
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
NYNÄSHAMNS BRUKSHUNDKLUBB 2021 
 
Styrelsen 
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot vice kassör 
Viveca Ericsson, ledamot 
Annika Carlsson, ledamot 
Ulrica Dahlstrand, suppleant 
Åsa Fernström, suppleant 
 
Vi har även detta verksamhetsår behövt anpassa oss efter covid-19. Vi har trots detta lyckats 
arrangera både utbildningar, träningshelg och tävlingar men även varit nödgade att ställa in flera 
olika arrangemang. Vi har under 2021 haft nio styrelsemöten varav flera via zoom och två 
medlemsmöten. 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 på våra städdagar och på att fixa till planer. Vi 
har även haft flera tävlingsekipage i olika grenar som har presterat väl. Stort grattis till er alla. Vi 
firade under året att klubben fyllde 80år med en fest för alla medlemmar. Vi vill avsluta med att rikta 
ett stort tack till vår markägare som möjliggör vår verksamhet. 
 
Revisorer 
Inger Nylén sammankallande  
Cecilia Mårtensson 
Jenny Mild, revisorssuppleant 
 
Valberedning 
Siri Myrhe 
Marie Johansson 
Mikael Hjort 



 
Kommittéer och sektorer 
 
HUS – Hundägarutbildningssektorn 
Medlemmar 
Kristina Svanfeldt, sammankallande, Nathalie Golebiowski, kursansvarig för anmälningar 
samt hemsida, Camilla Hjort, kontaktperson till Studiefrämjandet, Ulrica Dahlstrand. 
 
Aktiviteter under året (kurser, träffar mm.)  
NBK HUS har haft två fysiska möten, men har i övrigt haft kontakt via SMS/Facebook. 
Det har under året arrangerats 3 instruktörsmöten (två via zoom och ett fysiskt möte på 
klubben)  
 
Kurser under året 
1 Grundkurs 
2 Valpkurser 
1 Spårkurs 
1 Rapportkurs 
 
Bruks- och Lydnadskommittén 
Medlemmar 
Mikael Hjort sammankallande, Ingela Andersson, Mikael Ingesson 
 
Träningsgrupper 
Finns flertalet träningsgrupper. 
 

Aktiviteter under året (kurser, träffar mm.)  
Möten, 1 kommittémöte och 2 stycken tävlingsmöten.  
1 kurs i sök.  
 
Tävlingar under året 
Lydnad 
3/10   Alla klasser 17 st. 
 
Bruks 
2/5     Akl Spår            inställd pga Covid-19 
23/5   Lkl-Hkl Spår     inställd pga Covid-19 
5/9     Akl Spår            5 st 
19/9   LKL_Hkl Spår  4/3 st 
 
KM 23/10 
Lilla KM Lydnad 
1. Nathalie Golebiowski & Rex 
2. Marie-Louise Wesslén & Nova 
 



Stora KM Lydnad 
1. Sonja Rosenquist & Greta 
2. Cecilia Mårtensson & Cobie 
3. Annika Carlsson & Enter 
 
KM 24/10 
Lilla KM Bruks 
1. Inger Nylén & Dexter 
2. Mikael Ingesson & Titti 
3. Marie-Louise Wesslén & Nova 
 
Stora KM Bruks 
1. Anette Björkman Bergström & Flipper 
2. Håkan Sjödin & Idea 
3. Anelie Andersson & Iris 
 
Material  
Två stycken stora koner.  
 
IGP kommittén  
Medlemmar 
I dagsläget är vi 16 medlemmar i gruppen 
Sammankallande är Håkan Leiborn, Christel Leiborn och Håkan Sundqvist 
Skyddsansvarig är Magnus Strid (ansvarar endast för IGP gruppen) 
 
Aktiviteter under året 
Gruppen kör lydnads och skyddslydnadsträning tisdagar kl 18.30-21.00 
De flesta i gruppen tränar skydd för Tommy Andersson i Södertälje och några kör också för 
den tjeckiska figuranten Jany Böhm.  
Spårträning sker på individuell basis då det är svårt att få tillgång till spårmarker som räcker 
för gemensam gruppträning. 
 
Under året har vi haft ett gemensamt läger i egen regi. Vi hyrde klubben under 3 dagar och 
tränade spår, lydnad/skyddslydnad.  
 
Vi har under året flyttat bruksstegen och förberett bruksplanen så den även passar för IGP 
tävlingar.  
 
Tävlingar 
Vi har hjälpt SSBK med att arrangera ett IGP prov och ett IFHV prov under året. 
Vi har också hjälpt Södertälje med att arrangera ett BH prov. 
Vi har arrangerat Nynäshamns BKs första IGP prov, den 18/19 september.  
Provet bestod av följande delar: IGP 1-3, BSL 1-3, BH/VT.  
Totalt deltog 15 ekipage i provet. 
 
När det gäller egna tävlingar för medlemmar i gruppen så har två ekipage bestått IGP3, ett 



har bestått IGP2 och ett har gjort ett godkänt BH prov.  
En har blivit godkänd i IFHV(spår), och kan nu tävla i FH1. 
 
Utbildningar 
3 personer i gruppen har under året utbildat sig till provledare, vilket möjliggör att vi nu kan 
ha egna tävlingar på Nynäshamns BK. 
 
Material 
Gruppen har anskaffat tävlingsutrustning (skul, apportbockar, apportställ, spårapporter, 
spårflaggor, pistol och skott).  
 
Rallylydnadskommittén  
Medlemmar 
Anette Björkman Bergström, sammankallande, Veronica Lindgren, Denise Karlsson, Christina 
Borserud, Carolin Nilsson, Linda Penttilä.  
Representant från Rallyn till HUS är Denise Karlsson.  
 
Träningsgrupper 
Mästarklass grupp som tränat nästan alla torsdagar under året.  
Nybörjar-fortsättningsgrupp har tyvärr inte kommit igång då ingen visat intresse att driva 
gruppen. Mästarklassgruppen rapporterade till studiefrämjandet fram till sommaren 2021,  
 
Aktiviteter under året (kurser, träffar mm.)  
Distriktet har inte haft någon aktivitet eller möten för Rallyn. 
1 /5-2021 inofficiell banträningsdag, 15 anmälda. 
 
Tävlingar under året 
En tävling har genomförts 12/9- 2021 dubbla Mästarklass totalt 66 starter. 
Nynäshamns BK KM Rallylydnad 9/10 Totalt ca 10 starter. 
 
Stora KM  
1:a Anette Björkman Bergström med Flipper  
2:a Sonja Rosenqvist med Greta 
3:a Cecilia Mårtensson med Lyra  
 
Lilla KM 
1:a Catarina med Turbo 
2:a Vicky Mesterton med Lyxa 
 
Material  
 
Agilitykommittén 
Medlemmar 
Kerstin Ek sammankallande, Catarina Hultberg, Angelica Änglablad avgår till årsskiftet. 
  



Träningsgrupper 
Ingen träningsgrupp utan alla tränar själva på olika tider då många har skiftjobb eller 
kvällsjobb.  
 
Aktiviteter under året (kurser, träffar mm.)  
Conny och Kerstin har blivit godkända som agility instruktörer på A1. 
Nathalie Mårtensson och Siri Myhre haft en nybörjar/fortsättningskurs i höstas med 5 
ekipage. 
 
Tävlingar under året 
2 tävlingar med nytt upplägg då vi har kört XS, S och M ena dagen och L och XL andra dagen 
med 2 hopp och 1 ag lopp. Klass 1 och Klass 2 anordnades. Rosetter köptes in då det inte 
räckte till sista tävlingen och dessa har inget år på sig så räcker till många agilitytävlingar. 
KM 2020 och KM 2021 har vi haft och den senaste i AW Arena. 
SM gick på 2 platser i år Kalmar och Gotland. Jenny Ohlsson, Sofie M. Lourié och Michaela 
Jansson deltog.  
NM Nordiska Mästerskapet gick i Norge där Sofie M. Lourié och Heidi Penttilä deltog. 
Klubben sponsrade våra SM och NM ekipage.  
 
Material  
Oxerpinnar är inköpta. 
Beställt hinderhållare då de flesta är trasiga, har ej kommit ännu. 
Rosetter köptes in till tävling. 
 
Hoopers kommitté  
Medlemmar 
Kerstin Ek sammankallande, Conny Carlsson 
 
Träningsgrupper                                                                   
Ingen träningsgrupp 
 
Aktiviteter under året (kurser, träffar mm.)  
Conny har gått en prova på kurs för intro för Hoopers. 
Kerstin Ek och Conny Carlsson gått onlinekurs för Yvonne Ahlin  
2 prova-på kurser anordnats av Kerstin Ek och Conny Carlsson där 10 st har provat på och vi 
kommer att ta upp träning och verksamhet under våren 2022. 
 
Tävlingar under året 
Inga tävlingar ännu. 
 
Material (har något nytt köpts in, byggts eller reparerats under året) 
2 gula tunnlar med 4 säckar  
4 Pop-up säck-tunnor 
2 staket 
12 st Hoops 



 
Mondioringskommittén 
Medlemmar 
Linda Penttilä sammankallande, Cecilia Mårtensson, Camilla Hjort, Micke Hjort, Micke 
Ingesson. 
 
Träningsgrupper 
 
Aktiviteter under året (kurser, träffar mm.)  
Den ursprungliga gruppen med Linda Penttilä, Cecilia Mårtensson, Micke Ingesson, Micke 
och Camilla Hjort har haft några arbetshelger under året då vi färdigställt staketet runt 
planen med två ingångar, samlat alla MR-saker i gamla ladan, fått upp en ställning på 
appellplan för att hänga attiraljer på och fått upp ett hopphinder. 
Den 4 april var Micke Ingeson, Micke och Camilla Hjort i väg på en heldag med Mondioring 
på Stockholm Södra BK, där Jonas Wallén höll i träningen. Detta betalades av egna pengar. 
 
Vi har i början av året tränat i Ältahallen inomhus, men på grund av olika arbetstiden etc. har 
hela gruppen tyvärr haft svårt att träffas samtidigt för träning. Men försökt träna en gång i 
veckan, tisdagar, medan vädrets makter ännu var snälla. 
 
Tävlingar under året 
 
Material  
En 6 meters tunnel.  

Specialsök- och Noseworkkommittén 
Medlemmar 
Francine Skoglund (NW), Håkan Sjödin, Maria Gabrielsson, Marie Johansson. 
 
Träningsgrupper: Grupp i Specialsök. Tränar fm tisdagar och torsdagar. Medlemmar i 
gruppen är Håkan Sjödin, Håkan Sundkvist, Inger Nylén, Madde Lind (när tid finns), Nadine 
Diedrich, Jenny Mild, Kerstin Nilsson, Marie Gustavsson och Maria Gabrielsson (när tid finns). 
 
Aktivitet under 2021. Vi har tränat Specialsök tisdagar och torsdagar och varit på lite olika 
platser. Maria har haft en kurs mot prov i Specialsök.  
 
Tävlingar under 2021.  
 
Specialsök: Nynäs bk har arrangerat flera prov i Specialsök under 2021. Den 27/3 klass 1 
inne/ute och 28/3 ute klass 1 och 2 och 25/5 inne/ute. Vi avslutade året med ett prov den 
19/12 i klass 1 och klass 2 där även PL Fredrik Andreasson blev klar.  
Nose Work 2021: 6/6 TSM 1, 1/8 TEM1-U, 14/8 TSM 3, 18/9 TSM 2 och 23/10 TSM 2. 
 
Vi vill tacka Marie och Leif på Jursta, Lisa och Markus på Långholms Gård och 
Skärgårdsstiftelsen för att vi har fått vara hos er och ha våra prov och tävlingar under 2021.  
KM i Specialsök och Nosework. Hans Nilsson vann KM i NW och Jenny Mild vann KM i 
Specialsök. 
 



Övrigt 
Vi har även arrangerat ett doftprov under året. 
 
Material 
Det material som vi använder är måldoft som är hydrolat i Nosework och kongbitar i 
Specialsök. Dessutom har vi använt ett flertal behållare till Nosework men dessa har köpts in 
tidigare år. 
 
Kökskommittén  
Har inte funnits någon kommitté detta år. Kerstin Nilsson har hjälpt till med inköp i övrigt har 
det varit självservering under vardagar/helger. Vid tävling har arrangerande kommitté 
ansvarat för att bemanna köket.  
 
Hemsidan/PR info 
Elin Näslund har fortsatt ansvar med hemsidan. Har varit fortsatt liten aktivitet i klubben på 
grund av covid-19 så någon ökad marknadsföring med inrapportering från kommittéerna har 
inte blivit av detta år.  
 
Anläggningen 
Under verksamhetsåret har det inte funnits en formell sektor utan arbetet har hanterats av 
styrelsen. Detta till trots har det förekommit ett flertal aktiviteter under året. 
Arbetet med att förbättra belysningen på planerna har fortskridit men med fördröjning. Vid 
årsslutet har fyra nya belysnings stolpar kommit på plats och kabeldiken har grävts. Material 
för montering av belysningen har införskaffats. 
Under våren bytte vi ut värmepumpen i det större utrymmet i anläggningen då den gamla 
slutade fungera dessutom köpte vi in några element.  
Under året har vi haft två städdagar, en på våren och en på hösten. Fokus har legat på att 
göra allmänt underhåll som målning, städning och små reparationer. 
Löpande under året har det bytts stängselstolpar vid behov.  
Agility sektorn har byggt ett tak vid förråds containern för att skydda hindermaterial för 
vädrets makter. 
Gräset har klippt och städningen har utförts i enlighet med namnlistorna som upprättades 
vid ingången av verksamhetsåret. 
Stor service och rem byte inklusive hämtning av gräsklipparen utfört på Skog & trädgård. 
Gallring av träd vid kanten av agility har genomförts av medlemmar i IGP sektorn. 
Styrelsen riktar ett särskilt tack till Leif Johansson på Jursta för att han donerade stolparna 
och sedan grävde ner dom på plats. Vi riktar också ett speciellt tack till Lena och Tommy 
Nilsson för att fick låna deras grävare så att vi kunde gräva nya kabeldiken till belysningen 
samt till Trädfällarna som ställde upp och tog ner träden vid agility planen. 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Maria Gabrielsson, ordförande Linda Penttilä vice ordförande 
 
 
________________________________  ____________________________ 
Kerstin Ek, kassör  Elin Näslund, sekreterare   



 
___________________________  ____________________________ 
Håkan Sjödin, ledamot vice kassör Annika Carlsson, ledamot 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Viveca Eriksson, Ledamot   Ulrica Dahlstrand, suppleant  
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Åsa Fernström, suppleant 
 


