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Under året har vi haft 4 medlemsmöten inklusive årsmötet och 12 styrelsemöten. 
Den 31/12 var vi 276 medlemmar i klubben.

Vi har haft 7 brukstävlingar (inklusive DM tillsammans med Flen) med 97 starter, 5 
lydnadstävlingar med 104 starter, 1 agilitytävling med 554 starter som hölls tillsammans med Flen 
BK och 4 rallylydnadstävlingar med ca 400 starter.

Flera klubbekipage har blivit uppflyttade i alla grenar, bruks, lydnad, agility och rallylydnad.

Klubben har fått sin första Mästartitel i rallylydnad. Maria Perzon med Hover.

Ett KM anordnades där Klubbmästarna blev; Bruks Gun Bengtsson med Yra, Lydnad Jenny 
Kuzmanovic Nordin med Sigge, Agility Kerstin Andersson med Misen och Rallylydnad Marie 
Ekberg med Lycka.

Den inofficiella agilitytävlingen Fyrklövern  med fyra deltävlingar, har anordnats.

Vi har haft ett derby mot Flens BK, som Flen vann.

Klubben hjälpte till på Bruks-SM som hölls inom distriktet. Mikael Svensson dömde i sök.

Vi representerades av Ullis Frödén med Coco på Agility-SM och ekipaget blev uttaget till landslaget 
som representerade Sverige på WAO.

En dag där vi fick prova på att dra pulka med hundarna anordnades.

Det ordnades ett Summer-Camp på Lenatorp.

Hundens Dag hölls den 9/8 med uppvisningar, prova på, paketuppletning, tipspromenad mm.

Klubbekipage hade uppvisningar i stadsparken på Barnens dag och på Ericsberg i samband med 
deras ryttartävlingar.

Det har hållits sammanlagt 15 kurser under året. Valpkurser, spårkurs, grundkurs, allmänlydnad, 
vardagslydnad, rallykurser, Träna för tävlingskurser, agility; nybörjare, fortsättning och 
kontaktfältskurser. Tillsammans har det varit 103 kursdeltagare. 

En inspirationsdag: ”Belöningsystem” hölls i maj med inbjuden instruktör. 8 med hund + 5 utan 
deltog. 
Agilityinstruktörerna har gått en inspirationskurs.

Instruktörerna har fått en egen FB-sida. 

Det har varit instruktörs- och funktionärsträffar under året.

Det har utbildats 3 rallyskrivare och 3 rallytävlingssekreterare.
Rallylydnadsträning har det varit de flesta måndagar och varannan torsdag under hösten.

Kvällsträning vår och höst på tisdagar med skotträning och ”Ordning och reda”-träning. 



Styrelsen har gått kurs i föreningsteknik.

Styrelsen har regelbundet informerat om sitt arbete på hemsidan och FB-sidan. 

2014 genomförde vi  2 utställningar på samma dag,  1 inofficiell med 68 deltagare och 1 officiell för 
brukshundar med 90 deltagare. I samband med detta hade vi även exteriörbeskrivning för de som 
ville ha det på sina hundar.

Det har anordnats 2 MH och 2 MT med sammanlagt 32 deltagande hundar.

Lenaskallet har utkommit med 4 nummer.

Hemsidan har uppdaterats snabbt och kontinuerligt.

Medlemmarnas tävlingsresultat har skickats in till Katrineholmskuriren, hemsidan och till distriktets 
tävlingslistor.

Städning och gräsklippning har flutit på bra. Det har varit röjardagar ute och inne, vår och höst.
En handikappramp har byggts till stugan. Staket har målats. Flaggstången som var murken har 
monterats ner.
Vi har fått hjälp av kommunen med renovering av lilla stugan och boden.

Köket har fått mycket uppskattning av tävlande och funktionärer för god mat och hembakt fikabröd 
till låga priser.
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