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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!
Det stora projektet detta året har varit vårt takbyte som var nödvändigt. Mycket slit
för att spara ihop pengar, och en hel del slit med att ta vara på skräp och vara
hantverkarna behjälpliga. Återigen möjligt att genomföra tack vare våra fina
medlemmar!
Vi från styrelsen är mycket tacksamma för alla som bidragit till klubbens verksamhet
under året!

Hundägarutbildningssektorn
Sektorn har under året bestått av Fanny Flood och Rose-Marie Jonsson.
Det har hållits en valpkurs och en intensivkurs i nose-work. Målet var också
allmänlydnadskurs, men det fick vi tyvärr inte ihop.
Under ett medlemsmöte anordnades en föreläsning om assistanshundar samt hundar
inom militär och polis.
Torsdagsträffarna, med inriktning allmänlydnad, har även under detta år varit
mycket populära.
Vi tackar alla som jobbat för att kurser ska gå att genomföra i klubbens regi!

Rally
Sektorn har bestått av Ulrica Bengtsson, Susanna Vikner , Tanja Hanni och Yvonne
Larsson.
Anne Johansson har hållit i de öppna Rallylydnadsträningarna på torsdagarna, 19
tillfällen from maj tom okt. Det har varit 19 olika ekipage med, och i snitt 5
ekipage/tillfälle. Ett stort Tack till Anne som hållit i detta.
Yvonne och Susanna som är tävlingssekreterare har hållit i 3 tävlingsdagar
25 maj Fortsättning*2 och Mästare*2 102 starter
11 juni Nybörjare *2
51 starter
DM Daladistriktet 4 klasser
80 starter
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Sektorn riktar ett stort tack till de som hjälpte till på våra tävlingar.

Agilityn
Under året har arbetet utförts av sektorn som har bestått av Linnea Färnström
(sammankallande), Silvia Wiklund, Veronica Gustafsson, My Dareflod, Susanna
Vikner och Marie-Louise Ollars.

Kurser
Under detta år har vi haft en nybörjarkurs med två deltagare som har hållits av våran
egna instruktörer Linnea Färnström. Tyvärr blev kursen inte full och därmed uteblev
även fortsättningskursen.

Tävlingar
Under 2019 har vi haft två stycken officiella tävlingar. Vi har haft en sommartävling
med klasserna 1 och 2 här på Mora BK som blev mycket lyckad, där vi hade två
banor igång samtidigt. Tävlingen var under två dagar. Andra tävlingen arrangerade
vi i augusti. Det var en klass 3 tävling under en dag. Sammanlagt har vi haft 952
starter! I början av augusti arrangerade vi agilitytävlingen åt Tollarspecialen i Sälen.
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.

Träningar
Vi har haft inomhusträningar på lomsmyren där många medlemmar har varit med
och deltagit. Under sommaren har Anne Johansson och Marie-Louise Ollars erbjudit
gemensamträning där en bana har byggts upp och vi har tränat gemenast på den.
Stort tack Anne och Marie-Louise för en bra sommarträning.
Vi i sektorn vill tacka alla funktionärer och medlemmar för ett roligt och givande år.

Tävling
Tävlingssektorn har i år bestått av Nice Mattsson som sammankallande.

Tävlingar under året
Datum
19/5
9/6
23/6
8/9
6/10

Tävling
Lydnad klass start-3
Spår Apell & Lägre Klass
Sök Lägre-elit
Spår Elit
Lydnad klass start-3

Under våren höll vi en tävlingskurs och vi har också haft en Studiecirkel i tävlingsoch brukslydnad med start i juni och som höll på ända till julhelgerna.
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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 och Susanne Järhed.
15/6 MT med 8 deltagande hundar.
17/8 MT med 8 deltagande hundar.
24/8 MH med 8 deltagande hundar.
21/9 MH med 6 deltagande hundar. Uppfödar MH.

Anläggningen
Vi har under året genomfört det stora målet för 2019, genom att få taket utbytt på
klubbstugan.
Vi har även genomfört 2 städdagar, 1 utomhus och 1 inomhus. Utomhus har vi röjt
undan efter takbytet och tagit ned några dåliga träd. Stugan har blivit grundligt
städad inomhus.
Vi har installerat jordfelsbrytare och trefasuttag vid belysningsstolparna på lilla plan
och stora plan, för att vi skall kunna erbjuda säker el för våra campinggäster.
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