
   
 

 Verksam hetsberätte l se  20 15  
 
För Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2015-01-01 till 2015-12-31 
 
STYRELSEN 
Mikael Hjort, ordförande 
Anette Björkman Bergström, Sekreterare 
Christel Leiborn, kassör 
Helene Låås, vice ordförande 
P-O Andersson, ledamot 
Kristina Svanfeld, ledamot 
Ann-Sophie Greberg, ledamot 
Kjell-Åke Ersson 1:a suppleant 
Mikael Ingeson  2:a suppleant 
Magnus Bergström 3:e suppleant 
 
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT 
Mikael Hjort, ordförande 
Christel Leiborn, kassör 
Anette Björkman Bergström, sekreterare 
 
FIRMATECKNARE 
Mikael Hjort , ordförande 
Christel Leiborn, kassör 
 
OMBUD TILL DISTRIKTET 
Ordförande, ordinarie 
Vice Ordförande, ordinarie 
Kassör, suppleant 
 
STYRELSEMÖTE 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året efter årsmötet. 
 
MEDLEMSMÖTE 
Klubben har haft 3 medlemsmöten under året 
 
ÅRSMÖTE 
Klubbens årsmöte ägde rum den 15 februari på Nynäshamns BK. 
 
REVISORER 
Håkan Sjödin, sammankallande 
Bo Blomqvist, ordinarie 
Peter Eklund, suppleant 
Stefan Rosqvist, suppleant 
 
VALBEREDNING 
Håkan Leiborn, sammankallande 
Ingela Andersson, ledamot 
Sandra Björnskiöld, ledamot 



Medlemmar 
Sofie Lourié 
Michaela Jansson 
Avgått under året 
Maria Augustsson 
Doris Eresund 
Årets kurser 
Vi har utlyst flera kurser men på grund av för få anmälningar så har det ej blivit 
av. 
Träningar 
Vi har ej anordnat några uppstyrda träningar under året. 
Tävlingar 
2-3/5 hade vi en klass 3 tävling med 465 starter 
Under sommaren hade vi 3 inofficiella gratistävlingar för att examinera 
Michaela Jansson som domare. 
29-30/8 hade vi en dubbel klass 1 & 2 tävling med 815 starter. 
Tyvärr ägde DM även i år rum samma helg som SM i agility, därav uteblivna 
lag. 
Årets KM arrangerades i år tillsammans med resten av klubbens grenar. 
Vinnare Large Sandra Björnskiöld 
Vinnare Medium Cecilia Mårtensson 
Vinnare Small Catarina Hultberg 
SM 2015 

 

Styrelsen 
 
Styrelsen har under året beslutat att ändra namn på flera sektorer till kommittéer. Det för 
att tydliggöra och dra gränser mellan kommitté och sektor då de gör olika saker. I samband 
med detta påbörjade vi också ett tydligare arbete med att försöka få fler att hjälpa till och 
umgås över gränserna så fler kommittéer får fler som hjälper till och samarbetar på framför 
allt tävlingar. Ett steg/försök var att samordna ett KM men med facit i hand blev det för 
stort och tog för lång tid för att det ska vara rimligt att genomföra igen även om idén var 
rolig. Ett kommittémöte ordnades under hösten för att sätta in alla i en gemensam 
grundläggande arbetsordning men också grupparbeta om hur den egna kommittén ville 
arbeta. Nytt är att varje kommitté inte bara ska lämna in sin verksamhetsberättelse och 
plan utan även få egen budget och lämna in önskemål inför året för det. Det gör det lättare 
för styrelsen att planera de utgifter som kommer att komma under året.  

Trivselkommittén har dessutom kommit till för att de som ställer upp för klubben ska känna 
att de får något extra tillbaka, mer går att läsa om under deras egen punkt.  

Allt detta är för att underlätta för alla som aktivt arbetar med att få vår klubb att gå framåt. 
Ju fler som engagerar sig desto mer tid blir det över till att träna hund. Vi har ju alla ett 
gemensamt intresse och det är just våra hundar. Så styrelsen hoppas att alla i klubben 
fortsätter att hjälpa till och få vår klubb att bli en trevlig aktiv plats för alla 
hundintresserade att vara på och utvecklas. 

 
 
 
 
Agilitykommittén 
 



Vi hade 5 individuella ekipage med på SM. 
Michaela Jansson & Yxa 
Michaela Jansson & Vivi 
Karin Westergren & Beda 
Annica Aller & Gin 
Maria Augustsson & Nasa 
Alla utom Yxa deltog även i ett lag på SM. 
Inköp 
Vi har i år köpt in en helt ny balanspark bestående av en balansbom, ett A-hinder 
och en ny gunga. 
Vi har även beställt nya rosetter som vi räknar med ska räcka de närmaste 5 
åren. 
Övrigt 
Vi har examinerat Michaela Jansson till agilitydomare. 
Vi har tagit del av de nya riktlinjerna för agilitykommittén som sammansattes 
November i år. 
Vi har även satt oss in I de nya systemet som Svenska agilityklubben kommer 
gå över till vid årsskiftet. 
 

 
 
Tjänstehundssektorn 
Vilande under året 
 

Tävlingssektorn 
 
Medlemmar 
Mikael Hjort sammankallande 
Pia Larsén  
Anette Björkman- Bergström 
Bo Blomqvist 
Helen Hulting 
Monica Gahlin 
 
Möten: 
2 st. TS-möten, 10 st. tävlingsmöten. 
 
Tävlingar under 2015: 
7/3 Lydnad alla klasser inomhus  
9/5 Akl Spår  
21/5 Lydnad alla klasser  
27/7 Lydnad alla klasser Skärgårdscupen 
28/7 Lydnad alla klasser Skärgårdscupen 
12/9 Lkl Spår 
13/9 Hkl Spår 
3/10 Lydnad alla klasser 
24/10 Sök Lkl-Ekl 
25/10 Sök Lkl-Ekl 

KM 10/10 

Lilla KM Lydnad 

1. Michaela Jansson & Vivi 



2. Christel Leiborn & Compis 

3. Peo Andersson & Ceo 

Stora KM Lydnad 

1. Sonja Rosqvist & Sara 

2. Jenny Eriksson & Ayla 

3. Sonja Rosqvist & Si-Si 

Lilla KM Bruks 

1. Robert Karlsson & Lux 

2. Ingereva Bergdahl & Carma  

3. Håkan Sundqvist & Gordon 

Stora KM Bruks 

1. Håkan Leiborn & Dessie 

2. Lena Jernström & Toore 

3. Micke Hjort & Emil 

 
Under året har det varit träningsgrupper igång. 
 
Tre nya tävlingssekreterare är utbildade: Nenette Hillborg,Sofia Friberg och Christel 
Leiborn. 
 

Hundägarutbildningssektorn HUS 
 
Catharina Frölén sk 
Nadine Ersson 
Doris Eresund agility repr (del av året) 
 
På grund av tidsbrist har våra sektormöten bestått mest av telefonmöten. 
Under året har vi haft två instruktörsmöten. 
 
Kursverksamhet under året 
Antal aktiva instruktörer har varit 8 stycken. 
 
Våren 
Freestylekurs    3 delt 
Valpkurs   4 delt 
Förberedande tävlingslydnad  8 delt 
Sportlovskul   16 barn 
Ipo-läger   11 delt 
 
Hösten 
Agilitykurs   inställd pga för få deltagare 
Valpkurs   11 delt 
Vardagslydnad  5 delt 
Appellkurs   3 delt 
 
Två blivande instruktörer har gått bredvid på kurs; Maria Söderkvist och Emelie Björklund. 
Emelie har dessutom hunnit gå L1 i november. 
Nadine Ersson väljer nu att lämna HUS efter flera års hårt arbete. Tack Nadine för de här 
åren, du har gjort ett fantastiskt jobb. 
 
Och ett stort tack alla ni instruktörer som tar av er fritid för att hålla kurs. Bra jobbat alla 
 



Rasutvecklingssektorn RUS 
 
Nathalie Ersson  
Nenette Hillborg  
Lena Broms 
Ellinore Pettersson 
Ida Norén  
 
Vi har haft 7 möten under det senaste året. Det anordnades en inofficiell utställning den 
19/9  för alla raser dit vi fick 212 anmälningar som fördelades på 3 ringar och 3 domare. ( 
Sonja Hagelberg, Maria Bexander, Lena Årgard) 
Vi hade mycket priser, ringträning och även rabatterade anmälningsavgifter vid anmälningar 
av flera hundar. 
Vi fixade en goodiebag till samtliga utställare som dom fick vid ankomst.  
 
Nenette, Ellinore och Ida har gått CUA- utbildning (certifierad utställningsarrangör) med 
godkända resultat.  
 
 
Resultat BIS vuxen 
1 SE U  (U)  CH SE VCH  Almanza tough enough,  flat coated retriver 
2 Callahorn's Xtremly wanted, långhårig collie 
3 Twist , tibetansk spaniel 
4 Zabosa's Run Frostiga Frost, whippet  
 
Resultat KM 
1  SE U  (U)  CH SE VCH  Almanza tough enough,  flat coated retriver 
2 SE UCH Amazing Selmas Aztekian Maya , portugisisk vattenhund 
3 KORAD crestline's Werax , tysk schäferhund normalhår  
4 delphiniums disillusion , flatcoated  retriver 
 
 

Kökskommittén 
 
Medlemmar 
Catharina Frölén sk 
Maria Söderkvist 
Eva Stålnacke 
Klas Stålnacke 
Marianne Norman 
Gabriella Sloot 
Köket har ordnat fika och mat till samtliga tävlingar under året. 
Köket har också försökt se till att det finns fikamateriel övriga tider som man fått ta fram 
själv. 
 
 

PR/Info kommittén 
 
Medlemmar: 
 Sammankallande Jimmy Låås (till och med september) 
 Niklas Granath (till och med september)  
Sandra Björnskiöld  
Camilla Hjort  
 



Ny i gruppen från och med oktober: Natalie Sanchez Antal möten i gruppen: 9 st.  
 
Övriga möten och aktiviteter:  
Arrangerat Sportlovskul för barn med hund 28 februari där 21 st. barn i ålder 6 till 12 år 
deltog.  

 Deltagit på NBK:s organisationsmöte 15 april på klubben.  

 Deltagit på Mini Mässan på Folkets Hus i Nynäshamn 18 april.  

 Deltagit på Fritidsmässan ”Min fritid” på Kvarnängen i Nynäshamn 22-23 maj.  

 Möte med Nosa In gällande eventuellt samarbete om klubbkläder 22 september.  

Möte med NBK:s Trivselkommitté gällande instruktörskläder och belöningskläder för 
utfört arbete inom klubben 4 november.  

 Möte med NBK:s övriga sektorer och kommittéer 28 november.  

 Hela hemsidan fick en uppfräschning i början av året.  

 Färdigställt sponsorsbrev för klubben.  

 Färdigställt beställningsformulär och upprättat kontakt med företag för beställning av 
klubb väst.  

 Färdigställt och beställt 250 st. visitkort till klubben.  

 Föreslagit NBK:s HUS att snarast börjar använda SBK:s Kurskalender. Detta är inte 
verkställt ännu då inga nya kurser finns än att lägga in.  

 Etablerat kontakt med SVEA skydds- och profilkläder gällande beställning av andra kläder 
med klubbnamnet i tryck.  
 

 
 
 
 
Anläggningskommittén 
 
Två städdagar har genomförts.  
Vår: 8 deltagare, 
Höst 15 deltagare. 
 
Gräsklippning har genomförts enligt schema. Det kan dock ske bättring vad det gäller att 
skaffa ersättare vid förhinder då det ibland varit oklippt på planen. 
 
 

IPO kommittén 
 
Medlemmar 
Helen Låås Sammankallande 
Jimmy Låås Träningsansvarig 
Mikael Ingeson Representant HUS 
Nenette Hillborg Kontaktperson och representant TS 
 
Kommittén har haft 3 möten under året. 
Några medlemmar har slutat och i dags läget är vi 18 medlemmar i gruppen. 
Under våren 17-19 april hade vi läger med 10 deltagare. 
29-31 maj var flertalet av våra ekipage på IPO-läger i Dalarna. 



Några ekipage blev inbjudan till Västerby Bygdegård under Hundens Dag att visa upp IPO 
och 
Tjänstehunds övningar med Jimmy Låås i spetsen. 
Helen Låås och Nenette Hillborg har gått Provledarutbildningen med godkänt resultat. 
Vi har en figurant under utbildning. 
6 st. har gjort BH-prov, totalt 9 ekipage har varit ute på prov under året. 
Under vintersäsongen har vi tränat inomhus. 
Vi har fått ett A-hinder. 
 
 
 
 
 
 

MH kommittén 
Under sommaren/hösten initierades planen att återuppta möjligheten att arrangera 
MH:n på 
Nynäshamns Brukshundsklubb samt rusta upp den gamla MH-banan. 
Detta togs upp på ett medlemsmöte där intresserade ombads anmäla sitt intresse. 
Ett förslag till samarbete med Tyresö Brukshundsklubb inleddes där tanken är att 
klubbarna ska 
hjälpas åt med figuranter, underhåll/skötsel av MH-banan, utbildning och arrangemang 
av MH:n. 
Tyresö ska därmed få tillgång att utnyttja Nynäshamns MH-bana till sina MH:n. 
En M1-utbildning tillsammans med Tyresö planerades i november och detta lades ut på 
Facebook 
den 20/10 där intresserade ombads kontakta Sofia Friberg. 
Utbildningen anordnades den 28/11 och deltog gjorde Sofia Friberg, Heléne Norling 
Lundén  
Heléne Norling Lundén och Marianne Norman har både accepterat att ingå i MH-
kommittén tillsammans med Sofia Friberg. 
 
 

Brukskommittén 
 
Medlemmar 
 
Mikael Hjort sammankallande 
Pia Larsén  
Helen Hulting 
Håkan Leiborn 
Ingela Andersson 
Robert Carlson 
 
Kommittén blev under slutet av 2015 uppstartat med 6 medlemmar. 
Träningsgrupper är igång. 

 
 
 
 
 
 



Lydnadskommittén 
 
Medlemmar 
Anette Björkman Bergström 
Kommitteen har varit vilande under 2015 då den endast har haft en medlem. 
 

Draghundskommittén 
 
Medlemmar 
Magnus Bergström 
Håkan Leiborn 
 
Klubben är medlem i Draghundsportförbundet  
Har haft en prova-på dag barmarksdrag , ca 10 personer deltog. 
 
 

Ungdomskommittén 
 
Medlemmar 
 Emelie Björklund,  
 
 
Ellinore Petterson lämnar kommittén. Emelie Björklund tar över ansvaret för kommittén.  
 
 

Veterankommittén 
 Vilande under 2015 då intresset varit svalt 

 
 
 
Trivselkommittén 
 
Medlemmar: 
 Christel Leiborn sammankallande  
Lena Törnqvist 
 Kristina Svanfeldt 
 Helen Hultin  
Peter Eklund 
 Annette Björkman Bergström (lämnade gruppen under hösten och ersattes av Lena ovan)  
Ann-Sophie Greberg(har lämnat sitt uppdrag under hösten)  
 
Trivselkommittén har haft 4 möten under året.  
Trivselkommittén startades upp under våren 2015 med syfte att hitta på aktiviteter som 
kan främja gemenskap och trivsel på klubben. Trivselkommittén skall dessutom jobba för 
att klubben skall kunna visa uppskattning av instruktörer och funktionärer som inte kan få 
betalt för sitt engagemang.  
 
Fester och trivselsammankomster Nedan fester och trivselsammankomster har planerats 
och genomförts under året: Grillfest i maj Oktoberfest i samband med KM Julmingel och 
årsavslutning i december  



Föreläsningar Har bjudit in Maria Brandel till 2 föreläsningar, 27 januari och den 24 
februari. Föreläsningarna kommer att vara gratis för instruktörer. Funktionärer kommer 
att betala 200kr per tillfälle.  
Belöningssystem Har lämnat förslag på och fått godkänt av styrelsen på att genomföra ett 

belöningssystem för funktionärer och instruktörer. Detta kommer att presenteras för 

medlemmarna på årsmötet 2016. 

 
 
Rallylydnadskommittén 
 
Medlemmar 
Christina Borserud, 
Emelie Björklund- Åsa Dözen, 
Denise Karlsson,  
 
Öppen Rallylydnadsträning för klubbens medlemmar på Onsdagar 19.15. Träningen 
håller på i ca en timme. Har tyvärr inte kunnat bli varje onsdag pga. få medlemmar i 
kommittén som kan anordna träningarna. 
 
Vi har börjat starta upp kommittén på nytt. Vi har bland annat värvat medlemmar till 
kommittén. 
 
Haft möte med kommitténs medlemmar om planer och mål för 2016 och hur vi vill sköta 
kommittén i framtiden.  
 
Har en grupp på Facebook; Rallylydnadsgruppen Nynäshamn, med totalt 21 medlemmar.  

 
Medlemsantal 
Vid årets utgång hade klubben 254 medlemmar, 36 färre än förra året. 

 
Avslutning 
 
Styrelsen vill sist tacka alla klubbens funktionärer och förtroendevalda som arbetat med 
klubbens verksamhet under året.  Ett stort tack till vår hyresvärd och markägare, Nynäs 
Godsförvaltning, för ett gott samarbete under det gångna året. Vi tackar även alla 
sponsorer. 
Grattis till alla ekipage som har haft framgångar på tävlingar och prov under 2015.Lycka 
till under 2016 ! 
 
Mikael Hjort                                                                                      Anette Björkman Bergström 
 
 
Christel Leiborn                                                                               Helen Låås 
 
 
P-O Andersson                                                                                Kristina Svanfeld 
 
 
Ann-Sophie Greberg                                                                      Kjell -Åke Ersson 
 
 
Mikael Ingesson                                                                             Magnus Bergström 
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