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Lena Andersson
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Antalet medlemmar 31 december 2019 var: 168 stycken.
Ordinarie medlemmar

145 stycken

Familjemedlemmar

16 stycken

Ungdomsmedlemmar

7 stycken

Sammanlagt stycken medlemmar

168 stycken

Sju protokollförda styrelsemöten har genomförts varav ett har utförts per telefon som
gruppsamtal. Utöver det har vi haft budgetmöte. Två stycken medlemsmöten, förutom
årsmötet, har hållits under året. En av dessa handlade om drag och det andra om ”sund med
hund”.
Styrelsen har deltagit i flera föreningsmöten anordnade av kommunen, konferenser samt
distriktsmöten.
En ”hallgrupp” har startats upp för att driva arbetet med en framtida inomhushall. Gruppen
har haft möte med kommunen, banken och tagit in ett flera olika offerter. Arbetet fortsätter
och kommer att intensifieras med målsättning att hallen ska påbörjas 2020.
Styrelsen har haft sin sedvanliga middag. Till julen uppmärksammade vi Alf Andersson, Eva
Lindh Waterworth och Mats Nordling för att de varit till stor hjälp för klubben.
Vi vill tacka alla våra medlemmar för det gångna året och ser fram emot ett nytt år fyllt av
hundaktiviteter!
Styrelsen genom Lotta Åhlander, sekreterare

HUS-Hundägarutbildningssektorn
Två läger, ett i brukslydnad med Erik Wiklund och ett i rallylydnad med Anna Larsson.
Vi har haft kurser i bruks spår, prova på bruks, agility och nose work och även valpkurs.
Kurser under året:
Valp/unghund:

Två stycken kurser med 6 deltagare i varje. (Hösten inhyrd ledare
Therese Aspelin)

Brukslydnadskurs:

En styck spårkurs med 5 deltagare. Ett stycke prova på med 5
deltagare.

Rallylydnad:

En nybörjar/fortsättningskurs med 6 deltagare

Agility nybörjare:

Tre kurser, med 6 deltagare i våras och sammanlagt 9 deltagare i
höstas delat på 2 kurser.

Nosework

En intensivkurs för nybörjare med 6 deltagare.

En kurs – ”Hur går vi vidare från NW1 till NW2 –
NW3”, med 8 deltagare + 4 åhörare, med Michael
Hedmans.
Sammanlagt 9 stycken kurser med totalt 51+stycken deltagare, + 4 åhörare.
Utbildningar/Vidareutbildningar:
Jessica Hamrin gick vidareutbildning i rallylydnad för Anna Larsson
Catarina Karlsson och Lena Andersson har varit på TL-konferens för bruks/lydnad
Camilla Ryttare och Catarina Karlsson har varit på TL-konferens för lydnad
Anneli Lindh, Eva Waterworth Lindh och Katrin Arvidsson Thors har utbildat sig och blivit
godkända som tävlingsledare i Nose Work.
Jessica Hamrin och Eva Waterworth Lindh har utbildat sig och blivit godkända som
tävlingssekreterare i Nose Work.
Stort tack till de instruktörer/ medhjälpare som haft kurser under året!!
Hundägarutbildningssektorn

Lydnads/brukssektorn
Sektorn har bestått av Lena Andersson, Maria Åkerström och Camilla Ryttare Emely Bössfall
och Catarina Carlsson. Kari Trogen och Maria Johansson tävlingssekreterare. Vi har haft fyra
möten.
Under året har vi haft två lydnadstävlingar. En kvällstävling 27/6 med startklass 9 stycken
deltagare och klass 1 med 3 stycken deltagare. Den andra 15/9 startklass med 8 stycken
deltagare och klass 1 med 6 stycken deltagare.
Söktävling lägre-elitklass 15/9 med 6 stycken deltagare.
KM i lydnad anordnades 29/5 kväll. Nina Christoffersson dömde.
1. Lena Andersson – Java
2. Camilla Ryttare - Humle
3. Emma Isaksson - Ayo
4. Camilla Ryttare - Gizmo
5. Maria Åkerström – Gessi
6. Emely Bössfall-Zniper
7. Monica Blomqvist – Socker
8. Ronja Levin _ Wilse
9. Linda Kavlöy - Zigge
10. Klara Eliasson - Åssla
KM i bruks anordnades 13/10 kväll. Gunnar Fors dömde.
1. Lena Andersson – Java

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Camilla Ryttare – Humle
Maria Åkerström – Gessi
Emely Bössfall-Zniper
Linda Kavlöy - Ess
Catarina Carlsson – Viko
Tinis Jugas - Ninja

Vi har haft torsdagsträning med ändrad skottid till 19.30-20.00 som verkade passa flera bättre.
Fem träningstävlingar.
Flest träningstävlingar har Emely Bössfall-Zniper deltagit i.
Camilla Ryttare – Humle har blivit uppflyttade till elitspår.
Lena Andersson – Java har blivit uppflyttade till elitspår.
Lena Andersson – Java har tagit två cert i sök.
Fler medlemmar har varit ute och tävlat både i bruks och lydnad. Kul!
Vi har deltagit på tävlingsledarekonferenser i bruks och lydnad.
Maria Åkerström med Gessi är uppflyttade till högre spår.
Tack ALLA som hjälpt till på våra tävlingar och andra aktiviteter vi haft!
Utan er har vi inte kunnat haft nåt!
TUSEN TACK!

Agilitysektorn
Sektorn har bestått av Lena Dyrsmeds (sammankallande) Jenny Anserin, Anton Bodin, Lotta
Åhlander och Marie Hjort.
Vi har haft planeringsmöte i slutet på året inför 2020
Under året har vi haft
9 tävlingsdagar:
22 maj off kvällstävling 80 starter
28 maj off kvällstävlng 85 starter
27-28 juli off tävling 1603 starter
28 augusti inoff tävling 93 starter
3 september off kvällstävling 60 starter
4 september off kvällstävling 58 starter
10 september off kvällstävling 90 starter
11 september off tävling 94 starter
Alla tävlingarna arrangerades på klubben
KM anordnades 2 oktober med 11 deltagare.
Vann gjorde Lena Dyrsmeds med sin border collie Lace
Tvåa var Lotta Åhlander/Spike och trea Anneli Lindh/Saivi
Vi har köpt in 24 nya slalompinnar, ett ramlöst däck och 10 par tunnelsäckar

Många medlemmar har varit ute och gjort fina resultat på banorna!
Av alla dessa har följande lyckats med att ta meriter:
Jive-Jenny Anserin har tagit en agilitypinne i klass 1 och tävlar nu agilityklass
2.
Lace- Lena Dyrsmeds har tagit tre SM-hoppinnar och två SM-agilitypinnar i klass 3.
Leo – Marie Hjort har tagit tre agilitypinnar i klass 1 och två i agilityklass 2. Han har
dessutom tagit tre hoppinnar i klass 2. Han tävlar nu i agilityklass 2 och hoppklass 3.
Gin – Athina Remneman har tagit åtta hoppinnar och fyra agilitypinnar i klass 3. Ett
agiilitycert erövrade de under året och Gin kan nu tituleras SEAgCh!
Miza – Athina Remneman har tagit tre agilitypinnar och två hoppinnar i klass 3.
Ässla - Klara Elisson har tagit två agilitypinnar och en hoppinne i klass 3
Bella – Anton Bodin har tagit tre hoppinnar och fyra agiltypinnar i klass 2 och tävlar numera i
klass 3!
Min – Lena Dyrsmeds har tagit fyra hoppinnar i klass 1.
Lyra – Lotta Åhlander har tagit fem hoppinnar i klass 1
Spike – Lotta Åhlander har tagit en hoppinne och tre agilitypinnar i klass 3
Saivi – Anneli Lindh har tagit en agilitypinne i klass 1
Zigge – Linda Kvalöy har tagit en agilitypinne i klass 1
Java – Lena Andersson har tagit en agilitypinne i klass 1
Stort grattis till allihop och fantastiskt att så många visar att vi på GFBK är nåt att räkna
med!!
Stort tack till alla som hjälpt till på tävlingarna i år!
Utan er blir det inga tävlingar!!

Nose work sektorn
Nose Work sektorn har under 2019 haft ett mellanår, men ändå haft en intensivkurs för
nybörjare och kunnat genomföra de officiella tävlingarna som var ansökta för året.
Nose Work sektorn har under året bestått av; Tina Björnberg, sammankallande, Anneli Lindh
och Lars Svedgård.
KM genomfördes den 19/11 med 7 deltagande hemmaekipage. Tävlingen bestod av 2
moment, ett stort behållarsök och ett stort inomhussök. Båda momenten hade 2 gömmor med
eukalyptusdoft. Alla ekipagen tävlade på samma områden, men de som var uppflyttade till
NW2 hade 1 minut kortare söktid i varje moment. KM:et genomfördes i Mockfjärd och
domare var Anneli Lindeborg.
Klubbmästare blev Tina Björnberg & Lisa, 2:a Anneli Lindh & Saivi, 3:a Anna Berg & Leo,
4:a Jessica Hamrin & Maja, 5:a Stephanié Yxerius & Saiva, 6:a Lars Svedgård & Niilo, 7:a
Malin Holm & Flex.
Följande officiella tävlingar och doftprov har genomförts under året;
16/2 Dala-Nosen NW1 TEM Inomhus på Rättviks camping, domare Anneli Johansson och
Mats Hedlund, 25 deltagare
16/2 Dala-Nosen NW1 TEM Behållare på Rättviks camping, domare Anneli Johansson och
Mats Hedlund, 25 deltagare
17/2 Dala-Nosen NW2 TEM Inomhus på Rättviks camping, domare Anneli Johansson och
Mats Hedlund, 8 deltagare
17/2 Dala-Nosen NW2 TEM Behållare på Rättviks camping, domare Anneli Johansson och
Mats Hedlund, 7 deltagare

4/5 Gagnä-Flo-Nosen NW1 TSM på Strandbackens Folkpark i Dala-Floda ,
domare Jeanette Arnesson och Beatrice Bergqvist, 39 deltagare
28/9 Dala-Nosen NW1 TSM på Rättviks camping, domare Mats Hedlund och
Ulf Peterzon, 25 deltagare
28/9 Dala-Nosen NW2 TSM på Rättviks camping, domare Mats Hedlund och Ulf Peterzon,
20 deltagare
30/11 Doftprov samtliga klasser i Mockfjärd, domare Anneli Lindeborg och Tina Björnberg,
18 deltagare
Under året har vi haft organiserade träningar för ekipage med godkänt doftprov NW1
eukalyptus på olika platser i Gagnef, Insjön, Vintjärn och vi har också haft förmånen att låna
ett hus i Mockfjärd för inomhusträningar.
Våra officiella Nose Work tävlingar har fått många ”tummen upp” och det är tack vare den
hjälp vi fått från medlemmar som med engagemang och intresse hjälpt till som funktionärer
på tävlingarna. Stort tack, utan er hade vi aldrig kunnat genomföra dom. Nu ser vi med glädje
och entusiasm fram emot ett 2020 med fortsatt Nose Work verksamhet i klubben och med
tillägg av kurser i specialsök.

Rallylydnadssektorn
Sektorn har bestått av Jessica Hamrin (sammankallande) Lena Dyrsmeds, Anneli Lindh och
Karin Falk
Vi har haft planeringsmöte i slutet av året inför 2020
Fyra kvällstävlingar och två stycken 2-dagars tävlingar har genomförts. Alla tävlingarna hölls
i Insjöns ridhus utom tävlingen i november som var i Mockfjärds gamla ridhus.
18 februari
12 mars
20 mars
26 mars
6 april
7 april
23 november
24 november

N
F
M
A
N+M
F+A
N+M
F+A

40 starter
32 starter
58 starter
14 starter
112 starter
95 starter
145 starter
76 starter

(kväll)
(kväll)
(kväll)
(kväll)

8 oktober hade vi Rally-KM. Vann gjorde Anneli Lindh med lapska vallhunden Saivi. Tvåa
var Kristina Snibb med Wiggo och trea Monika Blomqvist med Socker.
Vid torsdagsträningskvällarna som har varit under året har det funnits möjlighet att träna
rallylydnad för de som varit intresserade.
Sista helgen i juni hade vi en helgkurs för Anna Larsson
Följande har tagit titlar under året:
RLD N Pippi – Eva Olsson
RLD F Noraå Bruks Leka – Iréne Jonsson
RLD F Actualis Blue Surprise – Monika Blomkvist

RLD A Hummelns Fantastiska Flikka – Caroline Olsson

Grattis till fina resultat!
Ett stort tack till alla som varit med och hjälpt till på olika sätt vid de tävlingar som
genomförts under året. Utan er hjälp hade dessa inte kunnat genomföras.

RUS-mentalsektorn
Vi har haft 3 tillfällen för Mentalbeskrivning, varav ett hade vi på kvällen.
13 hundar har blivit beskrivna.
Sonny Ström och Leif Hjälm har beskrivit hundarna 2019
Vi har haft 2 MT (Mentaltest 2007) 15 hundar blev testade varav 11 godkända.
Lorentz Ogebjer och Hans Kinn har varit våra domare.
Exteriörbeskrivningen som vi har i anslutning till vår lydnadstävling i juni där deltog 10
brukshundar.
Vi har investerat i nya hjul och anordning att fästa dessa i.
Vi får tacka alla figuranter, testledare, domare, beskrivare, deltagare, publik och alla som
hjälper till.
Utan er så blir det inga test eller beskrivningar.
RUS ansvarig / Mental Ann-Kristin Norberg

RUS-exteriörsektorn
Utställningssektorn har bestått av Lena Andersson och Maria Johansson (sammankallande)
Under året har vi haft 4 st protokollförda möten.
Den 16 november arrangerade vi vår officiella utställning i Insjöns ridhus. Det var totalt 101
st hundar anmälda.
I samband med utställningen så anordnades även exteriörbeskrivning. 2 hundar var anmälda
till det.
Utställningssektorn vill rikta ett stort TACK till våra funktionärer som hjälpt till och bidragit
med att utställningen kunde genomföras.
Utställningssektorn gm Maria Johansson

Stugsektorn
Sektorn har under året varit obemannad och det är vår förhoppning att någon ska vilja ta hand
om den nästa år. Under året så har vi gjort följande:
•

Haft arbetsdagar/kvällar med städning, målning och annat småfix.

•
•
•

Satt upp nytt staket
Kjell Appell har gått riktigt bra i år
Åkgräsklipparen har krånglat under sommaren s vi har varit tvungna att låna Lena D:s
klippare
Utblås till köksfläkten är installerad
Nya hängrännor är uppsatta på klubbstugan
Golvet i nya ladan är lagat
Två bord är inköpta

•
•
•
•

Vi tackar ALLA som har ställt upp och hjälpt till under året!
Stugsektorn genom styrelsen

