Verksamhetsberättelse Malung-Sälens Brukshundklubb
Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Malung-Sälens Brukshundklubb avger härmed följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 170101-171231

Styrelsens sammansättning 2017
Ordförande
Vice ordförande:
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant 1
Suppleant 2

Matilda Nygren
Vakant
Laila Gudmunds
Malin Johansson
Henrik Gryth
Emma Landegren
Carina Halvarsson
Rita Ohlson
Elin Eriksson

Revisorer
Revisorsuppleant:

Therese Brandt, Marie Matsson
Vakant

Valberedningen:
sammankallande
ordinarie
ordinarie

Malin Bornstedt
Ylva Andersson
Lars-Göran Gustafsson

Allmän översikt
Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda styrelsemöten och två
medlemsmöten. Utöver detta har styrelsen haft kontakt via telefon, mail och en egen
facebookgrupp för att effektivisera kommunikationen och även för att kunna fatta
snabba beslut när så ärendet krävt.
Våra två medlemsmöten har varit populära och vi började våren med en genomgång
av nya lydnadsreglerna där Lars-Göran Gustavsson visade film och diskuterade
momenten i detalj. Under höstens möte hade Henrik Gryth information om hur ett
MH går till och flera intresserade medlemmar anslöt sig till att hjälpa till med vidare
utveckling mot målet att anordna MH 2018.
Vi kickstartade våren med ett Öppet Hus 13 maj tillsammans med Västerdalarnas
Hundungdom och klubbarna erbjöd flera olika grenar att prova-på med ansvariga på
de olika stationerna men även träning för de som kommit lite längre i sin egen

träning. Dagen avslutades med grillning och vi kunde konstatera att det var en
lyckad dag med många besökare.
Under vinterhalvåret hade klubben 2 kurser inne i klubbstugan vilket var nytt och
spännande, en unghundskurs och en grundkurs lydnad. Flera av dessa deltagare
gick sedan vidare till spårkurs och sedan även ytterligare lydnadskurs med målet att
tävla startklass eller klass 1.
Klubben har haft totalt 6 st kurser under året med interna instruktörer. Vi har också
haft en dag med extern instruktör i lydnad , Emelie Söderberg från Bruksviljans.
Klubben har även genomfört kurs i Nosework under december och en valpkurs med
inriktning mot utställning startades i och båda kurserna fortgår över till nästa år. En
frisk fjällvandring genomfördes i Sälenfjällen med tappra deltagare.
Klubben har utbildat en tävlingsledare, Malin Johansson i lydnad vilket resulterade i
att vi genomfört 2 st tävlingar med 19 resp 21 startande i startklass. Tävlingarna
genomfördes med bara egna funktionärer och domare och vi har fått mycket fin
respons från de tävlande och hoppas på fler tävlingar och fler funktionärer år 2018.
På sista medlemsmötet beslutades det att klubben hyr ridhuset i Äppelbo varannan
måndag från nov och fram till påsk 2018 (beroende på väder). Detta är kostnadsfritt
för alla medlemmar och klubbens sätt att få fler aktiva och hålla ihop även under
vintern. Västerdalarnas Hundungdom gör likadant för sina medlemmar så alla kan
träna varje måndag hela vintern från båda klubbarna.
Under året har vi medlemmar som tävlat i flera olika grenar med framgång och som
klubb är vi extra stolta över alla er, stort grattis !
Vi avslutar med att berätta att vid årets slut hade vi 83 st medlemmar. Vi har under
året fått 24 st nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna och tyvärr tappat 11 st
som vi hälsar välkomna åter.
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