VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Gästriklands Kennelklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse avseende
verksamhetsåret 2017.
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Gästriklands Kennelklubb hade per den 31 december 2017 totalt 1472 medlemmar. Därav var 1321
fullbetalande medlemmar, 91 familjemedlemmar, 1 hedersmedlem, 1 Honnörsdomare,
9 provmedlemmar och 49 ungdomsmedlemmar som valt GÄKK.
ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte avhölls den 16 Mars 2017 i Gävle BK:s klubbstuga med totalt 16 deltagande
röstberättigade medlemmar.
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten. Separata kommittémöten har avhållits med
avrapportering till styrelsen. Därutöver har löpande telefon och mailkontakt hållits mellan
styrelsemedlemmarna.
KANSLIET
Gästriklands Kennelklubb har sitt kansli på Norra Slottsgatan 22 B i Gävle. Lokalen har även under
detta år använts till möten och kursverksamhet. Kansliet har varit bemannad onsdagar mellan
klockan 16-20 med undantag för vissa helgdagar. Kanslist har varit Kajsa Hörberg-Blom.

EKONOMI
Kajsa Hörberg-Blom har varit adjungerad till styrelsen för att vara kassör. Klubbens ekonomi
framgår av bifogad resultat- och balansräkning.
MEDLEMSVERKSAMHET
Den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen har genomförts enligt följande:
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
Den 19 Februari 2017 arrangerades en inofficiell valp- och veteranutställning i Gävle Travets
totohall, 151 hundar var anmälda för domarna Jan Törnblom och Joakim Ohlsson.
Den andra inofficiella utställning för alla åldrar hölls i Boulognerskogen, Gävle den 25 maj 2017.
Domare denna gång var Jenny Andersson och Joel Lantz som hade att döma 120 anmälda hundar.
Den 2-3 september 2017 arrangerades vår internationella utställning på Högbo Bruk, det var 2365
hundar anmälda över 2 dagar. BIS blev leonbergern C.I.B NORD UCH VDH CH SE V-14-15-16
Namupalan Bling Smack Chap, ägare Jessika Junehall Lindberg, Höör. Detta år klarade vi oss ifrån
regnet och höll oss torra och glada.
GÄSTRIKEMÄSTAREN 2016
Gästrike- och Veteranmästaren gick av stapeln den 18 februari 2017 i Gävle travets totohall nere i
källaren. Årets tema var Rockabilly. Det serverades välsmakande mat för de ca 60 middagsgästerna,
det var 29 hundar i GM och 8 hundar i VM. Det var feststämning med glada och nöjda gäster i
lokalen. Det hemliga domarparet var detta år Jan Törnblom & Joakim Ohlsson.
Titeln Gästrikemästaren 2016 gick till den engelska springer spanieln Picabo's Wössner ägare
Sandra Wimark, Gävle och runner up blev afghanhunden NORD V-15 SE UCH White Infinity's
Faraday Effect ägare Jana Flybring & Cilla Bakos, Åshammar.
Titeln Veteranmästaren 2016 gick till afghanhunden DK CH SE UCH SE VV-16 Jangel's Top
Model ägare Birgit Gustafsson Löv, Valbo och runner up blev mudin SE UCH SE VV-14 SE VV-16
Mog-Ur's Mrs Tiril ägare Gunilla Olsson, Årsunda.
KURSER, FÖRELÄSNINGAR, SAMMANKOMSTER
Uppfödarutbildning startade i februari med 12 deltagare. Kursledare Cissi Holmgren.
Den 1 maj hade vi som vanligt hundpromenad med korvgrillning i Boulongerskogen för alla
hundägare som vill vara med. Ett 20-tal ägare med hundar kom i år och promenerade runt.
Drop-in ringträningarna utomhus har hållits i både Gävle och Sandviken under maj, juni, augusti
och september. De har varit väldigt välbesökta i år med ca 15-25 deltagare per gång i både Gävle &
Sandviken.
Nytt för i år så hade vi 3 tillfällen inomhus ringträningar i nov-dec i Gävle som blev väldigt
populärt.
Den 21 oktober var det planerat en föreläsning med Barbro Börjesson, den fick ställas in pga
bristande intresse då endast ett fåtal personer hade anmält sig.
SKK KURSER OCH REPRESENTATION
29/9-1/10 KF där Samuel Carlid deltog.
2 ordförandemöten har hållits under året där Samuel Carlid deltog.

MEDLEMSINFORMATION
Länsklubbsrutan i hundsport har varit ett av de forum att nå ut till medlemmarna, där har man
kunnat läsa om kommande aktiviteter. Ytterligare ett forum har varit klubbens hemsida
www.skk.se/gakk samt även vår sida på Facebook.
Det bemannade kansliet har också kunnat svara på frågor.
SLUTORD
Styrelsen för Gästriklands Kennelklubb vill rikta ett tack till medlemmarna för det gångna
verksamhetsåret. Ett särkilt tack går till de personer utanför styrelsen som stöttat oss i vårt arbete.
Klubbens utställare, uppfödare och frivilliga har sett till att hålla klubbens fana högt vad det gäller
utställnings- och den övriga tävlingsverksamheten även detta år.
Fortsättningsvis skall vi erbjuda en bred och bra verksamhet och då behövs det fler som engagerar
sig i kennelklubbens arbete och förhoppningsvis finns det medlemmar som vill hjälpa oss med det.
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