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Klubben hade 66 medlemmar den 31 december 2018. De flesta är kvinnor.
Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten under 2018 och fram till årsmötet 2019.
Kursverksamhet
Utbildningskommittén utgjordes i början av verksamhetsåret av Christina Nyström och LissBritt Elegård. Under den senare delen av verksamhetsåret ersattes Christina av Anna Tillaeus.
Under våren höll Margaretha Adamsson en valpkurs (12 valpar). Christina Nyström höll en
kurs i vardagslydnad (sex-sju ekipage). Liss-Britt Elegård höll en rallylydnadskurs (fem,
sedan tre ekipage) och Jackis och Joakim Lannek höll en grundkurs i viltspår (åtta ekipage).
Under hösten fick vi ställa in valpkursen på grund av för få anmälda. Vi genomförde däremot
en rallylydnadskurs med sex ekipage och en allmänlydnadskurs med fyra ekipage.
Vi har under året också anordnat några temakvällar eller temadagar. Under dessa hade vi ett
tema per kväll eller dag. Vi har haft följande teman: utställningsträning, rallylydnad, uppletande, nose-work, följsamhet och stadga, jogga med hund plus stretching och hundmassage.
Träning
Vi har som tidigare haft öppen träning på måndagskvällar. Det har kommit en del aktiva till
dessa träningar.
Som en belöning för insatser under år 2018 fick de som varit aktiva som funktionärer i
klubben besöka Hunderbanan utanför Norrtälje.

Tävlingar
Tävlingskommittén har utgjorts av Erika Persson och under senare delen av året även av
Christina Nyström. Året började med utdelande av Årets hund 2017; utställning, lydnad,
rallylydnad, agility samt viltspår.
Den 9 september hade vi vårt klubbmästerskap. Fyra ekipage tog sig an lydnaden och 12
ekipage som gick den roliga rallylydnadsbanan. Tjorven med förare Jackis Lannek är
klubbmästare i lydnad och Faxe med förare Anna Tillaeus är klubbmästare i rallylydnad.
Vi har också genomfört träningstävlingar i rallylydnad: 7 maj, 18 juni, 20 augusti och 3
september. Oftast erbjöd vi två klasser per tillfälle.
Övriga medlemsaktiviteter
Vi har under flera tillfällen ordnat med gemensamma hundpromenader i Rimbo eller i
Norrtälje. Promenad med Luciafika ägde rum runt klubben. Vi har också haft två medlemskvällar, med promenad, aktiviteter och grillning. Vi har också haft en bokcirkel och läst Per
Jensens bok Den missförstådda hunden. Den 8 mars besökte vi SKK och fick bland annat en
guidad tur i muséet och en möjlighet att besöka klubbens välfyllda bibliotek.
Hundens dag och Rimbodagen
Den 9 juni deltog vi på Hundens dag på Roslagens BK med syfte att informera om vår
verksamhet. Hundens dag besöktes av cirka 250 personer. I augusti deltog vi på Rimbodagen,
också i syfte att informera om oss.

Vi vill tacka alla medarbetare, instruktörer och funktionärer som gjort detta år så bra. Nu ser
vi framåt mot en inspirerande och aktivt 2019!
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