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Bruks & Lydnadskommittén 2017 (fd Tävlingssektorn). 
 
Medlemmar 
Mikael Hjort sammankallande 
Pia Larsén  
Anette Björkman- Bergström 
Bo Blomqvist 
Helen Hulting 
Monica Gahlin 
Ingela Andersson 
Håkan Leiborn 
 
Möten: 
 
2 st Kommittén-möten, 9 st tävlingsmöten. 
 
Tävlingar under 2017: 
 
4/3 Lydnad alla klasser inomhus  
10/6 Ekl Spår 
11/6 Ekl Spår 
1/7 Lydnad alla klasser Skärgårdscupen 
2/7 Lydnad alla klasser Skärgårdscupen 
23/9 Lkl Spår, Lkl-Ekl Sök 
24/9 Hkl Spår 
7/10 Lydnad alla klasser 
22/10 Sök Lkl-Ekl inställd pga inga anmälningar. 
KM 30/11 
Lilla KM Lydnad 
1. Anette Björkman Bergström & Flipper  
2. Åsa Fernström & Aivan 
3. Sonja Rosenqvist & Greta 
Stora KM Lydnad 
1. Tage Hjelm & Si-Si 
2. Sandra Björnskiöld & Spike 
3. Peo Andersson & Ceo 
 
KM 14/10 
Lilla KM Bruks 
1. Mikael Ingesson & Bella 
2. Peo Andersson & Ceo 
Stora KM Bruks 
1. Lena Jernström & Toore 



2. Bosse Blomqvist & Jenka 
3. Börje Bergstrand & Ubbe 
 
Under året har det varit träningsgrupper igång. 
2017 Blev varierande när det gäller antal starter på våra lydnadstävlingar.  
På alla våra lydnadstävlingar inbjöds tävlande till alla  klasserna Start till klass 3 som alla är 
nya f o m i år. 
Första tävlingen som hölls i Kalvö ridhus drog totalt 53 starter ,där startklassen 
dominerade med ca 30 starter. Riktigt rolig att så många deltog och dagen flöt på bra, 
trots att vi bara har en plan där alla klasser skall gå efter varandra. 
Skärgårdscupen som var tänkt som den sista cup ,hade knappt 60 starter per dag och 
fördelat på 3 planer. Detta är det minsta antalet starter vi har haft. Dock var det lika 
trevligt som alltid och de tävlande verkade vara väldigt nöjda. 
Sista tävlingen för 2017 som hölls på klubben i oktober kom endast 16 till start. 
 
 
 
 
 
 
 

Hundägarutbildningssektorn HUS 
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Kristina Svanfeldt sk/Håkan Leiborn sk, båda del av året 
Nenette Hillborg/Maria Kölestam, båda del av året 
Camilla Hjort, kontaktperson till studiefrämjandet. Del av året 
 
Under året har vi haft två instruktörsmöten. 
 
Fram till sommaren 2017 var Håkan Leiborn sammankallande i HUS.  
I våras klev Håkan Leiborn och Maria Kölestam av HUS.  
Nenette Hillborg har under tiden hjälpt till att ta emot anmälningar till alla kurserna. 
 
 I oktober klev Kristina Svanstedt in som sammankallande och Camilla Hjort som 
kontaktperson till Studiefrämjandet och Nenette Hillborg fortsätter som kursansvarig för 
anmälningarna samt hemsidan.  
 
Under hösten 2017 har vi haft två (2) instruktörsmöten varav det sista mötet var Mikaela 
Strömberg från Studiefrämjandet inbjuden.  
Kursverksamheten för 2017  
Vi har under året haft åtta (8) instruktörer som är medlemmar i NBK och två externa 
instruktörer som har haft följande kurser:  
1 st Tävlingslydnad Startklass med totalt 4 deltagare  
2 st Valpkurser med totalt 19 deltagare  
2 st NoseWork med totalt 12 deltagare  
3 st Vardagslydnadskurser med totalt 26 deltagare  
4 st Rallylydnadskurser med totalt med totalt 33 deltagare 1 st Appellkurs med 8 
deltagare  
1 st Lägre spår med 9 deltagare  
1 st Lägre spår fortsättning med totalt 5 deltagare  
2 st Agilitykurser med totalt 9 deltagare  



Totalt 17 kurser  
Annika Carlsson har fortsatt gått bredvid som hjälpinstruktör under Valpkurs hösten 2017 
och är nu klar som instruktör.  
Vi har fått 2 nya instruktörer, Janna Nordin och Siri Myhre. Det blev även klart med 
arvode för instruktörerna. 
 
Och ett stort tack alla ni instruktörer som tar av er fritid för att hålla kurs. Bra jobbat alla 
 

 
 
Rasutvecklingssektorn RUS 
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Rasutvecklingssektorn RUS - Utställningskommittén 
Nathalie Ersson  
Nenette Hillborg  
Lena Broms 
Ellinore Pettersson 
Helen Hulting 
Björn Dahl (Hoppade ur kommittén i september) 
 

 Vi har haft 3 möten under det senaste året.  

 Det anordnades en inofficiell utställning den 16/9 för alla raser dit vi fick 163 

anmälningar som fördelades på 3 ringar och 3 domare.  

 Domare var Christine Chiacchiaretta, Thellberg och Stefan Hagstedt.  

 Vi har köpt in Katalog för PC från SKK.  

 
Resultat BIS vuxen 
1 Delphiniums Move-On, Flatcoated Retriever, Äg Lena Broms, Nynäshamn 
2 Saskia Magenta In-Blue, Engelsk setter, Äg Dolk Berntson Kerstin, Sköndal 
3 Lundens Bellagotto Black Beard, Australian Shepherd, Äg Tysklind Elin, Ösmo 
4 Carmidanick What Dreams Are Made Of, Malteser, Äg Carina Carlsson, Ösmo 
 
Resultat KM 
1 Delphiniums Move-On, Flatcoated Retriever, Äg Lena Broms, Nynäshamn 
2 Lundens Bellagotto Black Beard, Australian Shepherd, Äg Tysklind Elin, Ösmo 
3 Redspot’s Cara Mia, Welsh springer spaniel, Äg Francine Skoglund, Vendelsö 
4 Carmidanick What Dreams Are Made Of, Malteser, Äg Carina Carlsson, Ösmo 

 

MH kommittén 
 
Verksamhetsberättelse 2017 
 
Kommittén bestod under 2017 av Sofia Friberg (sammankallande) Heléne Norling Lundén 
och Marianne Norman. 
Under 2017 rustades den gamla MH-banan upp i samarbete med Tyresö Bk och Sofia 
Friberg och Marianne Norman genomgick utbildning till MH-figuranter där Sofia också har 
behörighet för avståndslek. 
Genomförda MH:n under 2017 
Nynäshamn hade MH 6 maj 



Tyresö hade MH den 7 maj 
 
Rallylydnad 
 

Verksamhetsberättelse 2017 

 

R a l l y l y d n a d s  k o m m i t t é n  

 
Medlemmar: 
Veronica Lindgren sk 
Kerstin Nilsson 
Marianne Norman 
Christina Borserud 
Elin Christiansson (slutade 31/12-17) 
Sofia Qvarfordt Jarl (Ny 2018) 
 
Öppna träningar: Under året har vi drivit öppna träningar under torsdag kvällar med 
rallyvärdar som planerat för kvällen aktiviteter. Uppslutningen har varit varierande. 
Vi har fått in fler medlemmar under året som kör rallylydnad. 
 
Kurser: Linda Penttilä som är en inhyrd instruktör har varit vår instruktör under året, hon 
är mycket uppskattad bland våra elever. 

 Förberedande rallylydnad- Denise.K 

 Nybörjare/fortsättning kurs med inriktning på tävling- Linda P 

 Del 2 special kurs för mästerklassekipage - Linda P 

 Del 3 special kurs för mästerklassekipage- Linda P 

 
Tävlingar:   

 Klubben har ordnat sin första officiella rallylydnads tävling som var mycket uppskattad 

och den flöt på bra. Det var en dubbel nybörjarklass.  

Vi har investerat så vi möjlighet att köra 2 banor samtidigt och under 2018 kommer vi ha 

möjlighet att anordna 3 parallella banor. 

 Klubbens första Rallylydnads KM anordnades och den hölls inomhus med gemensam 

middag. Vi hade 18 som deltog och Anna Nilsson (Julin) var inhyrd domare och Siri från 

klubben var vår skrivare. 

 

 

 Ekipage prestationer:  

o Veronica Lindgren med Kiro kvalade in till årets SM i Rallylydnad  

o Anette Björkman Bergström med Okey blev distriktets första Rally mästare 

o Flipper blev årets nykomling (ägare Anette Björkman Bergström) 

o Stora KM:  

 1:a Veronica Lindgren , Kiro 

 2:a Anette Björkman Bergström , Okey 

 3:a Sandra Björnskiöld, Spike 

o Lilla KM: 

 1:a Anette Björkman Bergström, Flipper 

 2:a Elin Christiansson , Boss 

 Sonja Rosenquist, Greta 

 

Klubben har många duktiga ekipage som tävlar för klubben i olika klasser. 



Vi uppskattar att vi är 25-30 personer på klubben som utövar rallylydnad. 
 

Utbildningar: Marianne Norman har utbildat sig till Rallylydnas skrivare. Under nästa år 
har vi tänkt utbilda tävlingssekreterare och flera skrivare för rallylydnaden. 

 
 
Agilitykommittén 
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Medlemmar i kommittén: 
Catarina Hultberg sk 
Jenny Ohlson 
Cecilia Mårtenson 
Monica Gahlin 
Angelica Persson 
 
Träningar: 
Gemensamma träningar anordnades under våren och sensommaren. 
 
Kurser: 
I augusti och september hölls kurs på klubben med Annica Aller som instruktör, 4 ekipage deltog.  
 
Tävling: 
Årets KM genomfördes den 7 september. Domare var Madeleine Bereflod. 
 
Small 
1:a Sofie Lourié med Babe 
2:a Sofie Lourié med Bagge 
3:a Jenny Olsson med Ivy 
 
Medium 
1:a Michaela Jansson med Yxa 
2:a Jenny Olsson med Vilda 
3:a  
 
Large 
1:a Jenny Olsson med Tiffy 
2:a Michaela Jansson med Rätta 
3:a 
 
SM 2017 
På SM hade klubben 3 individuella ekipage, alla i Medium. Tyvärr tog sig ingen tog sig till final. 
 
Ekipagen:  
Jenny Olsson med Ivy 
Karin Westergren med Beda 
Karin Westergren med Amber 
 
Material:  
Under året sponsrades vi med material för att täcka hinderstöden för att få dem tävlingsmässiga. 

 

 

 

 



Nose Work  
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Nose work kommittèn  

Medlemmar: 

Håkan Sjödin, sk 

Mikael Hjort 

Ingela Andersson 

Marie Johansson 

 

Kommittèn bildades under året och har hjälpt till med att arrangera kurser genom att engagera 

extern instruktör. Vidare så har vi haft en träningskväll arrangerad av SBK Södermanlands 

distriktet vid klubbstugan.  

Kurser:  

Under hösten hölls två kurser, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs. Planer fanns även för en 

tävlingskurs men den fick ställas in pga för få anmälda. 

Prover: 

Doftprov för NW1, NW2 och NW3 genomfördes under hösten.    

Tävlingar: 

I oktober genomförde klubben sin första NW1 tävling på Jursta gård med lyckat resultat. 

Tävlingen kombinerades med vårt KM och omfattade 42 startande ekipage.  

NBK fick sin första godkända tävlingsledare i Marie Johansson i samband tävlingen. 

Resultat i NW1 KM. 

1:a Mikael Hjort med Emil 

2:a Lotta Bauer med Harry 

3:a Anette Björkman Bergström med Okey 

 
 

Trivselkommittén 
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Trivselkommittén skall jobba för trivseln på klubben. Planera och genomföra 

trivselsammankomster och aktiviteter för klubbens funktionärer.  

Medlemmar: 

Christel Leiborn sammankallande 

Kristina Svanfeldt 

Helen Hultin 

Jessica Rönnberg 

 

Trivselkommittén har haft 1 fysiskt möte och två telefonmöten under året. 



Fester och trivselsammankomster 

Nedan fester och trivselsammankomster har planerats och genomförts under året: 

Grillfest i samband med städdagen i maj 

Avtackningsfest för alla funktionärer 

Föreläsningar 

Bjudit in till en föreläsning med Jan Gyllensten tillsammans med HUS under året. 

 

 

Kökskommittén 
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Medlemmar 
Marianne Norman sk 
Eva Stålnacke 
Klas Stålnacke 
 
 
Köket har deltagit i ca 15 tävlingar. Det har funnits smörgåsar, fikabröd, lunch till 
funktionärer, korv, hamburgare, kaffe, te och dricka.  
Vi haar vid våra större tävlingar haft hjälp avKerstin Pettersson och Marita Hernod som 
inte är medlemmar. De har jobbat i köket då det har varit svårt att få klubbens 
medlemmar att hjälpa till. 
Vid grillen har vi alltid haft hjälp från klubben och det har fungerat bra! 
 
Budgeten har vi dessvärre dålig koll på, men hoppas det blir bättre under 2018 med hjälp 
av kassören och att alla som handlar itill köket skriver upp det i vår ”kassabok som 
kommer att ligga i köket. 
 
Då det bytts folk i kommittén 
 
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 
 

Info saknas 
 
Anläggningskommittén 
 
Två arbetshelger har genomförts under året. 
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 
 
Vilande 



 
Draghundskommittén 
 
Vilande 
 

Ungdomskommittén 
 
Vilande  
 

Veterankommittén 
 
 Vilande  

 
Medlemsantal 
Vid årets utgång hade klubben 274 medlemmar, 11 fler 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 2017.Lycka 
till under 2018 ! 


