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Verksamhetsberättelse för Nynäshamns Brukshundklubb 2019 

Styrelsen 2019: 

Ordförande: Mikael Hjort 

V.ordförande: Ingela Andersson 

Sekreterare: Nathalie Golebiowski ( Till 2019-08-31) 

Kassör: Kerstin Ek 

Ledamot: Håkan Sjödin 

Ledamot: Ingereva Bergdahl 

Ledamot: Mikael Ingesson 

Suppleant: Johnny Gaeyner 

Suppleant: Ulrica Dahlstrand 

 

Styrelsen har haft 10 möten under året. 

Det har varit 3 medlemsmöten. 

 

Revisorer: 

Pernilla Lövström  

Bo Blomqvist 

Christel Leiborn suppleant 

 

Valberedning: 

Cecilia Mårtensson 

Siri Myhre 

Kristina Svanfeldt 
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Hundägarutbildningssektorn HUS – Verksamhetsberättelse 2019 

 

Kristina Svanfeldt (sk) 

Nenette Hillborg (kursansvarig för anmälningar samt hemsida) 

Camilla Hjort (kontaktperson till Studiefrämjandet) 

Ny från 2019-12-30 Ulrica Dahlstrand 

 

Under 2019 har vi haft 4 (fyra) HUS möten. 

Vi har haft 3 (tre) träffar/möten för alla instruktörer   

 

Kursverksamheten för 2019 

Vi har under året haft 16 (sexton) kurser och föreläsningar.  

Vi har under året fått två nya instruktörer i klubben, Nathalie Golebiowski och Ulrica 

Dahlstrand som blev klara i Maj. Totalt sett har vi nu 13 instruktörer som är medlemmar i 

NBK och en extern instruktör.  

4 st valpkurser med totalt 40 deltagare 

1 st Nose Work nybörjare med totalt 6 deltagare 

1 st Nose Work fortsättning med 5 deltagare 

1 st Nose Work tävling med 5 deltagare 

1 st Specialsök nybörjare med 5 deltagare 

1 st Specialsök fortsättning med 4 deltagare 

1 st Specialsök avancerad med 5 deltagare 

1 st Vardagslydnadskurser med totalt 10 deltagare 

1 st Appellkurs spår med totalt 8 deltagare 

1 st introduktionskurs i spår med 6 deltagare 

1 st Agility nybörjare med totalt 8 deltagare 

1 st Rallylydnad nybörjare med 6 deltagare 

1 st Föreläsning i första hjälpen med hund.  
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Verksamhetsberättelse För Bruks & Lydnadskommittén 2019  

Medlemmar 

Mikael Hjort sammankallande 

Helen Hulting 

Ingela Andersson 

PO Andersson 

Mikael Ingesson 

Möten: 

2 st Kommittén-möten, 6 st tävlingsmöten. 

 

Tävlingar under 2019: 

Lydnad 

7/6   Alla klasser DM i klass 3  

29/6 & 30/6 Skärgårdscupen alla klasser 

6/10   Alla klasser  

 

Bruks 

4/5     Akl Spår 

8/6     Ekl Spår DM 

9/6     Lkl-Ekl Rapport DM 

7/9     Akl Spår 

21/9   LKL/Hkl Spår 

KM 13/10 

Lilla KM Lydnad 
1. Vicky Mesterton & Lyxa 
2. Nathalie Golebiowski & Rex 
3. Camilla Hjort & Chippen 

Stora KM Lydnad 
1. Sonja Rosenquist & Greta 
2. Peo Andersson & Ceo 

3. Heléne Kronblad & Molle 
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KM 12/10 

Lilla KM Bruks 
1. Helen Hulting & Ceres 
 

Stora KM Bruks 
1. Lena Jernström & Toore 
2. Anette Björkman Bergström & Flipper 
3. Helen Hulting & Becrux 

 

Onsdagsvärdar. 

Träningsdag Brukslydnad och uppletande. 

 

Verksamhetsberättelse IGP, Nynäs BK 2019 
 

Medlemmar 

I dagsläget är vi 13 medlemmar i gruppen. 

Sammankallande är Håkan Sundqvist, Håkan Leiborn och Christel Leiborn 

 

Aktiviteter under året 

 

Lydnadsträning på tisdag kl 18.30 

Spår på helgerna. 

Skydd och skyddslydnad på individuell basis med utvalda tränare/figuranter. 

 

Tävlingar 

Inga tävlingar har arrangerats av oss på klubben. 

Medlemmar ur gruppen har deltagit som bland annat spårläggar på officiella tävlingar som 

anordnats av SSBK. 

Ett antal tävlingar har genomförts av medlemmar i gruppen under året - BH-prov, IGP 1 och 

BSL 1. 
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Verksamhetsberättelse Mondioring, Nynäs BK 2019 
Mondioringen har utbildat Linda Penttilä till träningsfigurant. 

Mondioringen har fått tävlingshoppet och bitkuddar inköpta som ligger nu i tävlingsförrådet 

 

Verksamhetsberättelse för Nose Work, Nynäs BK 2019 
 

Medlemmar: 

Håkan Sjödin Sk 

Marie Johansson 

Mikael Hjort  

Ulrika Dahlstrand 

Ingela Andersson 

Kommitten har haft ett flertal icke protokollförda möten i samband med planering inför 

tävlingarna under året. 

Under verksamhetsåret har kommitten arrangerat 10 officiella tävlingar och i samarbete 

med SBK Distriktet även arrangerat inofficiella tävlingar i specialsök. 

Det totala antalet tävlande har uppgått till 243 ekipage på officiella och ca 30 i specialsök.  

Kommitten bjöd även in till en uppskattad lagtävling i december som hade ca 20 startande. 

Två stycken doftprov genomfördes med 25 deltagare. 

Funktionärer 

Under året har vi bemannat med ett stort antal funktionärer under tävlingarna och har 

dessutom haft ett flertal från kökskommitten som gjort våra tävlingar till en framgång. 

Vid årets utgång har NBK 11 tävlingsledare och 10 tävlingssekreterare inom klubben. 

Kurser 

Under sommaren arrangerade NBK för andra året en kurs i samarbete med MG hund. Vi 

hade återigen förmånen att få ha en av USA’s främsta utövare av NW på plats, Stacy Barnett. 

I år genomfördes två kurstillfällen, en fortsättning på förra året och en fas 1 för en ny grupp. 

 Vi hade kursdeltagare från hela landet på plats och vi rönte mycket stor uppskattning för 

arrangemanget. Köket gjorde återigen en fantastisk insats och servade med frukost, lunch 

och kaffe under kursen 
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KM 

Årets KM lockade 20 deltagare och genomfördes den 20:de juni Tävlingen var inofficiell. 

Tävlingen bestod av en klass. 

Resultat 

1. Jonas Klang med Flint 

2. Jenny Mild med Diego 

3. Micke Hjort med Emil 

Verksamhetsberättelse för Agility, Nynäs BK 2019 

Medlemmar i kommittén:  

Catarina Hultberg sk  

Kerstin Ek 

Angelica Persson  

Nathalie Mårtensson Utbildningsansvarig 

Träningar: Gemensamma träningar fungerade hyfsat till en början sedan blev det sommar å 

sedan byttes det arbetstider på deltagandet så det rann lite ut ur sanden. 

Kurser: I våras hölls det en nybörjarkurs med 8 deltagare, där Angelica Änglablad var 

kuseledare, Kerstin Ek och Conny Carlsson var hjälpare till några av kurstillfällena. Kursen 

strålades samman med agilitytävlingen den 22/4–2019, då 4 st var funktionärer på 

förmiddagen och 3 st var på eftermiddagen. 

Tävling: Vi har haft 2 st tävlingar den första 22/4–2019 med klass1 på morgonen och klass 3 

på eftermiddagen. Tyvärr drog det ut på tiden så mörkret gjorde sig påmint när sista 

storlekarna började. Men fina priser av många sponsorer å väldigt fina cert/championat 

rosetter delades ut å ett lotteri hade vi också. TL Sofie M Lourie´, domare Mija Jansson och 

Annelie Hermansson. 

Lagtävling var 21/8 med Large och 22/8 med M och S, även där delades det ut fina priser och 

rosetter. Sofie M Lourie´ var TL ena dagen å Michaela Jansson den andra dagen, domare var 

Michaela Jansson och Mija Jansson. 

Årets KM genomfört med 13 hundar, Michaela som domare och vinnarna blev  

Small  

1.Sofie M Lourie´ med Babe 2.Sofie M Lourie med Bagge 3.Catarina Hultberg med Bonzo 

Medium 1.Nathalie Mårtensson med Jackson 

Large 1.Michaela Jansson med Rätta 2.Sofie M Lourie med Bella 3.Andreas Sonnerud med 

Diamant 
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SM 2019 

På SM hade klubben 3 ekipage. Sofie Lourie, Michaela Jansson och Jenny Ohlsson  

Michaela tog sig till final med Vivi. Sofie hjälpte till att vara speaker i finalen   

VM-Agility 2019 gick av stapeln i Finland men ingen var närvarande av våra ekipage, varken 

som deltagare eller funktionärer. VM –Agility 2020 kommer att gå i Estland/Tallinn 

Material: 20 st nya hopphinder har byggts ihop i våras och ett nytt däck och slalom har 

införskaffats, vi har även sålt gamla hopphinder, slalom, däck och tunnlar som vi köpt nya 

tunnlar och säckar för. Även slalombågar finns nu för kursverksamheten.  

Tävlingsledare utbildningen har Kerstin Ek påbörjat och klarat det teoretiska provet och nu 

är det bara det praktiska provet som skall göras på tävlingen 18/4–2020 som Sofie M Lourie 

skall examinera. 

Nathalie Mårtensson har pratat med Linda Enberg och Nadine Rinderud som skall komma till 

vår klubb och vara instruktörer under 4 kvällar våren 2020. Sedan är vinterns inomhus 

säsongen 2020 bokad onsdag kvällar i Haninge Hundhall i Länna. 

 Nya statuter har upprättats angående årets hund som utgås ifrån svenska agilityklubbens 

årets hund lista med högsta poäng. Även en rookiehund skall utses till årsmötet året där på. 

 

Verksamhetsberättelse rallylydnad 2019  
Sammankallande: Veronica Lindgren  
Sofia Qvarfordt-Jarl, Anette Björkman-Bergström, Denise Karlsson, Christina Borserud, 
Carolin Nilsson  
 
Kommitteen har under året haft 5 protokollförda möten.  
 
Inga nya funktionärer har utbildats under året. Siri Myhre har förnyat sin skrivarlicens. Vi har 
däremot fått nya medlemmar med färdiga rallylicenser. Linda Penttilä domare och Elin 
Wiklund tävlingssekreterare, skrivare och domare.  
Rallykurser: Nybörjar och fortsättningskurs har erbjudits på klubben.  
Under året har det ordnats med ett antal träningstillfällen för alla rally intresserade. En 
privat mästerklassgruppträning har ägt rum varje vecka. Vid varje tillfälle har det funnits en 
värd som varit behjälplig.  
Distriktet har inte haft någon aktivitet eller möten för Rallyn.  
Sista helgen 30/8 och 1/9 hade klubben sin första Skärgårdscup i Rallylydnad. 300 starter 
som avslutades med en finalbana på söndagen. Vi hade också lagtävlingar. Till cupens 
prispallar utdelades mycket fina priser. Tävlingen var mycket lyckad.  
 
4st kvalade till SM 2019: Annette Björkman Bergström, Denise Karlsson, Cecilia Mårtensson, 
Camilla Carlsson vi hade också 2 reserver Monica Gahlin och Anna Westerberg.  
 
KM 27/11 Totalt ca 22 starter:  
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Stora KM 1: a Monica Gahlin -Tiffy, 2:a Denise Karlsson - Nellie, delad 3:a Cecilia Mårtensson 
-Lyra, Anette B bergström -Okey, Camilla Carlsson- Charma  
 
Lilla KM 1: a Cecilia Mårtensson-Cobie, 2:a Anette B Bergström-Flipper, 3: a Isabella Twose -

Lissi 

 

Verksamhetsberättelse anläggning. 

Uppdaterat elen i stugan och på stolparna ute. 

Nya trädgårdsmöbler införskaffade. 

Köpt ny kyl och frys. 

Ny vindskiva monterad 

Nya element monterade. 

Färdigställt köket med köksö. 

Ny dammsugare inköpt. 

Fixat bordsskivorna i stora rummet. 

Ny laptop införskaffat. 

Vi har haft två städdagar. 

 
 
Verksamhetsberättelse Köket 2019  
Första halvåret var det Eva Stålnacke, Klas Stålnacke och Kerstin Nilsson i kommitén. 

Resten av året Kerstin Nilsson. Vi har haft hjälp av andra medlemmar när det behövs. 

Köket har varit bemannat vid ca 20 tillfällen under året. Det här året är det 

Noseworkgruppen som haft flest tävlingar och även haft kurser då köket varit med under 

fem dagar och ordnat med frukost, lunch och fika. Trevliga dagar med mycket positiva 

deltagare som uppskattat köket. Över huvud taget har köket fått mycket uppskattning och 

faktiskt har vi i alla fall inte hört något missnöje. 
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AVSLUTNING  

Som avslutning skulle styrelsen vilja rikta ett stort tack till alla funktionärer och 

förtroendevalda som har arbetat med klubbens verksamhet under året.  

Tillsammans har vi gjort 2019 till ett fantastiskt år!  

Stort tack till markägare, Nynäs Godsförvaltning och viltvårdare för ett gott samarbete under 

året. Vi vill också ge ett hjärtligt tack till våra sponsorer som har varit med oss under 2019.  

Grattis till alla våra duktiga ekipage som har haft framgångar på tävlingar och prov 2019 och 

vi önskar er lycka till under 2020!  

 

Mikael Hjort                                                                        Ingela Andersson 

 

 

Nathalie Golebiowski                                                        Kerstin EK 

 

 

Håkan Sjödin                                                                       Ingereva Bergdahl 

 

 

Mikael Ingesson                                                                 Johnny Gaeyner 

 

 

Ulrica Dahlberg 


