Verksamhetsberättelse för Motala Brukshundklubb 2018.
Styrelsen

har under året bestått av följande personer:
Stina Magnås ordförande, Gunilla Wikström vice ordförande, Noomi Eriksson
sekreterare, Klas Varblane kassör, Thessa Ring ledamot, Joanna Lidberg 1:a
suppleant, Ann Lönnqvist 2:a suppleant.
Revisorer: Roger Ek och Lene Ljunggren-Winqvist
Revisorsuppleanter: Sari Lehto och Åsa Engström.
Valberedning: Kristina Fornstedt och Gunilla Henningsson
Medlemsantalet var vid årets slut 149 st, vilket var en ökning från föregående år.

Mötesverksamhet

9 st. styrelsemöten, 2 allmänna möten och 1 årsmöte har hållits under året.
Representanter från klubben har deltagit på Distriktets ombudsmöten och årsmöte,
samt Studiefrämjandets årsmöte.
I samband med distriktets årsmöte i mars tilldelades klubben medlemmar flera
utmärkelser; Nina Varblane fick utmärkelsen Årets Eldsjäl och Kristina Fornstedt
tillsammans med sin hund Micc tilldelades Årets brukshund och Årets spårhund.
Det räckte dock inte med det, Motala Brukshundklubb blev också utsedd till årets
klubb. Vi kan och ska vara stolta över Motala Brukshundklubb och all vår
verksamhet.

Utbildningssektorns verksamhet.

Det har hållits 4 st möten med instruktörer och andra intresserade.
Under året har vi haft 10 kurser med egna och inhyrda instruktörer.
Kurserna fördelades enligt följande:
Valpkurser 3 st, Allmänlydnad/Slyngelkurs 1 st, Agility nyb 2 st, Agility forts 1 st.
Rallylydnad nyb.1 st , Aktiveringskurs 1 st.
Vi har även haft 2 helgkurser.
Brukslydnad/IPO/Lydnad med Frida Walle´n och en Träningshelg med Annica
Aller i Agility.
Alla som, var med på kurserna, var mycket nöjda och fick många tips och idéer inför
sin fortsatta träning.
Vi har också haft en kurs i ”Första hjälpen för hund”, med Thessa Ring som
kursledare. Den var välbesökt och mycket lärorik.
Totalt har ca 100 personer gått på kurs hos oss under året.

Tisdagsträningar.

Vi har haft 5 ledarledda Temakvällar, med bla. Tävlingsträning och en
träningstävling. En mycket populär kväll var när det tränades på Nosework.

Varje tisdag har det dessutom tränats flitigt på Rallylydnad, Agillity och div. olika
enskilda moment. Det fanns också utrymme för att dricka en kopp kaffe under
kvällarna.
Vi träffades också den 30:e Maj, som var utlyst som officiell ”100- årsdag för Svenska
Brukshundklubben. Då bjöds det på kaffe och tårta. Kl. 20.00 hölls ett tal med
förbundsordförande, via nätet, och alla föreningar i Sverige skålade och hurrade för
vår organisation.

Utställning.

Den 1:a maj hölls vår traditionella utställning, vilken i år var utlyst som del av
Svenska Brukshundklubbens 100-års firande. Det var 65 hundar anmälda. Det fanns
också möjlighet att tävla inofficiellt i Lydnad, Startklass och klass 1. Allt flöt som
vanligt på utan några problem. Vi hade dock lite bekymmer med parkering, då nedre
planen var vattensjuk och inte gick att använda. Våra utomordentligt duktiga
parkeringsvakter löste dock detta på ett utmärkt sätt.

Tävlingar.

Tävlingsåret har som vanligt varit framgångsrikt. Flera av våra klubbmedlemmar har
varit ute på tävlingsbanorna och fått fina framgångar. Det har tävlats i Bruks,
Lydnad, Agility. Rallylydnad och Nosework.
Ett par av våra medlemmar har även kvalificerat sig till SM i Bruksprov/spår, Kristin
Fornstedt, och SM i Rallylydnad, Maggan Åhs.
Kristina Fornstedt blev även uttagen, och deltog i till Nordiska mästerskapen i
Bruksspår, vilka hölls i Finland.
Alla medlemmar som visar sig på tävlingsbanorna gör fin reklam för vår klubb.
Vi anordnade också ett MH den 24:e mars med 8 anmäldahundar.
Vi har även arrangerat egna officiella tävlingar i Rallylydnad, Lydnad, startklass –
klass 3 och i år kunde vi även arrangera en elitklass i bruksspår.
Tävlingarna har lockat många deltagare och vi har fått mycket beröm för bra och
trevliga tävlingar.
Vi har också haft en inofficiell tävling i Agility, Blåbärstävling. Den lockade långt
flerdeltagare än vad agilityansvariga hade räknat med, vilket var mycket positivt.
Förhoppningsvis kan det bli en repris av detta år 2019.

Klubbområdet.
Under året har det kallats till ett antal städ och röjardagar. Det hade funnits plats för
fler ”Fixare”, men de som var där gjorde ett bra jobb.
Klubbstugan har fått en uppfräschning, med nymålade väggar, nya bord och stolar
och nya gardiner. Resultatet blev toppen.
Parkering blev även den förbättrade. Utökad och med nytt underlag.
Gräsmattan har hållits väl underhållen, som vanligt stod Steve och Marie för ett stort
arbete med detta.

Övrigt.

Gläfset har utkommit med 1 nr till alla våra medlemmar.
Hemsidan har uppdaterats med nyheter och upplysningar om kurser mm. Facebook
används flitigt av våra medlemmar, vilket är ett bra sätt att snabbt nå våra
medlemmar.

Till sist.

Styrelsen vill tacka alla, som på olika sätt hjälp till med genomförandet av våra
arrangemang och aktiviteter. Alla är lika viktiga, tillsammans blir vi starka, men vi
behöver bli flera. Känner du att du vill dra ditt strå till stacken? Ta kontakt med
någon i styrelsen, du är så välkommen.
Vi vill även tacka Motala Kommun, Studiefrämjandet, markägare och våra sponsorer
för erhållet stöd.
Motala i Januari 2019
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