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År 2020 har varit ett märkligt verksamhetsår. I mars slog Covid-19 till och vi var tvungna att 
anpassa vår verksamhet utifrån FHM rekommendationer. Vi har trots detta lyckats arrangera 
både utbildningar, träningshelg och tävlingar men även varit nödgade att ställa in flera olika 
arrangemang. Vi har under 2020 haft åtta styrelsemöten varav två via zoom och två 
medlemsmöten. Några axplock från året som gått är att vi har köpt en ny gräsklippare, fått 
en Sökvägg, utebelysning under taket och köpt in lampor som ska sättas upp på båda 
appellplanerna. Tack vare klipp-och städschema har både planer och stuga varit fina vilket 
uppskattas både av oss medlemmar och av våra besökare. Det finns mycket vi kan lägga 
energi på och tack vare fantastiska medlemmar som ställer upp både på städdagar och på att 
fixa till planer har vi nu en mondioringplan. Vi har även haft flera tävlingsekipage i olika 
grenar som har presterat väl. Stort grattis till er alla. I vill avsluta med att rikta ett stort tack 
till vår markägare som möjliggör vår verksamhet.  
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Valberedning 

Siri Myrhe 
Marie Johansson 
Mikael Hjort 

Kommittéer och sektorer 

HUS – Hundägarutbildningssektorn 
Medlemmar i kommittén 
Sammankallande: Kristina Svanfeldt 
Nathalie Golebiowski (kursansvarig för anmälningar samt hemsida) 
Camilla Hjort (kontaktperson till Studiefrämjandet) 
Ulrica Dahlstrand 
 
3 Valpkurser med 8 deltagare 
1 vardagslydnad 1 med 6 deltagare  
1 Specialsök nybörjare med 6 deltagare 
1 Specialsök nybörjare med 4 deltagare 
1 Specialsök avancerad med 5 deltagare  
1 Agilitykurs nybörjare 4 deltagare 
1 Agilitykurs tävling 5 deltagare 
1 Nosework nybörjare med 3 deltagare 
1 Nosework 2 med 2 deltagare 
2 tävlingslydnadskurser med 5 deltagare. 

 

Bruks- och Lydnadskommittén 

Medlemmar i kommittén 
Sammankallande: Mikael Hjort. 
Ingela Andersson och Mikael Ingesson 
 
1 st. kommittémöte, 4 st. tävlingsmöten. 
 
Tävlingar 
Lydnad 
27/6 & 28/6 Skärgårdscupen alla klasser. Inställd p.ga. Covid-19 
4/10 Alla klasser, 31 deltagare. 
 



Bruks 
3/5 Akl spår. Inställd p.ga. Covid-19 
7/6 Lkl-Hkl spår. 5+5 deltagare 
6/9 Akl spår. 8 deltagare 
20/9 Lkl-Hkl spår. 5+5 deltagare 
 
KM 25/10 
Lilla KM Lydnad 
1. Denise Karlsson & Ninja 
2. Nathalie Golebiowski & Rex 
3. Inger Nylén & Gizmo 
 
Stora KM Lydnad 
1. Anette Björkman Bergström & Flipper 
2. Sonja Rosenquist & Greta 
3. Heléne Kronblad & Molle 
 
KM 12/10 
Lilla KM Bruks 
1. Inger Nylén & Gizmo 
 
Stora KM Bruks 
1. Christel Leiborn & Dessie 
2. Anette Björkman Bergström & Flipper 
3. Håkan Sjödin & Idea 
 
Träningstävling i bruks den 2/11 
 
Vi vill tacka alla som ställer upp som funktionärer på tävlingarna. Ni är guld värda! 

IGP kommittén  

Medlemmar 
Sammankallande: Håkan Leiborn, Christel Leiborn och Håkan Sundqvist 
I dagsläget är vi 12 medlemmar i träningsgruppen 
Skyddsansvarig är Magnus Strid 
 
Aktiviteter under året 
Lydnads och skyddslydnadsträning tisdagar kl 18.30-21.00 
Spårträning på helgerna. 
Skyddsträning på individuell basis med utvalda figuranter under året. 
Gemensam skyddsträning på NBK vid 6 tillfällen under hösten för figurant Toni Tur, där 6 
ekipage deltog. 
 
Tävlingar 
Inga tävlingar har arrangerats av oss på klubben. 
Medlemmar i IGP gruppen har hjälpt till på tävlingar på SSBK för att få erfarenhet. 
 



Material 
Vi har köpt in 2 nya skul och ett hopphinder. 
 
Utbildningar 
Samtliga som behövde det i gruppen har genomgått tävlingslicensutbildning 
 

Rallylydnadskommittén  

Medlemmar i kommittén 
Sammankallande: Anette Björkman Bergström. 
Veronica Lindgren, Denise Karlsson, Christina Borserud, Carolin Nilsson, Linda Penttilä 
Sofia Qvarfordt-Jarl och Elin Viklund valde under 2020 att kliva av . 
Representant från Rallyn till HUS är Denise Karlsson. 
 
Kommitteen har under året haft 3 protokollförda möten, samt ett flertal tävlingsplanerings 
möten. 7/3 hölls ett informationsmöte för alla rallyintresserade på klubben där bla. 
önskemål om kurser togs upp. Sandra Björnskiöld, Denise Karlsson och Bea Scharin har 
utbildat sig till rallyskrivare. 
 
Träningar 
Under året har det ordnats med ett antal träningstillfällen. 
Mästarklass grupp (12 stycken som ingår i gruppen) som tränat nästan alla torsdagar under 
året. 
Nybörjar-fortsättningsgrupp som dragit igång en grupp men tränar inte lika frekvent. 
Mästarklassgruppen har skapade en cirkel via studiefrämjandet, med start 15/10 och har 
rapporterat 10 tillfällen under 2020 
Distriktet har inte haft någon aktivitet eller möten för Rallyn. 
 
Tävlingar 2020 
29/8 dubbla Mästarklass 95 starter  
30/8 Dubbla Nybörjarklass 71 starter 
18/10 Dubbla Fortsättningsklass 100 starter 
Totalt har 6 rally tävlingar genomförts i Sörmlandsdistriktet 2020 var av 3 genomförts av  
Nynäshamns BK 
 
KM  22/10 Totalt ca 20 starter: 
Stora KM  
1:a Cecilia Mårtensson med Cobie 
2:a Anette B Bergström med Okey 
3:a Anette B Bergström med Flipper ,Sonja Rosenquist med Greta 
Lilla KM   
1:a Denise Karlsson med Phoenix 
2.a Vicky Mesterton med Lyxa 
3.a Camilla Carlsson med Charma 
Vi har tackat alla våra sponsorer för de priser vi fått till våra tävlingar via mail. 



Agilitykommittén 

Medlemmar i kommittén:  
Sammankallande: Kerstin Ek. 
Catarina Hultberg  och Angelica Persson  
 
Träningar 
Vi är några som tränar dagtid och några kvällstid men ingen träningsgrupp då vi alla jobbar 
så olika 
 
Kurser 
I våras hölls det en nybörjarkurs med 4 deltagare, där Angelica Änglablad var kursledare, 
Kerstin Ek och Conny Carlsson var hjälpare på kurstillfällena.  
Vi har hyrt in Linda Enberg på 4 kurstillfällen där det var 5 st deltagare och det var väldigt 
uppskattat.  
 
Tävling 
Vi har haft 2 st tävlingar den första 2020-06-13 Blåbärsklass då Kerstin Ek gjorde slutprovet 
för tävlingsledare.  Sofie M Lourié var TL, domare Michaela Jansson och 92 st starter var 
anmälda. Kerstin är nu färdig TL. 
Träningstävling hade vi 22/8 för att få in pengar till klubben under denna Covid-19 tid. Det 
kom ej så många då vi hade betalning på plats och att det skulle regna men vi hade väldigt 
soligt. Nästa gång skall vi ta swish innan för anmälning. 
Årets KM flyttas till 2021 då SKK beslutade om att all verksamhet står stilla under den 
alvarliga situationen i regionerna på grund av Covid-19 så KM kommer att gå under våren 
2021 hoppas vi. SM 2020 Blev inställt. SM pinnarna gäller fram till 2021-05-17 om det nu blir 
några tävlingar fram till dess. VM-Agility 2020 Estland/Tallinn var inställt. 
 
Material 
Nya Nummerskyltar har inskaffats från Jenny Damm 1 – 30. 
2020-07-03 Polisanmäldes 4 meters tunneln stulen då vi inte har hittat den och gått ut med 
att om man lånat den att komma tillbaka med den. Men inget är återlämnat och vi har inte 
hört något från polisen. Gungan är tillfälligt lagad. Även någon tunnel har lagats då vi 
upptäckt små hål.  Vi har även gjort i ordning trappen i slänten med dräneringsduk, stockar 
och grus. 
 
Förslag nya statuter 
Varje storleksklass skall ha en vinnare i Årets hund som utgår ifrån svenska agilityklubbens 
Årets hund lista med högsta poäng för medlem tillhörande klubben efter kvalperiodens tid i 
mitten på maj. Även en rookiehund skall utses av kommittén som delas ut nästkommande 
medlemsmöte. I KM vill ta bort punkt b) då vi vill att alla medlemmar ska få delta på KM 
oavsett vilken klubb man officiellt tävlar för (du kan vara medlem i Nynäs BK men tävla för 
Svenska agilityklubben).  
 

 

 



Mondioringskommittén 

Medlemmar i kommittén 
Sammankallande: Linda Penttilä 
Cecilia Mårtensson 
 
Träningar 
En aktiv träningsgrupp finns på klubben med cirka 5-7 ekipage. Ett av ekipagen har under 
året tävlat i MRLH1. Lydnadsträning har genomförts regelbundet på klubben under året med 
träningsgruppen. Skyddsdelen har mestadels skett på annan plats med inhyrd instruktör.   
Träningsgruppen har efter förfrågan haft en uppskattad uppvisning av sporten på Värmdö 
BK. Nedre delen av appellplanen vid järnvägen har under året hägnats in av träningsgruppen 
för att följa mondioringens tävlingsregler om inhägnad. 
 
Material 
Ett långhopp samt en ställning för diverse aktiviter har byggts och finns på plats på 
mondioringplanen. 
 
Utbildning 
Teorikurs för tävlingslicens i skyddsdelen har genomförts tillsammans med IGP-gruppen. Alla 
i träningsgruppen har nu både tränings- och tävlingslicens för mondioring. 

Specialsök- och Noseworkkommittén 

Medlemmar i kommittén  
Sammankallande: Håkan Sjödin 
Maria Gabrielsson, Ulrica Dahlstrand, Francine Skoglund, Marie Johannson 

Specialsök 

Träning 
Vi har även en träningsgrupp i specialsök som tränar dagtid två ggr i veckan. 

Tävling 
Vi har under 2020 haft några prov i specialsök både på klubben, på Jursta och på Långholms 
Gård. P.g.a. Covid 19 har vi även varit tvungna att ställa in några planerade prov. 
 
Utbildning 
Vi har fått en instruktör i specialsök och vi har anmält en deltagare till provledarutbildningen 

i specialsök. Vi har även en domare i specialsök. 

Nosework 

Träning 
Under året har det även formats små träningsgrupper som träffas vid några tillfällen per 
månad. 
 
Tävling 
Vi har under 2020 haft flera tävlingar i nose work både på klubben och på Jursta. Med 
anledning av den pågående pandemin så har vi varit tvungna att flytta och i vissa fall även 
ställa in planerade tävlingar. Totalt hade vi 85 startande ekipage i våra tävlingar under året. 



Tävlingslokalen som vi tidigare hyrt från kommunen ”Sågen” kommer inte att vara tillgänglig 
under 2021 då den återlämnats till Skärgårdsstiftelsen. 

Kökskommittén 

Köket har p.ga. covid 19 varit stängt under större delar av året. Kerstin Nilsson var ansvarig 
för köket under jan-juni 2020. Efter juni månad var det tänkt att Kerstin skulle lämna över 
ansvaret för köket. Då det är svårt att få intresserade att engagera sig i köket har ingen ny 
efterträdare tagit Kerstins plats. Efter samtal mellan ordförande Maria och Kerstin 
beslutades det att Kerstin kommer fortsätta handla in varor till cafeterian och vara behjälplig 
inför tävlingarna men ansvaret att bemanna köket med funktionärer inför 
tävling/verksamhet ligger på den kommitté/sektor som är ansvarig för arrangemanget.  

Hemsidan/PR info 

Elin Näslund tog över ansvaret för hemsidan efter Nenette och Veronica. Har fortlöpande 

uppdaterat under året som gått. Efter ett förslag på ett medlemsmöte bestämdes att vi 

(styrelsen och kommittéer) ska bli mer aktiva på vår officiella öppna Facebook sida, detta för 

att marknadsföra klubben mer via den kanalen då vi tror att fler människor använder 

Facebook än tittar på hemsidan.  

Anläggningen 
Städ och fixar dag den 14/6 välbesökt, många medlemmar som kom och hjälpte till. Under denna dag 

och under hela året har detta gjorts på anläggningen: 

• Köpt en ny gräsklippare. 
• Köpt in belysning till lydnads/agilityplanen.  
• Det har röjts bort träd från nedre appellplanen och elstängslet är uppsatt igen. 
• Belysning är uppsatt i ladan.  
• Agility kommittén har fixat till trappan från grusvägen ner till agilityplan.  
• Byggt en sökvägg i tegel för specialsök. 
• Tvättat o målat fasaden.  
• Bytt stolpar runt planen.  
• Gamla bruksstegen har tagits bort.  
• Nytt regnskydd/tak på uteplatsen vid klubbstugan.  
• Flyttat whiteboardtavlan från kortsidan till uteplatsen för att kunna hålla 

teorilektioner utomhus.  
• Mondioringkommittén har hägnat in sin plan samt byggt hinder.  
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