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Antalet medlemmar har under året ökat med 1%. Nedan visas antalet medlemmar 20211231
inom parantes visas antalet medlemmar 2020-12-31.
Ordinarie medlemmar

175 (174) stycken

Familjemedlemmar

14 (12) stycken

Ungdomsmedlemmar

6 (7) stycken

Sammanlagt stycken medlemmar

195 (193) stycken

Många av årets aktiviteter, medlemsmöten, kurser och tävlingar har ställts in på grund av
Coronaviruset. Flera medlemmar har under året deltagit i olika digitala evenemang och det fåtal
tävlingar som gått av stapeln. Sju protokollförda styrelsemöten har genomförts. Mötena har
genomförts digitalt för hela styrelsen. Utöver styrelsemöten har vi haft ett budgetmöte och ett
medlemsmöte, förutom årsmötet, under året. På medlemsmötet rapporterade vi om styrelsens
arbete samt om arbetet med den framtida inomhushallen. På mötet var det tipspromenad och
medlemmarna fick kolbulle med fläsk. Mötet avslutades med ett hundrace.
Vi vill tacka alla våra medlemmar för det gångna året och ser fram emot ett nytt år fyllt
av hundaktiviteter!
Vi planerar att:

Utfall

Medverka på diverse möten som kommunen
anordnar.

Deltog i Föreningsbidragsmöte för info
om framtida digitalisering. I övrigt hölls
inga möten pga corona.
Inställt pga. Corona
Genomfört

Sedvanlig styrelsemiddag
Medverka på möten och konferenser anordnade
av distriktet.
Att vi ska komma så långt som möjligt med
Genomfört
bygget av inomhushall.
Medlemsaktiviteter
Funktionärsfest
Inställt pga. Corona
Torsdagsträning utan instruktör.

Genomfört

Medlemsmöten

Genomfört

Aktiviteter för medlemmar som både kan vara
fysiska träffar eller digitala. Exempel kan vara
olika utmaningar för att uppnå ett mål/pris.

Ej genomfört
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Inomhushallen
Marken är inköpt och vi har under året fått ja på bygglov för hallen. Träden är nedtagna på
området för hallen och under hösten har marken beretts och grävts ur.
Vi fick avslag på vår första ansökan om bidrag från Allmänna arvsfonden och i början av året
fick vi erbjudande om hjälp och tog den. En ny omfattande ansökan skrevs och skickades in
under våren.
Kristina Jugas lade ner mycket tid med kontakter med kommun, allmänna arvsfonden och andra
nödvändiga kontakter under året.
Glädjen var stor när vi fick besked om att Allmänna arvsfonden biföll vår ansökan med
2 750 000 kronor!! För mer finansiering har vi kontakt med Sparbanken, Gagnefs kommun och
Lider Duo Dalälven

Stugsektorn
Vi planerar att:
Ha arbetsdagar/kvällar med städning, målning
och annat småfix.
Göra diverse inköp till klubbstugan.
Göra iordning en rökruta.
Ny skyltning till klubben.
Åtgärda vägen och parkeringen (ev grus på
parkeringen)
Upprätta en gräsklipparlista.
Sätta upp hyllor i baracken.
Undersöker möjligheten att sätta upp fler
strålkastare på befintliga stolpar. Vi behöver
mer ljus på plan samt en utanför toaletten. Ett
alternativ kan vara att byta nuvarande
armaturer till mer energisnåla.

Utfall
Genomfört
Genomfört
Ej genomfört
Ej genomfört
Vägen åtgärdad men ej parkeringen
Genomfört
Ej genomfört
Ej genomfört

HUS-Hundägarutbildningssektorn
Utbildningsansvarig: Tina Björnberg
25/4 instruktörsmöte via Zoom då vi diskuterat vilka som kunde ha vilka kurser under hösten.
7/12 instruktörsmöte i klubbstugan då vi diskuterar vilka som kunde ha vilka kurser under
våren 2022.
Vid SBK Daladistriktets digitala utbildningsmöte för utbildningsansvariga i lokalklubbarna
27/4 deltog Tina Björnberg.
Under året har följande kurser genomförts;
April 2021 Prova på Bruks 6 deltagare
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Maj 2021 Valpkurs 3 lördagar, 3 timmar + 1 återträff, 5 deltagare. Instruktör Catarina
Carlsson. Kursdeltagarna var mycket nöjda med att kursen var på lördagar.
27/5 – 8/7 SBK Specialsök, nybörjarkurs, 4 deltagare. Instruktör Tina Björnberg
1/6 – 4/7 Nose Work, nybörjarkurs, 5 deltagare, 6 tillfällen. Instruktör Tina Björnberg
30/8 - 4/10 Valpkurs, 6 tillfällen. 6 deltagare. Instruktör Tina Björnberg
25/8 - 29/9 Nose Work nybörjarkurs, 6 tillfällen, 6 deltagare. Instruktör Maria Lööf
6/10 – 10/11 Nose Work fortsättningskurs, 6 tillfällen, 6 deltagare. Instruktör Maria Lööf
21/9 – 26/10 SBK Specialsök nybörjarkurs, 6 tillfällen, 6 deltagare. Instruktör Tina Björnberg
28/9 – 2/11 Agility nybörjarkurs, 6 tillfällen, 5 deltagare. Instruktör Linnea Pedersen
15/11 – 20/12 Nose Work valpkurs, 6 tillfällen, 6 deltagare. Instruktör Maria Lööf
Utbildade under 2021
Maria Lööf – Nose Work instruktör, doftprovsdomare, TS och TL i Nose Work och
Rallylydnadsskrivare
Jeanette N. Hamrin - Rallylydnadsskrivare
Jessica Hamrin – TS i rallylydnad
Camilla Ryttare – Mentalfigurant (hel)
Ronja Levin – Mentalfigurant (hel)
Tina Björnberg - Certifierad provledare specialsök

Lydnad/Brukssektorn
Vi planerde att:

Utfall
Officiella tävlingar

Anordna två dagar med officiella
lydnadstävlingar.
En kvällstävling 30/6 start-Klass 1.
En förmiddag och eftermiddags tävling
Startklass-Klass 1, den 25/9.
Söktävling Lägre klass-Elit klass 26/9.
Inofficiella tävlingar
KM i lydnad och bruks(spår).
Träningstävling 1ggr/mån.

Utbilda medlemmar för att få flera
funktionärer.
Träningskvällar(torsdagar) med en
träningsvärd och skott.
2 stycken två dagars läger/kurs
Anlita en föreläsare
Träningshelg 3–4 juli.

Start 4 deltagare,
Start 9+10 deltagare, Klass 1 3+3 deltagare
1 lä, 2 hö, 1 elit
KM lydnad 16/10 5 deltagare - Lena A med
Etta vann, bruks inställt
Coronarestriktioner ställde in vårens
aktiviteter, hösten 1 träningstävling,
Övrigt
Den som var planerad blev inställd med
väldigt kort varsel
överlag lågt deltagande på
torsdagsträningarna
Ej genomfört
Ej genomfört
Genomfört, ca 8 deltagare
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Utbildningsdag i tävlingsledarcirkel lydnad
med Nina Christoffersson
Sektorn har haft 3 fysiska möten, x antal på
zoom och messenger
Meriter tagna 2021
Spår apell uppflytt - Korsgårdens Zniper och Emely
Sök apell luppflytt - Qule-Quli´s Jonny och Anna
Sök lägre uppflytt - Ekhöjdens Ess och Linda
Spår lägre uppflytt – Ekhöjdens Etta och Lena
SPH1 – Ekhöjdens Etta och Lena
SÖKH1 – Ekhöjdens Ess och Linda
LDstart – Korsgården´s Zniper och Emely
LDstart – Aina och Kristina
LDstart – Jomgården´s Wilse och Ronja
KM i lydnad
1:a Etta och Lena
2:a Ess och Linda
3:a Jack och Anna
4:a Sniper och Emely
5:a Viko och Catarina

Några har varit ute och tävlat med framgångar - STORT GRATTIS till er!
Vi tackar alla funktionärer som hjälpt till under året!

Agilitysektorn
Vi planerar att:
Hemmatävling 31 juli-1 aug klass 1-3
4 Kvällstävlingar under hösten
Slalombågar
Delbar oxerpinne
Höj- och sänkbar gunga
20 par tunnelsäckar (Jenny Damm)

Gemenamma träningskvällar
KM 15 september (ev annat datum)
Göra klippschema för agilityhagen
Ha ett möte före midsommar inför
sommartävlingen

Utfall
Tävlingar
Genomfört
Genomfört
Köpa in
Inköpt
Ej inköpt
Ej inköpt
Ej inköpt
Övrigt
Ej genomfört
Genomfört
Ej genomfört
Ej genomfört

Sektorn har bestått av Lena Dyrsmeds (sammankallande) och flertalet har deltagit inför
tävlingarna.

Verksamhetsberättelse 2021
Under året har vi haft
6 tävlingsdagar:
31 juli off tävling med 637 starter
1 augusti off tävling med 439 starter
24 augusti off kvällstävling med 139 starter
25 augusti off kvällstävling med 105 starter
7 september off kvällstävling med 152 starter
8 september off kvällstävling med 72 starter
Alla tävlingarna arrangerades på klubben
KM anordnades 22 september med ca15 deltagare.
Vann gjorde Lotta Åhlander med sin sheltie Spike, tvåa Lena Dyrsmeds med bordercollie Min
och trea Marie Bäcke Olsson med dvärgschnauzern Folke.
Grattis till alla!!
Det har varit en del tävlingar i år i alla fall trots att Corona härjat även i år och många hann ut
och göra fina resultat på banorna!
Dessa har lyckats med att ta meriter:
Lace- Lena Dyrsmeds har tagit en SM-agilitypinne och agilitycert. Lace erövrade då titeln SE
AGCH
Min – Lena Dyrsmeds har tagit en pinne i hoppklass 1, två pinnar i hoppklass 2 och två pinnar
i agilityklass 1 och är nu uppflyttad till klass 2 i både hopp och agility. Min fick titeln AGHD I
Folke – Marie Bäcke Olsson har tagit pinnar i hoppklass 1 och är har nu rätt att tävla i hoppklass
2. Folke fick titeln AGHD I
Göte – Marie Bäcke Olsson har tagit 3 pinnar i hoppklass 1 och en pinne i agilityklass 1.
Lyra – Lotta Åhlander har tagit 3 pinnar i agilityklass 1, 2 pinnar i agilityklass 2 och 3 pinnar
i hoppklass 2. Lyra har nu rätt att tävla i klass 3 i både hopp och agility.
Spike – Lotta Åhlander har tagit 2 SM-pinnar i agility och 1 agilitycertifikat.
Boogie – Jenny Anserin har tagit en pinne i hoppklass 1
Ture – Linnéa Pedersen har tagit 3 pinnar i agilityklass 1 och 3 pinnar i hoppklass 1. Han får
nu tävlas i klass 2 i både hopp och agility. Ture fick titeln AGHD I
Maja – Jessica Hamrin har tagit en pinne i hoppklass 1
Leo – Anna Berg har tagit en pinne i hoppklass 1
Java – Lena Andersson har tagit en pinne i hoppklass 1
Stort grattis till allihop!
Stort tack till alla som hjälpt till på tävlingarna i år!

Nose work och Specialsök sektorn
Sektorns ledamöter:
Tina Björnberg, sammankallande
Anneli Lindh, till den 28/4
Lars Svedgård
Maria Lööf
Marie Bäcke Olsson
Yvonne Jönsson, från den 14/6
Den 28/4 avled Anneli Lindh. Hon var mycket engagerad i både Nose Work och SBK
Specialsök, men det var Nose Work som Anneli jobbade mest för i vår sektor. Anneli var
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auktoriserad tävlingsledare. Hon var mycket idérik och entusiasmerande inför tävlingar och
organiserade träningar. Hon kämpade intill slutet med att skicka in förbättringsförslag och
motioner till Svenska Nose Work Klubbens årsmöte 2021.
Anneli - Tack för allt, du är saknad.
Sektorn har haft 3 st möten varav 2 med minnesanteckningar. Under året har Maria Lööf
genomgått utbildning och är nu certifierad Nose Work-instruktör och auktoriserad
doftprovdomare. Maria har också genomgått utbildningarna och är auktoriserad Nose Work
provledare och tävlingssekreterare.
Tina Björnberg och genomgått utbildning och är certifierad provledare SBK Specialsök.
Nose Work tävlingar och doftprov
Även i år har Corona-pandemin satt käppar i hjulet för oss. Vår planerade officiella TSM tävling
NW2 och NW1, Gagnä-Flo-Nosen, 8-9/5 i Dala-Floda blev inställd.
Därefter började restriktionerna lätta så vi kunde genomföra de planerade officiella doftproven
i Mockfjärd den 19/6, domare Anneli Lindeborg. På DP i NW1 deltog 6 ekipage och 4 blev
godkända. På DP i NW2 deltog 2 ekipage, inget ekipage blev godkänt.
Våra officiella TSM-tävlingar NW2 och NW1 i Rättviksparken, Dala-Nosen, den 9-10/10
kunde vi också genomföra. Domare var Lotta Bauer och Mats Hedlund.
På lördagen 9/10 TSM NW2 deltog 40 ekipage varav 7 ekipage fick 100 poäng och diplom.
Vår klubbmedlem Erika Andersson & Nacho fick diplom och kom på en hedrande 4:e plats.
Grattis!
På söndagen 10/10 TSM NW1 deltog 42 ekipage varav 23 fick 100 poäng och diplom. Våra
klubbmedlemmar Marie Bäcke Olsson & Göte samt Jessica Hamrin & Maja fick diplom.
Grattis!
Vi vill skicka ett extra tack till alla funktionärer som hjälpte till på våra tävlingar. Vi hoppas att
ni vet att ni är guld värda och att utan er kan vi inte ha några tävlingar.
Klubbmästerskap Nose Work 6/11 2021
Vårt KM gick av stapeln lördag 6/11 på Helldéns Mekaniska i Insjön. Domare var Anneli
Lindeborg. Det var 7 ekipage som deltog. KM:et bestod av två moment, ett stort behållarsök
och ett stort inomhussök ingick i klubbmästerskapet. Båda momenten hade 2 gömmor med
eukalyptusdoft.
Årets klubbmästare blev Monica Setterlund & Björn på den fina tiden 02:32,46. Grattis!
Övrig verksamhet Nose Work
Temadagen för Nose Work och SBK Specialsök som var planerad till den 12/6 blev inställt på
grund av sjukdom.
Den 11/12 arrangerade vi en fördjupningskurs i behållarsök i Mockfjärd. Instruktörer var Maria
Lööf och Tina Björnberg. 6 ekipage deltog.
Vi har under året och fram till mitten av november haft organiserade träningar gemensamt med
SBK Specialsök i både Gagnef och Insjön. Därefter tränar varje disciplin var för sig eftersom
gruppen blev så stor och många områden inte räcker till för båda disciplinerna.
SBK Specialsök inofficiellt prov
Den 24/4 anordnades klubbens första inofficiella SBK Specialsöksprov klass 1 på Helldéns
Mekaniska i Insjön. Domare och provledare var Michael Hedman samt biträdande provledare
Tina Björnberg. Samtliga 10 deltagare kämpade på bra. Klubben representerades av Jessica
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Hamrin & Maja samt Yvonne Jönsson & River. Då provet ännu inte är officiellt finns inte någon
tävling med konkurrens med utan man får en utförlig bedömning av domaren.
Den planerade inofficiella SBK Specialsöksprovet klass 2 den 25/4 blev inställt på grund av för
få anmälningar.
Övrig verksamhet SBK Specialsök
Vi har under året och fram till mitten av november haft organiserade träningar gemensamt med
Nose Work-gruppen i både Gagnef och Insjön. Därefter tränar varje disciplin var för sig
eftersom gruppen blev så stor och många områden inte räcker till för båda disciplinerna.

Rallylydnadssektorn
Vi planerar att:
Tävlingar:
13 mars kväll Insjöns ridhus Nx2
14 mars kväll Insjöns ridhus Ax2
27 mars kväll Injöns ridhus Mx2
28 mars kväll Insjön ridhus Fx2
3 kvällstävlingar i sommar på klubben
2 helgtävlingar i höst
Inköp:
20 st skylthållare
Nybörjarskyltar
Låsbart skåp
Övrigt:
KM
Gemensamma träningskvällar
Kurs för Linda Jönsson, Skåne

Utfall
Inställd
Inställd
Inställd
Inställd
4 kvällstävlingar arrangerades
En av dessa ställdes in
Ej inköpt
Ej inköpt
Inköpt
Genomfört
I viss mån genomfört
Inställt, framskjutet till 2022

Rallylydnadssektorn
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Sektorn har bestått av Jessica Hamrin (sammankallande) Lena Dyrsmeds, Anneli Lindh (till
maj) och Maria Lööf
De flesta diskussioner angående planering har skett via messenger
Fyra kvällstävlingar och en 2-dagars tävling har genomförts. Alla tävlingar hölls på klubben.
Tvådagarstävlingen i augusti döptes till Annelis Minnesrally efter Anneli Lindh som förlorade
kampen mot cancer tidigare under året. Hon tillhörde vår sektor och betydde mycket för vår
sektor och vår klubb. Klubben fick ärva Annelis skylthållare och skyltar vilket vi är tacksamma
för. På vår första minnestävling för Anneli skänkte Nedansiljans BK gratisstarter på sina
tävlingar. Meningen är att Annelis Minnes Rally ska bli en tradition.
19 juli

N

37 starter

(kväll)

21 juli

F

36 starter

(kväll)

26 juli

A

34 starter

(kväll)

28 juli

M

60 starter

(kväll)
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21 augusti

F,M

114 starter

22 augusti

N,A

94 starter

21 september hade vi Rally-KM. Domare var Marketta Mokko. Vi körde även i år med en
vinnare i varje klass! Vinnare i N var Marie Bäcke Olsson med dvärgschnauzern Folke. Vinnare
i F var Monika Blomqvist med flat coated retrievern Socker. Vinnare i A var Jessica Hamrin
med norfolkterriern Maja och vinnare i M var Maria Lööf med labradoren Dante
Runt 15–20 hundar med förare deltog.
Vid torsdagsträningskvällarna som har varit under året har det funnits möjlighet att träna
rallylydnad för de som varit intresserade.
Tyvärr fick vi även i år ställa in träningshelgen med Linda Jönsson från Skåne men hoppas att
vi kan utföra helgen under 2022 istället.
Följande har tagit titlar under året:
RLD N Little Rosebud´s Björn Ferry – Monika Setterlund
RLD N Tillyhills Det Vill Jag Lova – Maja Bergman
RLD N Little Rosebu´s Fusion Of Colours – Anna Berg
RLD N Aussie Action´s Red Twisty Tempest – Johanna Knäpp
RLD N Bizzness Asterix – Karin Hammar
RLD N Amorras Kluriga Karlsson – Marie Bäcke Olsspn
RLD N Amorras Ooops Oliver – Marie Bäcke Olsson
RLD F Beauty Bell´s Amazing Amber – Jeanette N Hamrin
RLD F Gihatass Prince Charming By Popstar – Erika Andersson
RLD A Hammargaze Little-Spike – Lotta Åhlander
RLD A Wamba´s Fräcka Fröken – Jessica Hamrin
RLD F & A Amazeme Twilight Grace – Lena Dyrsmeds
SE RALLYCH Lidmarken´s I´m Gonna Be Somebody – Maria Lööf
Stort grattis till många fina resultat!
Ett stort tack till alla som varit med och hjälpt till på olika sätt vid de tävlingar som
genomförts under året. Ni är ovärderliga!

RUS-Mentalsektorn
Utbilda fler figuranter

Genomfördes, 2 st helfiggar Camilla Ryttare
och Ronja Levin

Se över banan för MH/MT

Genomfördes

Köpa material till banan (bl a ett rör till
skramlet)

Genomfördes

Anordna 2 MH och 2 MT

5 MH och 3 MT anordnades så det blev fler
än planerat.

Exteriörbeskrivning kommer att anordnas i
anslutning till lydnadstävling.

Anordnades ej pga. att flera andra
närliggande klubbar anordnade.

RUS-Exteriör
Inget har hänt inom exteriör under 2021
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