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Klubben hade 106 medlemmar den 31 december 2019
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under år 2019 och fram till årsmötet 2020.
Kurser
Vi genomförde en rallylydnadskurs med inriktning nybörjarklass och fortsättningsklass under
vårterminen. Fem ekipage deltog. Under hösten genomförde en kurs med inriktning
avancerad klass och mästarklass. På den deltog sju ekipage.
Vi har haft åtta respektive nio ekipage på valpkurs under vår- respektive höstterminen.
Under höstterminen genomförde vi under fem tillfällen en vardagslydnadskurs. Det var nio
ekipage med på kursen, men några av ekipagen hade vid varje tillfälle med sig ytterligare en
tvåbent familjemedlem. Utöver momentträning uppmuntrade vi människorna att reflektera
över sin relation till hunden och gav tips på hur man kan få tryggare hundar som vill arbeta
tillsammans med oss.
Under våren 2019 blev både fortsättningskursen i viltspår och vardagslydnadskursen på
grund av för få anmälda.
Träning
Våra måndagsträningar har varit relativt välbesökta under året. Beroende på hur vädret varit
så har fyra till tolv ekipage samlats och tränat i olika discipliner, inklusive utställningsträning.
Tävling
Den 7 september hade vi vårt klubbmästerskap. 15 ekipage tävlade i rallylydnad och åtta
ekipage tävlade i lydnad. Klubbmästare i lydnad blev Hans Herzog och Lotta och
klubbmästare i rallylydnad blev Anna Tillaeus och Cliff.

Temadagar
Vi har under året arrangerat ett antal temadagar där även personer som inte varit
medlemmar hälsats välkomna. De aktiviteter vi har erbjudit har varit:
• tre tillfällen med ringträning,
• ett välbesökt tillfälle med nosework,
• fyra tävlingsträning i rallylydnad
• två träningstävlingar i startklass lydnad.
Aktiviteter
Vi har genomfört gemensamma hundpromenader i Rimbo och Norrtälje under 2019, där vi
bjudit in såväl medlemmar som icke medlemmar att delta. Det har blivit två promenader i
Norrtälje och fem promenader i Rimbo. Promenaderna, som vi genomförde i samarbete med
Studiefrämjandet, har haft teman som bland annat hundmöten och stadga. Promenaderna
har varit uppskattade och välbesökta. Vi har varit 10-15 hussar och mattar och hundar vid
varje tillfälle. Hundarna har varit en blandning av raser, kön, storlekar och ålder.
Den 3 juli anordnade vi tillsammans med Linda Arnborg på Roslagens Hundrehab en temakväll om kroppskontroll för hund. Huvudsakligen arbetade vi med saker de flesta har
hemma. Det var cirka femton hussar/mattar som kom och provade på övningarna med sina
hundar. Linda berättade också lite om sin verksamhet i samband med ”fikat”.
Vi har bjudit in till några medlemsträffar under året. Anna Tillaeus har berättat om sitt
arbete med vårdhundar. Den 12 juni samlades vi runt grillen för allmänt hundprat och den
13 december bjöd vi på Lussefika i Rö.
Som belöning för insatser under 2019 fick aktiva funktionärer i klubben besöka Hunderbanan
utanför Norrtälje.
Vi vill tacka alla medarbetare, instruktörer och funktionärer som gjort detta år så bra. Nu ser
vi fram mor ett inspirerande och aktivt 2020.
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