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Klubben hade 137 medlemmar den 31 december 2020, vilket är en ökning med 31
medlemmar jämfört med föregående år.
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under år 2020 (efter årsmötet den 23 februari)
och fram till den tid vi normalt skulle ha haft årsmötet 2021. Ett möte ställdes in.
Året har präglats av pandemin och vi har fått ställa in en del och anpassa annat så att det
ändå gick att genomföra. En mycket glad nyhet under året var att vi utsett vår första
hedersmedlem. Det var Liss-Britt Elegård som mycket välförtjänt uppvaktades med detta
den 15 december.
Kurser
Vi har genomfört två rallylydnadskurser, en med nybörjarklass och fortsättningsklass och en
med avancerad och mästarklass. På den första kursen var det sex ekipage och på den andra
deltog fem ekipage.
Vi har genomfört en valpkurs under sensommaren.
Under hösten höll vi en kurs i startklass lydnad med åtta deltagande ekipage.
Under våren 2020 genomförde vi en grundkurs i viltspår med tio deltagande ekipage
uppdelade i två grupper.
Vår friskvårdsinstruktör startade en löparskola i slutet av året. Tre modiga ekipage deltog.
Träning
Våra öppna träningar har varit relativt välbesökta under året. Vi har fått dela upp oss i
grupper, men vi har inte behövt neka någon att komma på den öppna träningen.

Tävling och diplomering
Vi inledde tävlingsåret med att utse Årets Hund för 2019 i följande discipliner, alla
premierades med rosetter och diplom vid årsmötet 2020:
 Rallydnad nybörjare, fortsättning och advancerad
 Lydnad Startklass och klass 1
 Viltspår
 Utställning
Vi har genomfört två träningstävlingar i Rallylydnad för nybörjare och fortsättningsklass
under 2020 den 13 juli och 17 augusti med 26 respektive 10 tävlande ekipage.
Vi har även arrangerat Klubbmästerskap den 6 september i Rallylydnad och Lydnad med 16
respektive 8 tävlande ekipage. Klubbmästare i rallylydnad blev Linnea Källgren med
storpudeln Alissa. Klubbmästare i lydnad blev Hasse Hertzing och golden retrievern Lotta.
Den 26 juli genomförde vi vår första diplomering inom Sund med Hund. Tre ekipage
diplomerades.
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:
 Ett tillfälle med apportering
 Några tillfällen med ringträning i samband med vår öppna träning
 Prova på nosework nybörjare, samt ett tillfälle med fortsättning
 Prova på agility hoppklass
 Prova på agility och nosework
 Prova på cirkelträning med hund
Aktiviteter
Vi har genomfört gemensamma hundpromenader i Rimbo och Norrtälje under 2020, där vi
har bjudit in såväl medlemmar som icke medlemmar att delta. Under vårterminen hann vi
med tre promenader i Norrtälje och två i Rimbo innan Coronapandemin bröt ut, vilket
medförde att vi fick ställa in resterande promenader på grund av de restriktioner som rådde.
Under höstterminen har vi genomfört fem promenader vardera i Norrtälje och Rimbo med
samma upplägg.
Promenaderna har varit uppskattade och välbesökta och stämningen har varit god.
Hundarna har varit en blandning av raser, kön, storlek och ålder. Förarna har framför allt
bestått av mattar men även hussar och barn har deltagit.
Promenaderna sker också i samarbete med Studiefrämjandet och vi har olika teman där vi
tränar hundmöten, stadga, balans men också att plocka farligt skräp för hundar i anslutning
till promenaden.

Vi har bjudit in till två medlemsträffar under året. Den 3 augusti träffades vi på klubben,
promenerade, tränade olika hundsporter samt samlades runt grillen för allmänt hundprat.
Den 27 september besökte vi Hunderbanan. Besöket på Hunderbanan var också årets
belöning för våra aktiva funktionärer i klubben.
Utbildning av funktionärer
Instruktörer- och hjälpinstruktörer har genomfört en studiecirkel som vi kallade
”instruktörskalibrering”. Vi enades om att fortsätt att utvecklas tillsammans.
Vi har låtit utbilda en skrivare i rallylydnad.
Vi har låtit utbilda en friskvårdsinstruktör.

Vi vill tacka alla medarbetare, instruktörer och funktionärer som gjort detta år så bra, trots
pandemin. Nu ser vi fram mot ett inspirerande och aktivt 2021.
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