördes Umeås deltävling i Umeälsnosen på Ön (träningstävling i 
samarrangemang med Vännäs BK och Holmsund BK) 

• 11/11 genomfördes det första klubbmästerskapet i Nose Work. 18 av klubbens 
medlemmar kom till start. Årets klubbmästare blev Anna Snäll och Böna – stort grattis! 

Föreläsningar/kurser 

En grundkurs för 7 deltagare, där vi hyrde in Helena Tilly som instruktör genomfördes med start 
i mars. 

Under året har vi genomfört 3 st nybörjarkurser ”Nyfiken på Nose Work”, med totalt 20 
deltagare. 

En fortsättningskurs för 6 deltagare, där vi hyrde in Annika Alfreds som instruktör genomfördes 
med start i augusti. 

17/6 genomfördes en endagars tävlingskurs med inriktning mot klass 2. Per-Arne Bergström 
och Camilla Fagervall anlitades som instruktörer under dagen och kursen genomfördes i 
Loboohallen. 

Pga för få anmälda fick vi tyvärr ställa in den planerade tävlingskursen med inriktning mot klass 
1 den 26/8, med inhyrd instruktör. 

Under våren erbjöds två kvällar med föreläsningar för Anders Burstedt. Ena kvällen var temat 
doftinlärning och den andra träning/tävling och miljö. Kvällarna var mycket uppskattade av de 
15-20 deltagare som deltog per kväll. 

Under hösten genomfördes två temakvällar där 4 ekipage med hund och ett antal utan hund 
deltog per gång. Den 4/9 var temat med inriktning mot klass 2 den 11/9 inriktning mot klass 1. 

Utvärdering 

2018 har varit det första verksamhetsåret för Nose Work i Umeå Brukshundklubb. Vid 
medlemsmöte i september 2017 lyftes första frågan om bildande av en verksamhetsgrupp för 
Nose Work. Därefter hölls den 21/11-2017 ett första uppstartsmöte där intresserade 
medlemmar deltog. Vid mötet bestämdes att Erica Svanered, Ulrika Falk-Wallberg, Ewa Vrang, 
Hanna Johansson och Åsa Larefalk skulle jobba vidare med bildandet av den nya 
verksamhetsgruppen. 

Under 2018 har intresset för Nose Work varit väldigt stort. Verksamhetsgruppen har arbetat 
med att försöka möta den stora efterfrågan och erbjuda flera olika former av aktiviteter både 
med och utan hund och med inriktning från nybörjare till tävlingsekipage. Det har varit ett högt 
tempo i verksamhetsgruppen för att ro i land alla aktiviteter. Vi har under året prioriterat att 
utbilda egna funktionärer för att kunna bygga upp verksamheten på sikt. Arbetet med att 
fortsätta utbilda funktionärer fortgår under 2019. 

Nose Work har vuxit stort i hela landet och vi har många aktiva i vår klubb – allt från medlemmar 
som är nyfikna och vill prova på till de som aktivt tävlar på alla nivåer. Allt fler tävlingar 
arrangeras runt om landet och klubben har många medlemmar som tävlar och placerar sig högt 
på prispallar. Stort grattis till alla fina prestationer! 

Vi vill också tacka alla klubbmedlemmar som bidragit till den verksamhet som erbjudits under 
året. Allas hjälp är värdefull för att vi tillsammans ska kunna nosa med våra hundar. Vi önskar er 
stort lycka till med nosarbetet under 2019! 
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Plan och material 
(inkl Loboohallen) 

Sammansättning 

Sammankallande:  Carin Nylander  

Materialansvarig:  Pether Ericsson 

Underhållsansvarig:  Pether Ericsson 

Bokningsansvarig Loboohallen:  Carin Nylander 

Uthyrning:    Kerstin Brandell-Sjöström  

Aktiviteter 

Möten  

Vi har haft 2 planeringsmöten 

Utvärdering 

Sedvanligt underhåll har under året utförts på klubben och i Loboohallen så som gräsklippning, 
städning, reparationsarbeten på gräsklippare, byte av trasiga strålkastare mot mer 
energieffektiva ledstrålkastare på appellplanerna och byte av trasig spegel i Loboohallen. 
 
Bokning och uthyrning av klubbområde och stuga samt husvagnsplatser vid tävlingar har 
fungerat bra förutom att några grupper inte bokat klubbområdet till sina tävlingar i god tid vilket 
tyvärr resulterat i krockar mellan arrangemang. 
 
Loboohallen höll öppet en månad längre (till 1/6) och öppnade 1½ månad tidigare (18/9) än 
normalt vilket resulterade i lite extra bokningar även om intresset inte blev så stort som önskat. 
Men sammantaget har 2018 varit ett mycket bra år för Loboohallen vad gäller resultat. 
 
Vi har fått låna en sopmaskin till Loboohallen vilket underlättat renhållningen. 
 
Tyvärr fanns ej tid att bygga rökrutan (styrelsebeslut hösten 2017), men den planeras att 
byggas under våren 2019. 
 
I våras hyrdes en traktor och vi snöröjde en appellplan och IPO-planen för att kunna komma 
igång tidigare med träningen.  
 
Tyvärr var alla gräsplaner skadade av tjäle och den torra våren och sommaren gjorde inte 
saken bättre. En del yta har hämtade sig, men inte alla.  
Den inhägnade agilityplanen hämtade sig inte alls pga att den används i så stor utsträckning. 
Där valde vi att i höstas (med stor hjälp av ett gäng agilityutövare) fylla på med jord och så 
gräsfrö samt täcka med fibrduk, förhoppningsvis kommer det att hjälpa men den planen 
kommer inte att kunna användas tidigast förrän sommaren 2019.  
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Pr/Info 

Sammansättning 

Sammankallande: Ola Engman, Maria Stjernfeldt Johansson  

Aktiveter 

Möten 

Vi har haft två planeringsmöten.  

Utvärdering 

 
Under året arrangerades Hundens Dag tillsammans med Djurmagazinet, Umeå Live och 4H-
dagen på Röbäcks 4H-gård Mariehemsdagen närvarade vi inte på i år. 
 
Det varit två arrangemang i samband med jubileumsåret 13 januari streamad föreläsning samtt 
på klubben under jubileumsfirandet 
 
Carin Nylander-Nygren har hanterat klubb och SM-kläder 
Pr/Info gruppen behöver tillskott på medarbetare inför kommande år 
Budget och resultat har ej gjorts då Pr/Info ej har någon budget 

 

  



    

 

 

 

   15 

 

 

 

Rallylydnad 

Sammansättning 

Sammankallande:  Eva Lind Waterworth  

Tävlingsansvarig:  Nils Lindgren  

Utbildningsansvarig:  Ingela Andersson  

PR Info-ansvarig:  Sofia Morén    

Aktiviteter 

Möten 

- 1 planeringsmöte på våren 

- 2 planeringsmöten på hösten  

- 1 möte med klubbens alla Rallyutövare för att diskutera gruppträningar, kurser och 
regelrevidering. Detta möte resulterade i många sidor med synpunkter inför 
regelrevideringen. Dessa skickades in till SBK. 

- 1 Tävlingsplaneringsmöte under hösten 

Utbildning 

- 2 Rallylydnadsintruktörer har utbildats – Malin Dellsand Lindberg och Ingela Andersson.  

Träningar 

- Regelbundna gruppträningar har hållits i Loboohallen under våren och hösten där vi 
kört varannan gång nybörjare/fortsättningsklass och varannan gång 
avancerad/mästarklass. 

Tävling 

- 1 officiell tävling i samtliga 4 klasser anordnades i Loboohallen en helg i april med 87 
tävlande 

Föreläsningar/kurser 

- 1 Rallylydnadskurs Avancerad/Mästarklass har hållits under våren 

- 1 Nybörjarkurs har hållits under hösten 

- KM hölls i oktober i Loboohallen med 16 deltagande ekipage. Grattis till Carin Nylander 
med Jessie som blev Klubbmästare 2018. 

Utvärdering 

Träning 

- Vi har många deltagare på gruppträningarna, flest på nybörjar/förtsättning. Det 
efterfrågas mer hjälp på träningarna och kanske temainriktade träningar och det tar 
gruppen med sig inför 2019. 

Tävling 

- Det var något färre deltagare på tävlingen än beräknat. Det kan bero på att fler tävlingar 
anordnas vilket innebärstörre konkurrens om tävlingsekipagen. 
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- Vi är mycket stolta över att vi hade 3 klubbekipage i toppen på SM-kvallistan och som 
deltog på SM i Ronneby i augusti. Stort grattis till Carin Nylander med Jessie och Khi 
och Sabine Åström med Iver. 

- Under 2018 har 2 klubbekipage tagit championat. Grattis till Malin Dellsand Lindberg 
med Ronja och Carin Nylander med Nova.  
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Stug och trivsel 

Sammankallande: Maria Juslin 

Övriga: Petra Persson, Jamila Chebil, Lena Wiklund, Inger Andersson, Ulla Bergqvist, Jeanette 
Engman 

Aktiviteter 

Möten 

Vi har haft ett antal möten där vi planerat vad som behövs göras för att ha en bra service för 
medlemmarna i klubben.  

• Planeringsmöten 

• Städmöten 

• Inköpsmöten 

• Utvärderingsmöte 

 

Våra arbetsuppgifter; 
• Städa och hålla ordning i stugan 

• Jobba för att öka tillgängligheten och trivseln i stugan 

• Varuinköp och Kontorsmaterialinköp 

• Hålla koll på murrikkan och gasolmängd 

• Burkpantning 

 

Utvärdering 

Vi bildades som grupp när verksamhetsåret redan startat. Initialt var det en del oklarheter 
angående vilka uppgifter samt ansvarsområden som tillhör stuggruppen, men när detta 
klargjordes har det fungerat bra med aktiviteterna som hör ihop med service till medlemmarna. 
Möjligheten för verksamhetsgrupperna att göra inköp själva vid större evenemang har till stor del 
fungerat bra men vi ska nästa år tydliggöra ytterligare vad man ska göra för att hålla koll på vad 
som redan finns och att det är helt okej att använda sig av det som finns på klubben som inte är 
märkt. 

 

Vi har jobbat för att öka tillgängligheten till stugan. Det kunde ha skett smidigare då det blev 
mycket administrativt krångel. Vi har gått ut till verksamhetsgrupperna att det är okej att lämna ut 
koden till medlemmar i deras verksamhetsgrupp, men känner att vi kanske måste förtydliga detta 
ytterligare inför nästa år. Verksamhetsgrupperna har när de haft aktiviteter hållit bra ordning och 
i de flesta fall lämnat i bra skick och vi ser ingen negativ trend. 

 

Vi har under året gjort ett ansvarsschema att städa och kolla stugan inom gruppen och det tycker 
vi fungerat bra, men kommer nästa år jobba för att det fördelas ut ytterligare bland medlemmarna.  

En i gruppen har tagit huvudansvaret för inköp men vi har hjälpts åt om det funnits behov, och 
det upplägget är vi nöjda med och fortsätter därmed så även nästa år. 
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Tjänstehund 

Sammansättning 

Sammankallande: Anders Burstedt  

Tävlingsansvarig:   

Utbildningsansvarig:   

PR Info-ansvarig:   

Övriga:    

Aktiviteter 

Möten 

 

Utbildning/konferenser 

UBHK var representerade på Sektorskonferensen i år. 

Vi har haft klubbmedlemmar som har vidareutbildat sig på Tjänstehundskolan. 

Vi har varit representerade på Tjänstehundskolan av Instruktörer från UBHK. 

Träningar 

 

Tävlingar 

UBHK ansvarade för Patrullhunds DM i år och Emma Kinnunen var ansvarig och det var många 
klubbmedlemmar som hjälpte till med arrangemanget. 

Ekipage deltog på Patrullhunds DM. 

Ekipage från klubben har tävlat i Bruksprov Patrull. 

Föreläsningar/kurser 

Pether Ericsson har en Patrullhundskurs för 4 ekipage där planeras certprov 2019. 

Informationskväll om Patrullhundar och utbildningsgången mot Patrullhundsekipage. 

Utvärdering 

Träning 

Vi hade en förhoppning om att ha en kurs med inriktning Patrullhund tävling men tyvärr har inte 
tiden räckt till. 

Tävling 
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Utställning 

Verksamhetsgrupp 

Efter årsmötet 2018 fanns det inte längre någon verksamhetsgrupp. Styrelsen tog ansvar för att 
genomföra årets utställning.  

 

Mål 

Som ett led i Brukshundklubbens strävan att bibehålla våra rasers hälsa och rastyp genomför 
UBHK årligen en officiell utställning. 

 Så skedde även 2018. Utställningen genomfördes i samarbete med Nordmalings BHK, under 
namnet Höstdubbeln. 

Inför utställningen inköptes SKKs utställningsprogram Katalog för PC, vilket underlättade 
administrationen betydligt.  

 

Utställningen i Umeå 16 september lockade 61 deltagare. Domare var Yvonne Brink och Bo 
Wiberg. 
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Vindelälvsdraget 

Sammansättning 

Banchef:   Lars Fällman  

Tävlingsledare:  Sara Byström   

Ekonomiansvarig:  Björn Byström   

Sekretariat:   Margareta Åström    

Aktiviteter 

Vindelälvsdraget genomfördes traditionsenligt vecka 11. Tävlingen genomfördes dock fredag till 
söndag istället för som tidigare över fyra dagar med start på torsdagen. Starten är fortfarande i 
Ammarnäs men avslutas nu i Hällnäs.  

Vinnande lag 2018 blev Hamar TK. 

Vindelälvsdraget är fortsatt ett välbesökt evenemang och vi ser alla fram emot 2019 års upplaga 
som genomförs helgen vecka 11. 

 


