Hej
Hoppas att ni alla mår bra och håller modet uppe i dessa tider!
Som redan meddelats på FB och på vår hemsida kommer vi inte kunna ha något medlemsmöte som
planerat i juni och mejlar istället motsvarande information från styrelsen, sektorer och den
ekonomiska rapporteringen.
Gällande smittskydd så följer vi SKK, SBK och FHM:s instruktioner. Information om åtgärder har legat
på hemsida, FB och skickats direkt till instruktörerna. Informationen har också uppdaterats löpande.
Med hjälp av vidtagna smittskyddsåtgärder har vi kunnat fortsätta en stor del av vår
föreningsverksamhet under våren. Vi har dock tvingats ställa in flera tävlingar.
Vi saknar dock alla er viktiga medlemmar som av olika anledningar ännu inte kan vara med på våra
aktiviteter på klubben. Vi hoppas på att alla ska kunna träffas igen, tävla, gå på kurser och jourer
utan att några grupper ska vara exkluderade. Vi har startar en 70+grupp för de medlemmar som nu
inte får gå i pensionärsgruppen, då dessa kurser ställdes in. Där vi lägger upp tips och övningar att
träna med din hund. Vi har också en ”veckans utmaning” på vår ordinarie FB medlemssida där alla
kan vara med både de som är på klubben och de som måste stanna hemma.
Följande har styrelsen arbetat med under våren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har bett om, och fått hjälp av kommunen att jämna till parkeringen.
En kommitté för nosework har bildats.
Vi planerar för den beslutade stugrenoveringen. Arbetet har dock skjutits upp pga corona.
Taket har blåst av HU:s stuga och hela byggnaden är i väldigt dåligt skick. Vi bedömer att den
behöver rivas och styrelsen ser över hur detta kan ske och om vi eventuellt kan sätta upp ett
nytt hus på samma plats.
Vi har sett över försäkringen på våra hus.
Den 16/5 hade vi städdag med grillning.
Nytt staket är inköpt och uppsatt runt agilityplanen.
Vi har fortsatt stora problem med olovlig tippning av byggsopor på området och i skogen,
men vi har i flera fall fått snabb hjälp av kommunen att forsla bort soporna. Något vi är
väldigt glada för!
Nya informationsskyltar är på gång för att sättas upp på klubben.

Ekonomin är god. Vi har som mål att göra ett nollresultat för året, och vi ligger bra till enligt budget.
Se bifogade ekonomiska rapporter.
Vi är så tacksamma för att vi har våra fyrfotade vänner som gör att vi kommer ut och kan fortsätta
träna och ha roligt i denna annorlunda tid.
Ta hand om er alla!
Ha en fin sommar önskar vi i styrelsen
Annette Ståhl, Ordförande Nacka BK

1

Sektorernas rapporter
HUS
Vi är stolta att säga att vår kursverksamhet rullar alla månader året runt och så även i år. Vi har haft
ovanligt många kurser denna vår. Vi tror att den stora efterfrågan kan bero på att fler skaffar hund
och har (ofrivilligt) mer tid över. I samband med coronapandemin har vi löpande anpassat kurser och
andra aktiviteter för att uppfylla SKK och SBK:s rekommendationer för smittskydd. All
kursverksamhet har till exempel hållits med max 10 deltagare och utomhus denna vår. Vi är glada att
vi har kunnat fortsätta vår kursverksamhet och träna våra hundar, trots denna svåra tid. Vi planerar
även att hålla kurser under sommaren detta år.
Ny kurs för i år är: ”Den äldre hunden”. En aktiveringskurs för våra seniora hundar som varit väldigt
uppskattad.
Varje måndag har vi vår populära allmänlydnadsjour med olika teman.
Under våren har vi haft 2 externa instruktörer: Åsa Sellidj (lydnadsdag) och Maria Gabrielsson
(specialsök).
Vår friskvårdsinstruktör Anki har kört en löparutmaning under våren via FB. Och ytterligare en
träningsutmaning (en tävling mellan alla klubbar), se på vår FB sida: ”Upp och hoppa Nackabk” om
du vill vara med.
Stort tack till alla våra instruktörer!
Startade kurser hittills:
Valpkurs

5

Unghund

2

Allmänlydnad

2

Pensionärskurs

2

Kurs för äldre hundar

1

Sund med hund

2

Tävlingslydnad Startklass

1

Tävlingslydnad Klass 1

1

Fotgående/lydnad extern
instruktör Åsa Sellidj

1

Prova-på spår

1

Sökkurs

1

Specialsök extern
instruktör Maria
Gabrielsson

1
2

Nose Work

3

Agility
Steg 1

2

Slalom och kontakt

1

Steg 2

1

Tävlingskurs

1

Prova-på

1

Rallylydnad
Fortsättning

3

Lydnad & Bruks
I januari hade vi en kvällstävling i Haninge hundhall: Startklass och Lydnadsklass 1.
Lydnadstävlingen i maj och söktävlingen i april fick vi tyvärr ställa in pga smittskyddsrestriktioner
från SBK.
Vår brukssatsning fortsätter och har börjat med öppen träning i brukslydnad på måndagar. Pga
corona har antalet deltagare begränsats till 10 stycken, och den har varit full de flesta måndagar.
Vi har som vanligt även haft skotträning varje måndag.

Nosework
Gruppen Nacka BK - Nosework startade på FB den 6 augusti 2019. Sedan dess har vi fått 71
medlemmar i gruppen.
Tidigt under året hade vi två NW 1 tävlingar:
200112 TSM där Maria Gabrielsson och Lotta Bauer var domare samt Anette Ståhl examinerades
som Tävlingsledare och Johanna Tak examinerades som Tävlingssekreterare.
20223 TSM där Denise Persson var domare samt Johanna Tak examinerades som Tävlingsledare och
Åsa Cambell som Tävlingssekreterare.
Sedan hade vi planerat ytterligare tävlingar under våren men dessa blev inställda pga corona:
200425 NW2
200512 Eukalyptus doftprov
Vi har följande tävlingar planerade under hösten:
200906 NW1 TEM
201025 NW2 TSM
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Under året har vi haft 5 träningsträffar och vi tränade:
-Inomhussök/behållarsök i dogtajmhallen
-Träning på Rindö
-Träning på Ingarö
-Utomhussök i Fåfängan,
Vi har i dagarna haft vår första träff igen efter ett uppehåll för Corona. Vi hoppas också att vi får till
ett par fler träningsträffar utomhus innan sommarlovet.
Vi har haft julkalender där medlemmar varje dag fått en ny utmaning som filmats och lagts ut i den
gemensamma facebook-grupp. För att uppmuntra och peppa medlemmarna under perioden för
Covid-19 upprepades detta under påsken med nya utmaningar och trevliga filmer i gruppen.
Två grundkurser har startats under våren för instruktör Johanna Tak:
Kursstart 200324 samt 200423 som hölls helt utomhus.
Följande kurser är planerade och ligger ute på hemsidan för instruktör Johanna Tak:
Kursstart 200616 - Grundkurs
Kursstart 200901 - Fortsättning
Vi planerar under hösten att fortsätta att utbilda funktionärer för att kunna anordna fler tävlingar i
framtiden.

Agility
Under våren har vi sålt några av våra gamla balanshinder; Ett A-hinder, en gunga och en balansbom.
Vi har köpt ett nytt, bättre A-hinder tillsammans med Nacka Hundungdom.
I april hade vi en städdag då vi främst rensade ogräs på planen och klippte buskar och sly. Bommarna
till hopphindren målades fint i gult och blått som matchar det nya A-hindret.
Här om dagen satte vi upp ett nytt staket runt agilityplanen. Nu uppmanar vi ALLA att INTE klättra
eller hänga på staketet. Det håller inte och det gäller både barn och vuxna.
Vi håller igång kursverksamheten som vanligt. Även de öppna träningarna pågår varje onsdag men
med begränsat deltagarantal.
Ett antal planerade aktiviteter har ställts in pga Coronapandemin.
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Rallylydnadssektorn
Medlemmar i sektorn:
Miriam Helleday, Tina MacLean, Johanna Tak, Cecilia Liljeroth
•

•
•
•

Vi har haft rallyjour på torsdagar och i dessa coronatider så är ju antalet max 10 stycken
inklusive personen som håller i träningen.
Vi har haft 4 stycken träningar och det har varit uppskattat och det har dels varit en bana
samt några sekvenser så att alla kan träna och ingen behöver stå och vänta.
Vår tävling med dubbla fortsättningsklasser som var planerat till 10 maj fick vi ju ställa in då
alla aktiviteter blev inställda fram till 31 maj.
Cia och Tina har via ZOOM deltagit i möten angående regelrevideringen och nu är våra
synpunkter på runda 2 inlämnade till SBK.
Under våren så har Miriam haft två tillfällen med momentinlärning och sen har Miriam och
Cattis haft 2 tillfällen med banträning.

Trevlig rallysäsong!

Köket
På årsmötet avtackades Inger Larsson och Tina Löchen för sina ovärderliga insatser med att ansvara
för klubbens kök. Em Ståhl Lundström erbjöd sig att ta över ansvaret.
På grund av covvid-19 så har försäljningen i köket varit nästan obefintlig. Nu försöker vi med minskat
utbud att få till något mer försäljning. Samtliga varor som erbjuds är inplastade. Och sträng
hygienpolicy råder med hantering under försäljning.

RUS
Ingen aktivitet under perioden pga corona.
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