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Under året har vi haft 3 medlemsmöten inklusive årsmötet och 11 styrelsemöten. 
Den 31/12 var vi 244 medlemmar i klubben, inklusive familje- och ungdomsmedlemmar. (- 7 st)
Vi har haft 7 brukstävlingar, varav 1 dubblerad, med sammanlagt 71 starter, 2 lydnadstävlingar med 
sammanlagt 45 starter, 2 agilitytävling med sammanlagt 733 starter + Aussi SM i agility med 
62starter. 
Klubbekipage har blivit uppflyttade i olika grenar.
Lizette Olausson deltog i SM, VM, EM och NM i Freestyle med Gaston. VM-GULD med laget.

En NW-tävling anordnades av distriktet på klubben.

Ett KM anordnades där Klubbmästarna blev; Bruks Curt Andersson med Yla, Lydnad  Lotta Ek 
med Siri, Agility Cathis Kempe Lagmyr med Niki och Rallylydnad Kid Sjöö med Cille.
Vi har haft ett derby mot Flens BK. Flen  vann.
Vi hade en inofficiell utställning, i egen regi, med 60 deltagare och en tillsammans med Flen med ca
150 deltagare.
Det har anordnats 6 MH/MT med sammanlagt 43 deltagande hundar.

I HUS regi har under året hållits 8 stycken kurser. 3 stycken valpkurser, 2 stycken Agility kurser 
samt 2 allmänlydnad och 1 Tävling lydnad.
En valp och allmänlydnad hölls av inhyrd instruktör, övriga kurser har hållits av klubbens 
instruktörer.
Totalt har 36 stycken deltagit i dessa kurser.

2 träningsdagar i Nosework har hållits på klubben.

Det ordnades ett Summer-Camp på Lenatorp.

Klubbekipage hade uppvisningar i stadsparken på Barnens dag.
Vi ordnade en välbesökt ”Hund och familjedag” på Lenatorp.
Det har varit en informationskväll för hundägare.

Det har varit instruktörs- och funktionärsträffar under året.
Det har varit rallylydnadsträning de flesta måndagsförmiddagarna.
Kvällsträning för alla har bedrivits på tisdagskvällar, under vår- och höstterminen, mest bestående 
av platsträning och budföring med och utan skott. ”Ordning och reda”-träning. 

2 tävlingsträningar har hållits med god uppslutning. 

Agilityn har haft träningsträffar på torsdagar.

Hemsidan har uppdaterats snabbt och kontinuerligt.

Städning och gräsklippning har flutit på bra. Det har varit en städ- och röjningsdag ute och inne, på 
våren.

En upprustning/uppgradering av agility- samt lydnadshinderna har gjorts.

Vi har köpt in en värmefläkt till klubbstugan.


