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Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Nacka Brukshundklubb avlämnar följande berättelse för verksamhetsåret.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Annette Ståhl
Jerker Linnerborg
Christina Rudén
Lotta Zanderholm
Frida Svenzon
Jasmin Griffin
Inger Larsson

Suppleant
Suppleant

Johanna Tak
Jessica Jansson

Revisorer
Ordinarie
Suppleanter

Carola Vogel och Gunilla Berfeld (Gunilla har avgått under året)
Tina MacLean och Ulrika Hallberg Lüning

Sektoransvariga
Agility
Rally
Bruks & Lydnad
Rasutveckling
Hundägarutbildning
Kök
Mark & Stuga
Web
Patrullhund

Pia Wiklund och Marie Hellberg (Pia har avgått under året)
Tina McLean
Vakant (kontakt via sekreterare@nackabk.nu)
Pia Wiklund (Pia avgick den 1 juli pga flytt)
Kontakt via sekreterare@nackabk.nu (Christina Rudén) eller
kurskansli@nackabk.nu (Tina Löchen)
Em Ståhl Lundström
Anderz Hallberg, Lasse Magnusson och Styrelsen
Seykal Tas och Pavlina Günther (har ersatts av Frida Svenzon och Jessica
Jansson under året)
Vilande

Sammanträden
Styrelsen har haft elva protokollförda styrelsesammanträden under året.
Båda årets medlemsmöten blev inställda på grund av Corona, men då skickades information om
ekonomi och information från styrelse och sektorer ut i stället och information lades ut på hemsidan.
Inför höstmötet fick våra medlemmar möjlighet att mejla in frågor och önskemål till styrelsen.
1

Verksamhetsberättelse 2020
Medlemsantal
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2020 var 638 st. (2019: 551st, 2018: 536 st)
Hedersmedlem
Olle Bernhardtz
Ekonomi
Se separat balans och resultaträkning.
Styrelsens berättelse
2020 blev ett väldigt annorlunda år för inte bara för klubben, utan hela Sverige och världen, med en
pandemi som har slagit hårt. Styrelsen har lagt ned mycket arbete på att se till att all verksamhet
bedrivits enligt gällande regler och rekommendationer. Våra instruktörer, sektorer och funktionärer
har gjort ett strålande arbete med att utföra all verksamhet så smittsäkert som det bara gick. Vi har
en förhoppning om att det börjar ljusna igen under kommande år och vi äntligen ska kunna träffas
som vanligt igen.
Vi hann inleda året med några tävlingar innan all tävlingsverksamhet stoppades på senvåren. I början
av hösten fick vi börja tävla igen, med stränga restriktioner och vi hann med våra planerade höst och
vintertävlingar innan allt stoppades igen i december.
Våra jourer fick minska i deltagarantal på grund av restriktioner och all verksamhet har varit
utomhus.
Vi har slagit rekord år vad det gäller kurser på klubben! Det är många som på grund av pandemin,
fått mer tid över och skaffat hund. Särskilt tack till våra instruktörer som har planerat om
kursupplägg och minskat antal deltagare, hållit verksamhet ute och följt restriktioner för att vi skulle
kunna fortsätta utbilda våra hundägare.
Även SBK:s instruktör/funktionärs utbildningar har varit få på grund av pandemin och vi hoppas att
det lättar 2021 för vårt mål är att hela tiden utbilda vidare funktionärer och instruktörer.
Vi behöver alltid påfyllning av våra medlemmar att hjälpa till i våra sektorer, tillsammans blir allt så
mycket lättare och DU behövs!
Under hösten fick vi en stor vattenläcka i klubbhuset. Den orsakade fuktskador i kansliet, inre
materialförrådet, hallen och köksförrådet. Renovering har pågått under hela hösten och vi hoppas på
att det är klart i början av feb.
Under 2020 har vi även:
• Skickat Christina Rudén på tävlingsledarutbildning för brukset. Christina är examinerad och
godkänd på kursdelen, det som är kvar är att leda två tävlingar.
• Skickat Annette Ståhl på instruktörsutbildning för Specialsök.
• Nya fina informationsskyltar har gjorts av Frida och Jessica och placerats ut vid våra planer,
rastslingan osv.
• Glädjande får vi fortsätta med Husse som vår huvudsponsor och flera nya var med och
sponsrade under året.
• Lämnat uppgifter till SBKs årliga verksamhetsstatistik.
• Arrangerat en städdag med våra medlemmar, där vi bjöd på grillat.
• Trots många inställda tävlingar så har de som hann vara ute och tävla haft fina resultat.
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•
•
•

Under de tävlingar som klubben arrangerat så har intresset varit stort och på grund av
pandemin inte riktigt alla kunnat få vara med.
Vår nya grupp NoseWork har jobbat flitigt och gruppen har löpande under året utbildat fler
funktionärer och haft flera tävlingar. Läs mer under Sektorernas berättelse.
Hundungdoms stuga är otjänlig och de har varit i kontakt med kommunen om att få hjälp
med att skaffa ny lokal, även styrelsen har skrivit till kommunen för att de ska få hjälp. Dock
händer inte så mycket och HU fick flytta in sina saker och vara i vår klubbstuga tillsvidare.
Planen är att riva stugan, offerter tas in.

Styrelsen är mycket stolta och glada över sina medlemmar och sektorer, och tycker samarbetet i
styrelsen har fungerat mycket bra och varit roligt!

Sektorernas berättelser
Mark och Stuga
Styrelsen har även:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vid flera tillfällen se till att sopor och byggavfall som olovligt dumpats på parkering och i
skogen forslats bort.
Löpande underhåll av stuga, planer och parkering.
Administrerat återställandet av stugan efter vattenskadan, inklusive byte av vattenpump och
ommålning av väggar i kök, kontor och hall.
Skött påfyllning av vattentank och latrintömning löpande under året.
Sågat ned och forslat bort nedfallna träd.
Satt upp nya lampor på altanen.
Haft en arbetsgrupp som gjort planer, och fått offert på, att fräscha upp köket och resten av
stugan (vilande på grund av Pandemin),
Lagat hål i taket på toahuset.
En mycket välbesökt städdag genomfördes i samarbete mellan alla sektorer i maj

Hundägarutbildningssektorn (HUS)
HUS har prioriterat resurser till jourerna och att hålla kurser. Sektorn driver det mesta av
verksamhetsplaneringen via sin Facebookgrupp.
•
•

•
•
•

Under året har klubben haft 58 kurser varav en veckolång sommarkurs.
Allmänlydnadsjouren, på måndagskvällar under vår och höst. Vi har som vanligt haft olika
teman. När pandemin och restriktioner kom så fick jourerna gå ner i antaldeltagare, enligt
SKK/SBK:s riktlinjer. (Jourer har även hållits i rally och agility).
En föreläsning om Aktiva Hundar
Pensionärskurserna fortsätter och är väldigt populära.
Hund för alla: Är ett projekt i samverkan mellan Nacka BK, Studiefrämjandet och kommunen,
där barn med funktionsnedsättningar får möjlighet att interagera med hundar
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Instruktörer
Följande instruktörer har varit verksamma under året:
Allmänlydnad
•
•
•
•
•
•
•
•

Inger Larsson
Annette Ståhl
Susanne Persson
Christina Rudén
Anki Gaulitz
Åsa Raftewold
Caroline Blad
Ulrika Hallberg Lüning

Tävlingskurser i Bruks och tävlingslydnad:
•
•
•
•

Annette Ståhl (lydnad, bruks, spår, sök, uppletande)
Christina Rudén (personsök)
Lars Magnusson (prova på spår)
Åsa Sellidj, (extern instruktör) fotgående

Agility
•
•
•
•

Lotta Zanderholm
Katarina Nywall
Marie Hellberg
Pia Wiklund

Rallylydnad
•
•

Cattis Sandin
Miriam Helleday

Special sök
•

Maria Gabrielsson (extern instruktör)

Nosework

•

Johanna Tak

Vi tackar alla våra instruktörer och elever för ett gott arbete under 2020 och hoppas på fortsatt
samarbete under 2021.
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Kursverksamheten
Totalt har 58 kurser genomförts under 2020. Mot planerade 60.
Vi har genomfört
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 valpkurser mot planerade 6, (+6, dubbelt så många!)
7 unghundskurser mot planerade 4 (+3)
4 allmänlydnadskurser mot planerade 4
2 pensionärskurser mot planerade 4 (-2)
1 kurs för äldre hundar mot planerade 1
1 Hund för alla mot planerade 0 (+1)
1 Sund med hund mot planerade 3 (-2)
1 sommarläger mot planerade 1
11 Bruks och lydnadskurser mot planerade 16 (-5)
4 NoseWork mot planerade 5 (-1)
1 specialsök kong mot planerade 0 (+1)
10 agility mot planerade 14 (-4)
3 Rallykurser mot planerade 5 (-2)

HUS ser med glädje att vi kan tillhandahålla kurser som medlemmarna vill ha både med egna
instruktörer men också med inhyrda.
Lydnad och Bruks
Sektorn består av:
Bert Holmberg, (som avgick efter vår januaritävling), Christina Ruden, Åsa Raftewold, Annette Ståhl,
Helene Vallentin, Miriam Helleday, Ingela Günther, Jasmin Griffin, Kerstin Lindberg och Jessica
Jansson.
Vi vill säga STORT STORT tack till Bert Holmberg som har varit verksam i klubben i många år och varit
ovärderlig som TS.
Möten har främst skett i samband med tävlingar då TL och TS har träffats. Mycket sköts via FB grupp.
Årets officiella tävlingar
Datum
2020-01-25

Tävling
Kommentar
Lydnadstävling startklass och klass 1 Hundhallen i Haninge

2019-05-18

Lydnad alla klasser

2019-09-22

Spår Appellklass

2019-10-19

Lydnadstävling alla klasser

•
•
•
•

Inställd (covid 19)
Nacka Cup

Skotträningar på måndagskvällar under våren och hösten.
Bruks jour på måndagskvällar under vår och höst och under vintern körde vi på lördagar.
Christina Rudén har utbildats till Tävlingsledare bruks (har kvar att göra 2 tävlingar)
Sektorns aktiva Tävlingsledare i lydnad är: Annette Ståhl, Christina Rudén Miriam Helleday,
Ingela Günther och Gunilla Stare.
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•
•
•
•
•

Sektorns tävlingssekreterare är Bert Holmberg. Som tyvärr avgår och tar vid kommer Jasmin
Griffin göra som har ett prov till att göra, men har varit assistent under årets alla tävlingar.
Sektorns tävlingsledare bruks: Gunilla Stare och Christina Rudén
På grund av pandemin så blev SM inställt i år.
Vinnare i årets stipendieliga och bästa ekipage i varje lydnadsklass och bruksklass, meddelas
på årsmötet.
Nya tävlingsapporter och domarblock har köpts in.

Vi är mycket nöjda och glada över vår huvudsponsor Husse, och tackar även övriga sponsorer som
betyder så mycket för våra tävlingar och klubben.
Rallylydnadssektorn
Medlemmar i sektorn:
Miriam Helleday, Tina MacLean, Cecilia Liljeroth
Aktiviteter
•
•

•

•
•
•

Vi bjöd in till planeringsmöte på våren inför rallyjour för att få fler medlemmar att bli
delaktiga.
Rallyjour 4 under våren och där vi fick vara max 10 ekipage inklusive jouransvarige person
och det funkade bra med föranmälan. 5 rallyjourer under hösten, 5-10 deltagare.
På jourerna så har det var både banor med klurigheter samt bansekvenser. Info har gått ut
genom FB-gruppen och i år var det de som var ansvariga som satte temat för rallyjouren.
Dubbla avanceradklass tävlingar 26 september som var bra arrangerat och alla ekipage
respekterade att hålla avstånd i och med den pågående pandemin. Vi hade flera Nackaekipage som var med och tävlade.
Kurser, våren en fortsättningsklass.
Kurs i banträning nybörjar- & fortsättningsklass med Miriam under hösten.
Vi har många ekipage som är ute och tävlar och det är så roligt att följa alla och deras
framgångar på tävlingarna.

Agilitysektorn
Verksamhetsåret 2020 har, på grund av Coronapandemin, präglats av inställda aktiviteter. Men en
del roliga saker har vi kunnat genomföra. Framför allt har vi fått mer tid att träna!
Möten
Agilitysektorn har haft 2 protokollförda möten under 2020.
2 mars och 20 oktober.
Medlemmar under året:
Lotta Zanderholm, Kickan Karlsson, Marie Hellberg, Pia Wiklund, Helén Jansson, Jenny Öhman och
Tilde Jansson.
Under hösten tillkom Karin Neuhaus och Ann-Christine Coucy.
Pia Wiklund och Jenny Öhman lämnade sektor under hösten. Helen Jansson lämnar sektorn i och
med att verksamhetsåret 2020 slutar.
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Tävlingar
Klubbmästerskap
KM anordnades den 26 augusti. Domare var Kickan Karlsson och Marie Hellberg.
KM X-Small: Carina Tolstad med Tya
KM Small: Linn Reinius med Nässla
KM Medium: Lisa Jansson med Lessie
KM Large: Lotta Zanderholm med Skrållan
KM X-Large: Anki Gaulitz med Zelda
Blåbärstävling
Den 12 september arrangerade vi Blåbärstävling med ”andra chansen”. Kickan Karlsson var
tävlingsledare, Katarina Nywall ritade banorna och Lotta Zanderholm var domare. 28 ekipage deltog.
SM-för-alla
I månadsskiftet juni/juli deltog de medlemmar som ville i "SM för alla". Ett roligt initiativ från Svenska
Agilityklubben där föreningarna fick bygga upp SM-banorna själva (ritade av officiella domare). Så fick
man filma sitt lopp och skicka in för bedömning. Lite äkta festivalkänsla med våfflor och fika ordnade
vi också.
Tävlingsekipage
Vi har under 2020 haft 15-20 tävlingsekipage som varit ute och tävlat för Nacka BK på de få tävlingar
som arrangerats.
Träning
På onsdagar under våren och hösten har vi haft öppna träningstillfällen för de som har gått grundkurs
i agility eller har motsvarande kunskaper. I genomsnitt har det varit mellan 5 och 8 personer vid varje
tillfälle. Sektormedlemmarna har turats om att ansvara för upplägget.
Hinder och plan
I maj byggde vi ett staket runt agilityplanen, det verkar fungera bra och nu hoppas vi att det klarar
vintern. Lite annat plan- och hinderfix ordnade vi också. Vi har ganska mycket problem med ogräs
som växer i stora sjok på planen. En ständig kamp pågår mot detta.
Vi har sålt en gunga, en balansbom och ett A-hinder. För pengarna vi fick in har vi köpt två nya
tunnlar med tillhörande sandsäckar.
I november flyttade vi in balansbommen och A-hindret för vinterförvaring.
Kurser
Samtliga planerade kurser har genomförts plus två prova-på-tillfällen för Ridgeback-klubben.
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Nacka BK Nosarbete
Under 2020 har vi haft följande officiella tävlingar:
Datum
12 jan
23 feb
17 april
19 aug
6 sep
25 okt

Tävling
TSM 1
TSM 1
TSM 2
TEM 1 Utomhus
TEM 1 Utomhus
TSM 2

Antal
anmälningar
100
133
86
78
67

Antal
Nackaekipage
deltagare
24
12
15
11
Inställd pga Covid
15
15
30
15
15
10

På dessa officiella tävlingar har sex Tävlingsledare (TL) och sex Tävlingssekreterare (TS). Så klubben
har just nu sju TL och sju TS att tillgå.
Dessutom har klubben haft träningsträffar genom hela året. Dessa träningsträffar initieras och hålls
av olika medlemmar i klubbens facebookgrupp ”Nacka BK- Nosarbete” där vi har 84 medlemmar. För
att bli medlem måste man ha gått grundkurs i Nosework och/eller Specialsök, samt vara engagerad i
gruppens aktiviteter. Aktiviteterna hålls på olika ställen för att få miljöträning. Dessa träffar har hållits
under 2020:
Datum
9 jan
25 jan
8 feb
8 mar
20 maj
10 jun
2 jul
27 aug
3 sep
24 sep
5 okt
6 okt
18 okt
21 okt
3 nov
18 nov
22 nov
20 dec

Träning
Inomhus/Behållarsök Dogtajmhallen
Inomhus Rindö
Dogtajmhallen
Noseworkträning på Ingarö
Utomhus i Fåfängan
Utomhus Sofia kyrka
Utomhus Årsta
Utomhus Årsta
Utomhus Norra Hammarbyhamnen
Utomhus Kummelnäs
Utomhus Svinderviken
Utomhus Kummelnäs
Fordon Kummelnäs
Inomhus Torpet
Inomhus Sicklagaraget
Utomhus Nacka Forum
Sökträning Kong
Utomhus Julavslutning Klubben

Totalt 18 träffar, Förutom ovanstående evenemang har ett Klubbmästerskap hållits med
Halloweentema där 20 deltog och vi fick två deltagare som hamnade högst upp på prispallen. Cattis
Sandin med Rippe och Britt Hjortsten med Elsa, Grattis.
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Till både våra officiella och inofficiella tävlingar har vi haft fantastiska sponsorer såsom Husses,
Himbis Kennel, ColorDog, Dogtajm, K9education, J.Tak, Agria, Toys and Collars by Casa Bolstad,
Lyckliga hundar, Kurvans djurhälsa, Sport Dog Academy. Tack för stöd och hjälp att förgylla våra
tävlingar!
Under året har även fyra noseworkkurser hållits av vår instruktör Johanna Tak, tre grundkurser och
en fortsättningskurs.
Rasutvecklingssektorn
Inga aktiviteter under året. Styrelsen har deltagit i diskussioner om samarbete mellan klubbarna för
att utveckla RUS.
Köket
Köket har skötts av Em Ståhl Lundström. Som har handlat, rensat och bemannats under våra tävlingar
och aktiviteter under året. Betydligt mindre utbud och försäljning på grund av Corona restriktioner
och det märks framförallt då det nästan inte varit någon försäljning under våra kurser. En trasig frys
under året där vi fick slänga allt.
Web
Seykal Tas och Pavlina Günther har varit ansvariga men har lämnat under detta år. Vi tackar dem så
mycket för att de tagit hand om vår hemsida. Frida Svenzon och Jessica Jansson har tagit över
webansvaret.
Hemsidan och FB har uppdaterats löpande under året.
Vi har en fototävling varje månad om ”månadens bild” på hemsidan.
Patrullhundsektorn
Vilande
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Styrelsen vill framföra ett stort tack till funktionärer och aktiva medlemmar för
det arbete som nedlagts under det gångna året.
Styrelsen vill även tacka Nacka BK:s sponsorer för välvilligt stöd under året.

Nacka i februari 2021

Annette Ståhl
Ordförande

Jerker Linnerborg
Vice Ordförande

Lotta Zanderholm
Kassör

Frida Svenzon
Ledamot

Jasmin Griffin
Ledamot

Inger Larsson
Ledamot

Christina Rudén
Sekreterare
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