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Inledning
Även i år har Mora brukshundklubb haft ett år fullt av aktiviteter och framgångar!
Agilityn var med och arrangerade en enorm tävling i Borlänge ihop med flera andra klubbar i
distriktet. Mycket hårt slit, långa dagar och ett mycket, mycket uppskattat arrangemang.
Rallylydnaden har dragit runt sin verksamhet på en väldigt liten bemanning. De har slitit hårt
och lyckats mycket väl!
Vi är vida kända för att arrangera bra bruks- och lydnadstävlingar och det har vi gjort även i år.
Även RUS’s rykte är gott, vilket gav oss ett extra kull-MH under hösten. De räddade
uppfödaren och det var hon mycket tacksam för.
Sportsligt var även 2015 ett bra tävlingsår. Jessica och Aqua vann lagtävlingen på Agility-SM
och gjorde även bra ifrån sig individuellt och Ulrica Bengtsson tog sig till SM i Rally. Jessica har
även kvalificerat sig för 2016 års Agility SM.
Under året bedrevs, i linje med verksamhetsplanen, en både aktiv och utvecklande verksamhet
i klubben. Klubbens sektorer och kommittéer har levererat och verksamhetsplanerna är
genomförda. Klubben har utvecklats mot de mål vi satt upp och vissa sektorer har levererat
med råge. Arbetet i klubben har präglats av engagemang, även om antalet aktiva medlemmar
skulle ha kunnat vara större. Sammantaget har 2015 varit ett år där träning, tävling,
gemensamma arrangemang och positiv gemenskap har stått i fokus.

Mora BK
Box 217, 792 24 Mora
0250-189 02

Sid 1(10)
www.morabk.se

info@morabk.se
BankGiro 5483-9485
Tävlings BG 5483-9477

Verksamhetsberättelse 2015
Under året har vi haft fyra medlemsmöten inklusive årsmötet. Antalet medlemmar har uppgått
till 305 stycken, fördelningen har varit följande 237 ordinarie medlemmar, 42
familjemedlemmar, 3 hedersmedlemmar och 23 ungdomsmedlemmar.
Styrelsen har under året sett ut som följande:
Ordförande
Nice Mattsson
Vice ordförande
Emil Arweström
Kassör
Monika Ekberg
Sekreterare
Åsa Haglund
Ledamot
Kent Haglund (lämnade styrelsen i oktober)
Ledamot
Malin Håmås
Ledamot
Eliana Falkengren
Suppleant
Anna Söderlind
Suppleant
Ulrica Bengtsson
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet. 4 st beslut per
capsulam har tagits under verksamhetsåret.
Revisorer
Valberedning

Inger Klangebo och Hans-Peter Schütt
Elisabeth Jacobsson (sammankallande), Irene Wellert, Jenny Carsting

Sammankallande till sektorer
Tävlingssektorn
Hundägarutbildningssektorn
Tjänstehundssektorn
Agilitysektorn
Draghundsektorn
Rallylydnadssektorn
Rasutvecklingssektorn
Anläggningskommittén
Utställningskommittén
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Styrelsen
IngaBritt Persson
Kent Ländin
Anna Söderlind
Åsa Sparr
Ulrica Bengtsson
Åsa Haglund
Styrelsen
Jenny Carsting
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Hundägarutbildningssektorn
Sektorn har under året bestått av IngaBritt Persson sammankallande, Maria Jonsson, Eva
Knutsson, Irene Wellert och Jenny Carsting
Vi har genomfört ett antal kurser under året. Valputveckling 2 st, grundlydnad 1 st, 1 st
allmänlydnadspasset och examinator var Irene Wellert och Maria Grindal Skoog.
En brukstävlingsutbildning har genomförts med Kent Ländin samt en spårkurs i form av
kortkurs med Lisa Bjöns och Malin Thörnqvist som medhjälpare.
Vi har hyrt in Nina Christoffersson som har hjälpt oss genomföra 1 valpkurs och 1
allmänlydnadskurs pga brist på instruktörer.
Föreläsning i april genomfördes för medlemmar och allmänheten med Jan Gyllensten som
pratade om hundens mentalitet i vardagen, vilket var välbesökt och mycket uppskattat.
Instruktörerna på Mora BK + 2st instruktörer från NedansiljansBK, 2 stycken från GagnefflodaBK (varav 1 kom), 1 st från Särna-idre BK (ingen kom) var inbjudna till utbildning 2 dagar
i april med Jan Gyllensten. Mycket lärorika dagar. Vi jobbade med ett antal hundägare och
hundar som fick anmäla problem som de ville ha hjälp med.
Torsdagsträffar för medlemmar med Tommy Norin, Eva Knutsson och Maria Jonsson
Prova på dagar tillsammans med agility och rally har genomförts.
Lördag var det spår, sök, lydnad, uppletande och på söndag var det utställning, rally och
agility. Mycket uppskattat av dom som kom.
IngaBritt Persson, Maria Jonsson och Eva Knutsson har under året utbildat sig till valp- och
allmänlydnadsinstruktörer och är nu godkända instruktörer.
Tack till Er som jobbat för att kurser skall gå att genomföra i klubbens regi.
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Agilitysektorn
Arbetat i sektorn under året har Anna Söderlind (sammankallande), My Dareflod, Jessika Lind,
Silvia Wiklund, Max Wiklund, Veronica Gustafsson och Malin Englund gjort.
Det har varit ett händelserikt år med många aktiviteter och resultatet av det har gjort att vi
kunnat förnya hela hinderparken.
KURSER
Nybörjarkurs, handlingkurs och slalomkurs har hållits av våra egna instruktörer Jessika och
My. Planerad fortsättningskurs ställdes in pga tidsbrist.
Handlingskurser har hållits för de externa instruktörerna Jocke Tangfelt och Annica Allér. Vi
planerade också en helg med Veronica Bache som tyvärr ställdes in pga sjukdom.
TÄVLINGAR
2 st inofficiella tävlingar för auktorisering av nya tävlingsledare, Malin Englund och Malin
Thörnqvist.
Tvådagars klass 1 och 2 i maj
Tvådagars klass 1 och 2 i november
Medverkade som arrangör av Wasahoppet på sportfältet i Borlänge under v30. 5 dagar med
samtliga klasser. Hela sektorn bosatte sig i en trevlig husbil/vagnsläger intill tävlingsplatsen,
även några utanför sektorn kom ner och hjälpte till som funktionärer enstaka dagar och det var
vi mycket tacksamma för. Sektorn hade lite trevlig familjekänsla och hade riktigt roligt trots att
vi jobbade i princip dygnet runt som tältplatsvärdar, nattvandrare och naturligtvis runt
tävlingsbanorna. Alla klubbar hjälptes åt under samtliga dagar och vi fick intäkter för en egen
dag.
Ett KM arrangerades också såklart. Vi kunde ju inte vara utan inbördes beundran trots hårt
arbete. Det var uppskattat och mycket roligt att även se icke aktiva agilityekipage på startlinjen

Sammanlagt har 2015 bjudit oss på 2 807 starter!! (1 602 på Moras dag under Wasahoppet och 1
005 på hemmaplan. Dessutom 201 inoff.)
Mora BK har ju även haft en SM vinnare i agility under året. Jessika Lind och hennes Aqua
vann SM-guld med sitt lag och kom 3:a i ungdoms SM individuellt. Grattis!
TRÄNINGAR
Tyvärr har all planering av framförallt Wasahoppet tagit mycket tid och vi har inte kunnat
genomföra några gemensamma träningar under säsongen. Max Wiklund har funnits på plats
under några onsdagsträningar för att hjälpa nybörjare tillrätta bland hindren.
Under vintermånaderna har vi dock haft gemensamma träningar i ridhuset där man har fått
föranmäla sitt deltagande. Dessa gemensamma träningar har ingen instruktör utan alla utför
individuell träning och får feedback från de som finns på plats. Detta är viktigt att tänka på då
man anmäler sitt intresse eftersom vissa hinder behöver läras in under handledning om man
saknar kunskaperna, för att undvika rädda hundar.
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HINDERPARKEN
Tack vare engagemanget som finns inom klubben har vi tack vare en god ekonomi kunnat
förnya hela hinderparken. Vi har köpt in nytt slalom, tunnlar, sandsäckar, hopphinder, en mur,
nytt A-hinder och en ny gunga. Sektorns förhoppning är att vi under 2016 ska kunna ha
tävlingar på 2 banor samtidigt och även arrangera klass 3 tävlingar på hemmaplan under 2016.
ETT STORT TACK TILL ALLA FUNKTIONÄRER FÖR ETT SUVERÄNT 2015!
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Draghundssektorn
SM 2015 arrangerades i Ånnaboda och Sundsvall, Mora representerades av 6 åkare.
Resultat för Moras åkare:
H12A lina 5 km
Per Jutterström/Rambo
H21A lina 15km
Nicklas Ström/Vidar
H45A lina 10 km
Thomas Sparr/Dunder
H45A lina 10 km
Staffan Jutterström/Valdes
H21A pulka 15 km
Nicklas Ström/Vidar
H45A pulka 10 km
Christer Wennsten/Cazar
H21A combined 15 km
Nicklas Ström/Vidar
(H17A lina 10 km
Henrik Sparr/Blixten
men ensam deltagare så inga medaljer)

1:a
6:a
1:a
2:a
5:a
1:a
bröt
1:a

Under hela snösäsongen har vi haft träningstider i Hemus. Måndagar och onsdagar kl. 20-22
har vi kunnat träna med kopplade hundar på elljusspåren. I Orsa har vi haft träningstider på
elljusspåret på onsdagar.
I oktober gick SM barmark i Nybro, Mora var där representerad av 3 förare:
Löpning herrar A 3 km
Thomas Sparr/Dunder
2:a
Kickbike 1-hund herrar A 5,5 km Nicklas Ström/Vidar
2:a
Cykel herrar A 5,5 km
Nicklas Ström/Basse
10:a
Löpning herrar A 3 km
Måns Karlsson/Swix
bröt
Staffett löpning/kickbike/cykel
Thomas/Nicklas/Måns
4:a
Ytterligar två från klubben deltog men tävlade för Svenska riesenschnauzerklubben
Cykel damer B 5,5 km
Karin Ljudén
5:a
Cykel herrar B 5,5 km
Håkan Ljudén
4:a
I december har vi haft ett träningsläger i Bruksvallarna där det fanns bra med snö.
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Rasutvecklingssektorn
Åsa Haglund har varit sammankallande för sektorn under 2015 och sektorn har haft två möten
under året, ett möte i april för att besluta om figuranternas tjänstgöring på årets prov och ett
möte i november för att bestämma verksamheten för 2016 samt göra budget.
Antalet figuranter har under 2015 varit sex stycken. Dessa är Nice Mattsson, Leif Sjöberg, Eliana
Falkengren, Karin Ljudén, Susanne Järhed och Kent Haglund. Åsa Haglund är testledare för
både MH och MT. Ann Englund är mentalbeskrivare och mentaldomare.
Under året har vi renoverat vårt banmaterial. Vi har bytt ut de flesta av våra linor till
momenten. Vi köpte dyra klätterrep för att få hållbara rep som samtidigt är smidiga och tysta
för att inte störa hundarna under momenten. Till boden där vårt material förvaras har två hyllor
köpts in och vi har städat upp ordentligt i boden.
Under en regnig nationaldag 6 juni genomfördes årets första prov, ett MH som var fullt med
åtta deltagande hundar och en reserv. Under dagens beskrevs en dansk-svensk gårdshund, en
fransk bulldog, fyra australian shepherd, en collie och en labrador.
15 augusti arrangerades ett MT med åtta deltagande hundar och två reserver. Under dagen
bedömdes en tysk schäferhund, två boxer, en australian shepherd, en briard, en dvärgpinscher,
en hollandse herdershond och en pinscher. Den domaren som dömde tillsammans med Ann
Englund var Stig Stangvik.
20 september hade vi ytterligare ett MH med åtta deltagande hundar. Under dagens beskrevs
en parson russel terrier, en border collie, två riesenschnauzer, en tysk schäferhund, två vit
herdehund och en finsk lapphund.
När vi trodde att vår verksamhet för året var över fick vi med väldigt kort varsel ett kull-MH
med sex hundar från kennel Askelons i Falun. 24 oktober beskrevs sex stycken rottweiler. Ett
stort tack till figuranterna som ställde upp på detta MH med minimal förvarning.
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Tävlingssektorn
Då de inte funnits någon som har velat vara sammankallare för tävlingssektorn i år har
styrelsen skött den biten.
I år arrangerades de tävlingar i lydnad och bruks, spår och sök. Har även haft sökläger som Åsa
Löfberg var instruktör för i två dagar 16-17 maj. KM hade vi på hösten 17-18 oktober i lydnad
och spår. Hade även träningskvällar på klubben på hösten tillsammans med agilityn och rally.
Tävlingarna för året
15/3
23/5
24/5
21/6
22/8
12/9

Lydnad 1-3
Appellklass spår
Lägre klass spår
sök Lägre-Elit
Elitklass spår
Lydnad 1-3

14 starter
6 starter
6 starter
15 starter
10 starter
14 starter

Rallylydnadssektorn
Ulrica Bengtsson har ansvarat för sektorn under året. Rally har 1 instruktör, Ulrica Bengtsson. 7
st rallylydnadsskrivare och 1 st rallylydnadssekreterare finns också.
Har haft en nybörjarkurs och en avancerad/mästare. Samt två kurser med inhyrd instruktör, en
tävlingskurs med Sofia Angleby för alla klasser och en kurs/föreläsning om
fysträning/bollkurs med Sandra Strand. På rallykurserna: nybörjare 6st, avancerad/mästare
3st, på tävlingskursen var vi 11st och på bollkursen var det 12.
Sektorn skulle gå ut lite lugnt på tävlingsfronten då det var första året som vi arrangerade
tävlingar. Det blev inte riktigt så då vi har haft 6 st tävlingsdagar.
2015-05-09
2015-05-10
2015-07-29
2015-09-05
2015-09-06
2015-11-29

Fortsättning x 2 och mästare x 2
Nybörjare x 2 och avancerad x 2
Alla klasser (tollarspecialen)
Nybörjare x 2 och avancerad x 2
Fortsättning x 2 och mästare x 2
Nybörjare x 2 och avancerad x 2
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54 starter
83 starter
116 starter
88 starter
79 starter
106 starter
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Tjänstehundssektorn
Ingen verksamhet alls under 2015.

Utställningskommittén
Ingen verksamhet under 2015

Vandringspriser och utmärkelser
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Underskrifter

Nice Mattsson

Emil Arweström

Åsa Haglund

Eliana Falkengren

Main Håmås

Anna Söderlind

Ulrica Bengtsson
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