Verksamhetsberättelse 2018
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Inledning
Mora BK haft ett händelserikt år, som vanligt!
Agilityn, Rallyn och Tävling har kört ett stort antal tävlingar med många tävlande,
alla mycket uppskattade! Dessa har också krävt en massa funktionärer där
medlemmarna ställt upp på ett helt fantastiskt sätt. Tusen tack till alla!
RUS har slitit hårt med både MH och MT denna extremvarma sommar och
anläggningssektorn har bytt dörrar och städat bort en massa gammalt skräp.
Draget har som vanligt varit mycket aktiva och rönt många stora framgångar runt
om landet och även internationellt.
SBK fyllde 100 år och det firade vi med en Hundens Dag för allmänheten som var
välbesökt, och avslutade dagen med en lyckad medlemsfest.
Vi har också deltagit i ett projekt med Kommunen där vi hade en öppet hus-kväll för
skolungdommar.
Vi från styrelsen är mycket tacksamma för alla som bidragit till klubbens verksamhet
detta året!

Hundägarutbildningssektorn
Sektorn har under året bestått av Nice Mattsson.
Det har varit lite stiltje på kurs-fronten i år.
En Valpkurs har hållits, samt två ungdomskurser.
Det har också anordnats en föreläsning med Jessica Johansson från Game on puppy
som välbesökt och mycket uppskattat.
Torsdagsträffar med inriktning allmänlydnad har även i år varit mycket populära.
Vi tackar alla som jobbat för att kurser skall gå att genomföra i klubbens regi.

Rally
Sektorn har bestått av Ulrica Bengtsson, Susanna Vikner , Tanja Hanni och Yvonne
Larsson
Ulrica har haft två kurser i Nybörjar/fortsättning. Vårens kurs hade 2 deltagare och
höstens 4 deltagare.
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Yvonne och Susanna som är tävlingssekreterare har hållit i 5 tävlingsdagar, 4
kvällstävlingar och 1 helgdag
Kvällstävlingar
4 juni nybörjare 27st starter
5 juni mästare 32st starter
6 juni fortsättning 24st starter
7 juni avancerad 27st starter
Helgtävling
16 september Fortsättning 24st starter och Mästare 52st starter
Sektorn riktar ett stort tack till som hjälpte till på våra tävlingar.

Rasutvecklingssektorn
Sammankallande: Susanne Järhed
Testledare: Åsa Haglund
Domare: Ann Englund, MT och MH
Hans Kinn och Lorenz Ogebjer, MT.
Figuranter: Kent Haglund, Karin Ljudén, Eliana Falkengren.
27/5 MT med 7 deltagande hundar.
3/6 MH med 5 deltagande hundar.
25/8 MT med 8 deltagande hundar.
15/9 MH med 8 deltagande hundar.

Drag
Under våren höll Gunilla Johansson och Annika Danielson en barmarkskurs där vi
hade fem deltagare.
I februari hölls en draghundtävling, Nordisk stil (skidor) på Mora Skidstadion
tillsammans med Södra Dalarnas Draghundklubb.
Från klubben hade vi två ekipage som representerade Sverige på EM i Italien,
nordisk stil. Nicklas Ström och Madelene Nord.
På SM i mars, Nordisk stil, hade vi pallplatser. Tomas Sparr silver i lina veteran.
Madelene Nord tog guld i klassen lina och silver i klassen combined.
I september hölls barmarkstävling på Mora Skidstadion, Hemus tillsammans med
Södra Dalarnas Draghundklubb.
I oktober hölls Barmarks SM i Botkyrka där tog Mora BK silver i stafetten. Gunilla
Johansson tog brons i klassen cykel veteran. Annika Danielson fick brons i klassen
cykel senior.
Annika Danielson fick ett certifikat i klassen nordisk stil lina i februari på tävling i
Grängesberg.
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Agilityn
Under året har arbetet utförts av sektorn som har bestått av My Dareflod
(sammankallande), Silvia Wiklund, Veronica Gustafsson, Linnea Färnström och
Susanna Vikner.

Kurser
Under detta år har vi haft en nybörjarkurs med åtta deltagare som har hållits av våra
egna instruktörer Max Wiklund med hjälp av Linnea Färnström. Vi gratulerar Linnea
Färnström som blev färdig A1 instruktör under hösten, bra jobbat Linnea! Sen har vi
haft två fortsättningskurser med fem deltagare i varje som har hållits av My
Dareflod och Jessika Lind. Båda kurserna har varit väldigt uppskattade av deltagarna
och de har även givit mycket positiv feedback till instruktörerna. Vi har även
tillsammans med Nedansiljans Bk tagit upp en till extern instruktör, Maria
Alexandersson som lärt ut handling.

Tävlingar
Under 2018 har vi haft två stycken officiella tävlingar. En av tävlingarna hade vi
gemensamt med Gagnef-Floda BK. Vi anordnade klasserna 1-3 och tävling blev
väldigt uppskattad och många av klubbens egna medlemmar deltog. Sedan har vi
haft en sommartävling med klasserna 1 och 2 här på Mora BK som blev mycket
lyckad, där vi hade två banor igång samtidigt. Tävlingen blev väldigt stor då vi fick
nästa dubbelt så mycket starter som vi hade räknat med. Men med en stabil sektor i
spetsen och engagerade medlemmar så kunde vi även ro denna tävling i hamn.
Sammanlagt har vi haft 1420 starter! Ett KM arrangerades också där samtliga som
deltog hjälpte till att anordna. Mycket lyckat och många var med och deltog och
gjorde dagen till en rolig tävling.
Tillsammans med de andra klubbarna i Dalarna har vi arrangerat Dalacupen. En
inoff tävling som har varit en bra förberedelse inför tävlingssäsongen.

Träningar
Vi har haft inomhusträningar på Lomsmyren där många medlemmar har varit med
och deltagit. På inomhusträningarna har de som velat delta fått föranmält sig och vi
blev 25 ekipage. Under sommaren har Anne Johansson erbjudit gemensamträning
där en bana har byggts upp och vi har tränat gemenast på den. Stort tack Anne för en
bra sommarträning.

Inköp
För de pengar vi har tjänat ihop under året genom tävlingar och kurser har vi kunnat
köpa in 2 tunnlar och tunnelhållare. Vi har även kunnat erbjuda fina priser på våra
tävlingar som har varit mycket uppskattat av tävlande.
Vi i sektorn vill tacka alla funktionärer och medlemmar för ett roligt och givande år.
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Tävling
Tävlingssektorn har i år bestått av Nice Mattsson som sammankallande.
I år arrangerades de tävlingar i Lydnad och Bruks, Spår och Sök. Vi har även haft
tävlingsträning första onsdagen i varje månad från maj till oktober.
Inget KM i år

Tävlingar under året
Datum
6/5
13/5
26/6
6/7
9/9
23/9

Tävling
Lydnad startklass och klass 1
Spår Apell & Lägre Klass
Sök Lägre-elit
Lydnad startklass och klass 1
Spår Elit
Lydnad startklass och klass 1

Antal starter
9
10
8
18
8
18

Anläggningen
Vi har haft flera städdagar där vi städat både ute och inne. Vi har röjt och slängt en
hel del gammalt som bara legat och skräpat, vi har gått igenom alla förråd samt
stugan.
Vi har fått ”nya” stolar av Swedbank, och vi har bytt alla 3 ytterdörrar, vi har köpt in
garderober till lilla rummet för förvaring.
Vi har tagit ner flera stora träd som stod illa till och var i dåligt skick. Detta på
inrådan av besiktningen vi utförde av anläggningen 2017.
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