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STOCKHOLMS KENNELKLUBB
Under 2020 har föreningens verksamhet drabbats hårt av pandemin.
Föreningen har följt Folkhälsomyndighetens och SKK‐organisationens rekommendationer och
restriktioner för vilka aktiviteter som tillåts, samt antal personer som får samlas.
När restriktionerna kom i mars 2020 fick vi med väldigt kort varsel skjuta upp STOKKs vackraste,
samt vårt årsmöte. Båda dessa aktiviteter avhölls sedan i september månad.
Årsmötet genomfördes som ett så kallat förenklat digitalt möte, vilket innebär att vi kunde
genomföra val till styrelsen, avsluta det ekonomiska räkenskapsåret 2019 samt presentera en
budget.
Vi valde nya kommittéer efter årsmötet 2020, de personer vi räknar in under 2020 är både de
nyvalda och de som faktiskt arbetet i våra kommittéer fram till årsmötet i september.

STYRELSESAMMANTRÄDEN: Under verksamhetsåret har avhållits 8 protokollförda
sammanträden. Därutöver har styrelsens kommittéer avhållit ett antal sammanträden inför olika
aktiviteter. Merparten av dessa genomfördes digitalt via Zoom.

STOCKHOLMS KENNELKLUBBs arbetsutskott (AU) har bestått av Madeleine Bäckman, Peter
Fugelstad och Anette Nilsson.

STOCKHOLMS KENNELKLUBB MEDLEMSANTAL
2020‐12‐31 var medlemsantalet 15 064 inklusive familjemedlemmar och provmedlemmar vilket är
en ökning med 1 092 medlemmar (+7.8 %) jämfört med 2019‐12‐31.
Hedersmedlemmar var Marina Reuterswärd och Sture Engström.

STOCKHOLMS KENNELKLUBBs ÅRSMÖTE
Avhölls den 1‐3 september som ett förenklat digitalt med hjälp av SKK i verktyget VoteIT.
317 medlemmar var inloggade och finns på deltagarlistan.

STOCKHOLMS KENNELKLUBBs verksamhet har i huvudsak bedrivits inom följande kommittéer
och arbetsgrupper:

Domarkommittén
Domarkommittén har under året bestått av: Thomas Uneholt sammankallande, Märta Brandts,
Madeleine Bäckman, Jeanett Lemmeke, Dodo Sandahl, Mikaela Persson Wallenius samt Tina
Uneholt under första halvan av året.
Kommittén ansvarar för att utarbeta och sammanställa domarlistor till STOKKs officiella
hundutställningar. I arbetet ingår allt från inbjuda, upprätta avtal, ordna med resor och boende för
inbjudna domare samt tillsätta en värd för domarna under själva utställningen.
Under 2020 har kommittén slutfört domarlistan för 2021, samt lagt arbete på att kontakta domare
som skulle ha dömt på vår inställda utställning 2020.

Kansli ‐ & anläggningskommittén
Har under året bestått av Ann Magnusson sammankallande, Ann Fredlund, Johnny Holmström,
Lisa Magnusson, Jamie Mc Coy, Anette Nilsson och Peter Fugelstad.
Kommittén har fortsatt fixat med klubbens lokal löpande under året.
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Vi har investerat i ytterligare en fast projektor och duk, vilket innebär att vi nu har 2 lokaler med
möjlighet för uthyrning då detta önskas.
Under sista månaderna av året har även planerats byte av golv i hall och kök, vilket har påbörjats
under det nya året.
Under året har vår lokal lånats ut till ett antal ras‐ och specialklubbar för deras möten och
aktiviteter.

PR‐ & informationskommittén
PR‐ & informationskommittén har under året bestått av Peter Fugelstad som sammankallande,
Annika Eriksson, Ann Magnusson, Lisa Magnusson och Ulf Malmström.
Målsättningen har varit att definiera och synliggöra STOKK, såväl internt inom SKK‐organisationen,
som externt gentemot samhället och allmänheten.
STOKKs webbplats har haft två redaktörer under året: Madeleine Bäckman och Peter Fugelstad.
De har hållit webbplatsen uppdaterad med aktiviteter och annan relevant information.
STOKK har fortsatt använda sin Facebooksida mer frekvent med både information om kommande
evenemang och kurser. Vi tycker att det under året har blivit vårt viktigaste verktyg till att nå ut till
våra medlemmar.
Under 2020 har vi fortsatt öka antalet medlemmar, och gläder oss åt en ökning på 7.8 %.
Vi arbetar nu aktivt med att försöka tillgodose de olika medlemmarnas behov så de känner en
nytta med sitt medlemskap.
Vi har under året skickat totalt fyra nyhetsbrev varav ett var riktat till våra uppfödare. Detta ger en
total på cirka 33 000 nyhetsbrev.

Uppfödarkommittén
Under året har kommittén verkat för ett fortsatt riktat arbete för att uppfödarna inom länet ska få
intressanta och nyttiga föreläsningar och träffar.
Kommittén har bestått av Jeanett Lemmeke som sammankallande, Ann‐Charlotte Hillberger, Ann
Magnusson, Jamie McCoy, Veronica Thorén, Tina Uneholt och Jannika Wallin.
Kommittén hann arrangera en mycket välbesökt uppfödarträff med Helene Alm som föreläsare
under februari månad. Planen var sedan en träff per månad, som ju tyvärr fick ställas in resten av
2020.
Under hösten hade uppfödarkommittén en rad digitala föreläsningar som blev mycket populära.
Vi arrangerade bland annat en föreläsning med Patric Ragnarsson i ämnet kastration.
Den föreläsning som planerats med Mikael Nilsson – Hållbar avel fick vi skjuta fram på grund av
tekniska problem, och den avhölls under mellandagarna.
Kommitténs nya satsning med en uppfödarintervju varje månad kom också igång i december.
Första intervjun var med Charlotte Sandell och drog nästan 100 lyssnare.
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Utbildningskommittén
Utbildningskommittén har under året bestått av: Madeleine Bäckman sammankallande, Annette
Andersson, Ann Fredlund, Ulf Malmström, Anette Nilsson och Ann Magnusson.
Utbildningsverksamheten har under 2020 i omfattat uppfödarutbildning och
funktionärsutbildningar.
Uppfödarutbildning
STOKKs certifierade utbildare Annette Andersson har ansvarat för årets utbildningar.
Under våren 2020 avslutades den kursomgång av Uppfödarutbildning som startade hösten 2019.
Under hösten 2020 tillät Folkhälsomyndigheten fysiska träffar, och vi planerade in en grundkurs
och en fortsättningskurs i uppfödarutbildningen. Då pandemin återigen begränsade de fysiska
aktiviteterna sattes kurserna på paus. Grundkursen fortsatte sedan som en digital kurs, medan
deltagarna på fortsättningskursen vill vänta in att träffas på riktigt.
Ringsekreterarutbildning
Under 2020 anordnades en ringsekreterarutbildning under första kvartalet med 12 deltagare, alla
fullföljde den teoretiska delen med godkänt resultat.
Under februari anordnades även en Brush up för ringsekreterare med 9 deltagare.
Det var Madeleine Bäckman och Ann Fredlund som höll i både utbildning och brush up.
Utbildning för Certifierad utställningsansvarig (CUA)
En CUA‐Brush up hölls i januari med 8 deltagare med Peter Fugelstad som handledare.
Ingen CUA‐utbildning har genomförts under 2020 på grund av pandemin.
Köpa hund‐kurs
Ann Magnusson har arrangerat en kurs som riktar sig till blivande hundägare. Dessa är alltså inte
medlemmar ännu.
Syftet är att blivande hundägare ska få mer vetskap om vad man ska tänka på före köpet, allt från
val av ras, vad ett registreringsbevis är till första tiden hemma med sin nya familjemedlem.
Vårens kurs hade deltagare från fem familjer.
Föreläsningar under året
Under hösten har kommittén kommit igång med digitala föreläsningar.
I huvudet på en domare med Mikael Nilsson drog en skara utställningsintresserade.
Första hjälpen – när olyckan är framme med Veterinär Ylva Trygger blev en väldigt populär
föreläsning där många medlemmar deltog aktivt med många frågor.
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Utställningskommittén
Utställningskommittén har under året bestått av hela styrelsen samt Thomas Uneholt och Anna‐
Lena Fugelstad.
I år hade vi planerat en Internationell utställning med temat ”Ladies Show”. Vår domarlista bestod
av endast kvinnliga domare.
Så tråkigt att behöva ställa in den!
STOKKs vackraste
STOKKs vackraste sköt vi på från mars till september. Vi kunde då arrangera detta utomhus, och
valde att vara vid vackra Årsta slott.
Dömde gjorde Bertil Lundgren och Patrik Cederlöf.
De hundar som var anmälda i mars bjöds nu in, och vi fick 28 deltagare varav 8 valpar.
Vinnande hundar var kennelkompisar uppfödda och ägda av Anne och Jannika Wallin.
Vinnare valp: Fixus No Problems, toypudel.
Vinnare vuxen: Fixus No Mess, dvärgpudel.
Exteriörbedömningar
På grund av alla inställda utställningar under året har ett behov uppstått att få en
exteriörbedömning på sin hund. Det kan vara uppfödare eller hanhundägare som behöver det för
att få en lägre avgift vid registrering eller någon som behöver för ett championat i annan gren. SKK
öppnade under hösten upp för klubbar att arrangera bedömningar där endast kvalitetspris delades
ut, på detta vis kunde man ordna detta samtidigt som man höll distans till varandra och inte
samlades i stora grupper, utan helt enkelt en hund i taget.
STOKK arrangerade 2 stycken exteriörbedömningar där ca 160 hundar sammanlagt fick chansen
att bli kvalitetsbedömd.
Vi hade ett tillfälle ytterligare planerat, men då restriktionerna och smittspridningen i samhället
ökade valde vi att ställa in tills vidare.

ÖVRIG VERKSAMHET
DJURKYRKOGÅRDEN
Djurkyrkogården ligger i ett lummigt skogsparti mellan Kaknästornet och f.d. Lidingöbro värdshus
på Norra Djurgården. Den är ca 12 000 kvm stor och har funnits sedan 1870. Sedan år 1993 är det
åter lagligt att begrava kremerade husdjur på Djurkyrkogården förutsett att man avtalat det. Den
äldsta graven torde vara Neros, August Blanches (1811‐1868) hund, som begravdes här, när den
kände författarens malmgård revs för framdragandet av Valhallavägen.
Stockholms Kennelklubb arrenderar marken och är ansvariga för Djurkyrkogårdens drift. Dess
medlemmar erhåller 30 % rabatt på gällande priser.
Erik Vesterberg som skött Djurkyrkogården sedan 1995 gick hastigt bort under senhösten. Kurt
Andersson fortsätter att sköta om begravningsplatsen.
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En etthundrafemtioårig gran som vi tvingats ta ner får en ny funktion som bänk åt besökare
Skötsel
Under året har arboristen Gustav Andersson inventerat träden på området. Han har tagit ner torra
grenar och döda träd för att människor ska kunna vistas säkert på platsen. Vi har både
granbarkborrar och Almsjuka. Nya träd har planterats: Lönn, Gullregn, Kastanj och Körsbär.
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Altare
Ett altare har byggts vid entrén till begravningsplatsen. Tanken med altaret är att ge möjlighet för
dem som inte har begravt sina avlidna djur eller har långt till den platsen ska kunna lämna en
blomma eller tända ett ljus. I anslutning till altaret har följande dikt skrivits: ”Tack för ditt vakande
öga, din tröstande tass, din nos mot min kind. Tack för stunder av skratt och skutt medan vi
utforskade världen”.
Många tänder ljus och lägger blommor på altaret. Eaststone har skänkt en vacker sten med texten
”Tack för all kärlek”.

Begravningsstatistik:
Typ av djur
Hundar
Katter
Kaniner
Hästar
Hamstrar
Undulater
Summa

Antal
Begravda 2020
31
13
2
2
2
1
51

Kommentarer: Det är inte 51 begravningar utan siffran beskriver endast antal djur. Ibland begravs
flera djur samtidigt.
Profilering
Ett arbete har påbörjats med att profilera Stockholms Kennelklubb bättre på Djurkyrkogården.
Kanske kan vi bistå hundägare som förlorat sin hund med att finna en ny vän och inte falla in i
fällor på nätet med bl.a smuggelhundar.

KENNELKONSULENTER
Under 2020 har även kennelkonsulenternas arbete blivit påverkat av pandemin, och de har därför
inte utfört besök i samma omfattning som vanligt.
Auktoriserade konsulenter som utfört besöken är: Susanne Fagrell, Eva Borin, Taru Ylikylä, Anna
Kihlgren Ackenäs, Tina Andersson och Annelie Cederlöf.

LOKALA KENNELKLUBBAR
Inom STOKKs upptagningsområde finns Munsö Adelsö lkk, Norrtälje lkk, Norsborg lkk, Nykvarns
lkk, Södertälje lkk samt Apollogruppen som uträttar en engagerad och medlemsnära verksamhet.
Lokalklubbarnas respektive verksamhetsberättelse återfinns i slutet av denna handling.
Målsättningen på längre sikt är att få en lokal kennelklubb i alla väderstreck i vårt
upptagningsområde för att komma närmare våra medlemmar.
De flesta klubbarna har en stabil och omfattande verksamhet tack vare duktiga och välutbildade
instruktörer. Även våra lokalklubbar har dock påverkats av pandemin. Uppdatering av klubbarnas
egna hemsidor administreras på bästa sätt och STOKK vill framföra ett varmt tack till samtliga
klubbar för den fina verksamheten.

SMÄLLARUPPRORET
Smällarupproret är nu inne på sitt 14:e år och fortsätter att engagera människor runt om i landet.
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Facebook engagerar nu så många djurägare att det börjar ge avtryck hos kommunstyrelser och
myndigheter. Vid årsskiftet hade över 19 000 personer anslutit sig till Smällarupproret på
Facebook vilket är en minskning från förra året.
STOKK vill framföra ett stort tack till Sture Engström som fortsatt lägger ned ett stort engagemang
för Smällarupproret.

ULLA SEGERSTRÖM & BERTIL STED‐GRENS MINNESFOND
Fonden har till ändamål att ge ungdomar mellan 16‐25 år tillfälle att förkovra sig in om
hundsporten genom ett resestipendium. Stipendiaten skall ha visat intresse för hunden och aktivt
deltagit i olika verksamheter som t.ex. utställning eller prov. STOKK bidrar med medel till fonden
som förvaltas av SKK. STOKK ingår med representant i den grupp som beslutar om stipendiater.

UTBILDNINGAR OCH UPPDRAG
Peter Fugelstad representerar STOKK i Ulla Segerström & Bertil Sted‐Grens Minnesfond.

SLUTORD
Verksamheten i Stockholms Kennelklubb har under det gångna året väsentligt skilt sig från normalt
och det vi hade i vår verksamhetsplan.
Den pandemi som slog till i mars och fortfarande pågår har omöjliggjort de flesta av våra
traditionella aktiviteter.
Då vi under hösten insåg att detta inte bara var tillfälligt utan kommer fortgå så började vi en
omställning till digitala verksamheter för att våra medlemmar ska kunna känna nytta med sitt
medlemskap.
Även de möten vi håller sker digitalt, och föreningen har investerat i en licens i det digitala
verktyget Zoom, som uppfyller våra behov.
Medlemsutvecklingen är fortsatt positiv. Styrelsen konstaterar att medlemsökningen på 7.8%, vida
överstiger våra förväntningar.
Det sammanfaller med en total ökning i organisationen som förklaras med det ökade antalet
registrerade valpar.
Då vi arrangerade STOKKs vackraste tilldelades Ulla Rylander STOKKs förtjänsttecken som tack för
allt arbete hon lagt ned för klubben.
STOKKs lokala kennelklubbar har trots pandemin kunnat hålla kurser, och STOKKs styrelse riktar
ett varmt tack till er för den tid ni lägger på hundägarkurser, särskilt nu då vi har så många nya
valpägare bland medlemmarna.
Ett stort tack till våra samarbetspartners Svedea och Inter Silvi Sweden AB.
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Verksamhetsberättelse för Stockholms Kennelklubbs Hundskyddsfond 2020.
Styrelse : Marina Reuterswärd ordförande ,Ulla Björnehammar
sekreterare, Monica Moberg‐Falk, Anders Eriksson, Ann Magnusson ordinarie ledamöter samt Lena
Heimlén och Kerstin Malm suppleanter.
Ann Magnusson är också ordinarie ledamot i Stockholms Kennelklubbs styrelse.
På grund av utbrottet av Coronapandemin har fondens verksamhet inte kunnat fortsätta som
tidigare. Alla inbokade Nos‐utbildningar har blivit inställda, styrelsen har inte heller haft möjlighet att
träffats och några övriga aktiviteter har inte kunnat genomföras.
Tack vare ovanstående, har heller inga formella styrelsemöten hållits utan kontakterna har skötts per
telefon.
Djurägarkort har efter förfrågan kunnat skickas ut.
Veterinärhjälp
Vi har kunnat bidra med veterinärkostnader för 5 hundar med Kr. 15 000 kr under året. Samtliga
boende inom Stockholms Kennelklubbs upptagningsområde. Under året har betydligt fler
förfrågningar inkommit till fonden, men hjälp har inte kunnat erbjudas då de antingen ej bott inom
vårt upptagningsområde eller inte inkommit med de uppgifter vi behöver för att behandla
ansökningarna.
Bidrag till organisationer
Några bidrag till organisationer har under 2020 inte delats ut.
Nos‐ och Spaningspatrullen
Förfrågningar angående utbildningstillfällen har kommit från många platser i landet och var
planerade under hela våren 2020 samt även under hösten, men samtliga har på grund av Covid‐19
ställts in.
Djurägarkortet
Om Du skulle råka ut för en olycka, vem vet då om Du har djur hemma, som behöver tas om hand?
Idén bygger inte på något register, utan kortet skall ge information till räddningspersonal och vem
man skall ta kontakt med. Kortet har funnits i över 10 år och är mycket väletablerat och känt i hela
Sverige.
Sedan 2018 har marknadsföringen av Djurägarkortet legat nere och efterfrågan därav låg. Priset för
Djurägarkortet 2020 är 100 kr och överskottet går till Hundskyddsfonden. Under 2020 har
Djurägarkort skickats ut till de djurägare som har beställt kort.
Hundskyddsfondens Hedershund
I september nåddes vi av beskedet att vår Hedershund Othello passerat över Regnbågsbron.
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Verksamhetsberättelse 2020
Org.nr 812800-9175
Styrelse 2020
Ordförande:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleant:

Christina Björklund
Ulrika Morgård
Ankie Wigren
Birgitta Wasserman
Margita Rydegård
Karolina Lazarz

Övriga uppdrag:
Revisor:
Revisorsuppleant:
Valberedning smk:
Valberedning1 år:

Tiina Salohalla
Maria Ekström
Monica Sundqvist (avhoppad)
Maria Selin

Styrelsen har haft 3 protokollförda styrelsemöten under året. 2 fysiska möten där vi träffades hemma hos
någon. Det sista var ett telefonmöte.
Apollogruppen har i dagsläget runt 100 medlemmar, varav 5 hedersmedlemmar.

Sammanfattning
Apollogruppen har under en längre tid brottats med vikande intresse och därigenom minskat antal
medlemmar. 2020 är inget undantag utan den nedåtgående spiralen har blivit än tydligare i och med rådande
läge i Sverige och världen. Ett fåtal personer försöker hålla verksamheten igång trots många nya utmaningar
pandemin fört med sig. Verksamheten har blivit både direkt och indirekt lidande av detta. Några ljuspunkter
har dock funnits. Se nedan. Med hopp om att allt kommer bli bättre inom en snar framtid.
Ett stort TACK till alla som ställt upp och hjälpt Apollogruppen under 2020!
Ett stort TACK även till våra sponsorer som under året hjälpt oss att ha fina priser på våra tävlingar och andra
förmåner som kommit våra medlemmar till gagn.

Arrangerade tävlingar
Apollogruppen hade 3 stycken officiella tävlingar inbokade under 2020. Tyvärr ställdes samtliga in på grund av
rådande omständigheter i och med pandemin. Däremot anordnades en onlinetävling i rallylydnad i alla klasser.
Den blev fort fullsatt med ca 140 anmälda och det blev ett stort arbete att slutföra den. Vi tackar domare
Elisabeth Sterner Martos för att hon ställde upp.

Medlemsaktiviteter
Rallylydnad: 1 fortsättningskurs hanns med. Öppen träningen i Visättra har kunnat hållas hela sensommaren
och hösten tills vädret sa stopp.
Lydnad: En kurs i vardagslydnad har hållits under våren. Planerades även för valpkurs men det blev manfall på
grund av pandemi.
Freestyle: En kurs påbörjades i början av 2020 med slutfördes ej då pandemin tog fart. Denna planeras
återupptas när läget blir bättre.

Månadens utmaning
Apollogruppens månadsutmaningar under 2020 har haft närmare 100 olika bidrag från olika hundar. Stort tack
till Tiina och Maria som ordnar dessa utmaningar. Apollogruppen är nog unik som klubb med denna aktivitet
och nu går utmaningarna in på 7:e året. Tyvärr tackar de nu för sig och vi behöver nya ansikten som kan ta över
denna roliga aktivitet.

Klubbstugan Malmsjödal, Vårsta samt stugan i Visättra
Vår klubbstuga i Malmsjödal, Vårsta har under året 2020 inte haft några större aktiviteter på grund av
pandemin som pågått hela året.
Några har i alla fall varit där och haft egen träning i agility, lydnad och uppletande.
Både personspår och viltspår har lagts i skogen. Träning i Nose Work både inne och ute har också ägt rum.
En rallylydnadskurs samt öppen träning har hållits i Visättra.
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Verksamhetsberättelse Munsö Adelsö Lokala Kennelklubb 2020
Styrelsen har detta år bestått av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Bengt‐Åke Mogren / Malena Englastrand
Malena Englastrand
Nathalie Roll
Chris von Baillou
Yvonne Mattsson
Annelie Englun
Siw Grundtman
Lena Sirocco Berglund

Revisor och revisorsuppleant Linda Dahl och Sofie Trulsson
Valberedning Erika Nilsson (sammankallande), Sara Pers & Jenny Österback

Styrelsemöten och årsmöte
Under året har styrelsen haft 2 ordinarie protokollförda styrelsemöten. Blev inga fler pga Covid‐19.
Det hölls inget årsmöte detta år pga covid‐19.
Malena skulle valts in som ordförande på årsmötet och har fått påbörja att ta över lite efter Bengt‐Åke Mogren
redan nu. Bengt‐Åke finns dock med i bakgrunden fortfarande.
Antal medlemmar och medlemsavgift
Antalet medlemmar under året uppgick till 21 st varav 3 st var familjemedlemskap.
Medlemsavgiften har varit oförändrad på 250 kr samt 400 kr för familjemedlemskap.
Hemsida, Facebook och annonser
Vi har lagt ut info om klubben samt våra kurser på vår hemsida samt på Facebook. Vi lägger bara ut annons i
tidningen vi större evenemang och det hade vi inte detta år.
Kurser och aktiviteter
Klubben har haft kurser i agility och rallylydnad första halvan av året. Sen inget pga Covid‐19.
Klubben har fortsatt sammarbete med Labradorklubben Östra, Goldenklubben Stockholm/Gotland samt
Mälaröarnas brukshundsklubb. Detta ger våra medlemmar ett större kursutbud och vi kan få flera deltagare på våra
kurser.
Vi hade en städdag där vi fixade lite fint runt planen.

Styrelsen februari 2021
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Av årsmötet valda funktionärer 2020
Ordförande
Ledamöter

Jackis Lannek
Britt‐Marie Strindhammar
Liss‐Britt Elegård
Inga‐Britt Eriksson
Anna Tillaeus
Inga‐Lill Degerfors
Sanna Hedström
Suppleanter
Lena Lundmark
Nenette Bergendorff
Revisor
Monica Fundin
Revisorsuppleant
Mia Andersson
Valberedning
Christina Nyström Holmestad, sammankallande
Erika Persson
Klubben hade 137 medlemmar den 31 december 2020, vilket är en ökning med 31 medlemmar
jämfört med föregående år.
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under år 2020. Ett möte ställdes in.
Vi har under året utsett vår första hedersmedlem, Liss‐Britt Elegård.

Kurser och temadagar
Vi har genomfört två rallylydnadskurser, en med nybörjarklass och fortsättningsklass och en med
avancerad och mästarklass. Under våren 2020 genomförde vi en grundkurs i viltspår. Under
sensommaren höll vi en valpkurs. Under hösten höll vi en kurs i startklass lydnad med åtta
deltagande ekipage. Vår friskvårdsinstruktör startade en löparskola i slutet av året. Utöver kurser har
vi genomfört ett antal temadagar med olika inriktning, såsom apportering, agility och nosework.
Instruktörer‐ och hjälpinstruktörer har genomfört en studiecirkel som vi kallade
”instruktörskalibrering”.

Träning
Våra öppna träningar har varit relativt välbesökta under året. Vi har fått dela upp oss i grupper, men
vi har inte behövt neka någon att komma på den öppna träningen.

Tävling och diplomering
Vi har genomfört klubbmästerskap i lydnad och rallylydnad, samt några träningstävlingar i
rallylydnad. Den 26 juli genomförde vi vår första diplomering inom Sund med Hund.

Övrigt
Vi har genomfört ett flertal gemensamma hundpromenader i Rimbo och Norrtälje under 2020, där vi
har bjudit in såväl medlemmar som icke medlemmar att delta. Vi har bjudit in till två medlemsträffar
under året, varav en på Hunderbanan.
Vi har låtit utbilda en skrivare i rallylydnad, samt en friskvårdsinstruktör.
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Styrelsen för Norsborg Lokala Kennelklubb 802429‐9110
Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen har bestått av
Ordförande
Kent Axelsson
Ledamot / Vice ordf. Gunilla Reuterhagen
Ledamot / Kassör
Stina Andersson
Ledamot / Sekreterare Helene Wallskär
Ledamot
Eva‐Maria Idehaag
Suppleant 1
Carin Brunberg
Suppleant 2
Pia Johansson
Revisor
Ulla Thid
Revisor suppleant
Helen Gifting
Styrelsen har haft 9 möten under året flertalet via SKYPE. Medlemsantalet 198st. Vi har också
stöttat träningsgrupperna
Samtliga i styrelsen är aktiva inom klubben och är intresserade av att allt ska fungera. Var och
en har en uppgift att fylla.
Anläggning: Vi har fixat entrèdörren och bytt lås, samt oljat in alla möbler, staket och Agility
huset. Renovering av klubbstugan invändigt. Haft ett inbrottsförsök.
Rallylydnad: Tävlingarna har varit inställda p.g.a Covid 19. KM har genomförts. Pia Johansson
som är sammankallande har varit på inspirations dag för instruktörer samt har öppna
träningar genomförts.
Agility: Kommitteèn fått 2 nya medlemmar. Träningsgrupperna har genomförts på Måndagar
och Onsdagar. KM har genomförts och 4 kurser har också genomförts. Inköp av
balanshinder, slalombågar samt material till hoppbommar.
Utbildning: 18st kurser har genomförts. En nyexaminerad har vi fått SBK
allmänlydnadsinstruktör.
Pr/info: Vi har under året ordnat så kurser som informeras på Hemsidan äggs också in på
Instagram. Vi lägger in Månadens bild på Hemsidan. Vi har under året kompletterat vår
högtalaranläggning, samt köpt in en trådlös skrivare och en Wifi router.
Lydnad: Tävlingarna har vi inte kunnat genomföra p.g.a Covid 19. Träningsgrupperna har
genomfört sina träningar
NoseWork: Vi har fått en sammankallande till de grupper som är igång
Styrelsen för Norsborg Lokala Kennelklubb
Ordförande Kent Axelsson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
INLEDNING
Nykvarns lokala Kennelklubb, NyKK, är en lokal kennelklubb under länsklubben STOKK.
Klubben är officiell och verksamheten bedrivs inom eget klubbområde.
Organisationsnummer 802416-0924
Medlemmar
Den 31 december 2020 hade NyKK totalt 115 medlemmar, varav 92 fullbetalande ,
11 familjemedlemmar, 3 ungdomsmedlemmar, 9 folkpensionärsmedlemmar Möten
Årsmötet var utlyst och kallat till den 13 februari 2020.
Följande val gjordes på årsmötet:
Styrelse
Pirjo Söderberg
Ordförande
Jenny Lundell
Vice ordförande
Mikaela Söderberg
Kassör
Charlotte Stomvall
Ledamot
Margareta Lindius
Ledamot
Ann Svankvist
Ledamot
Ulla-Britt Gråbacke
Ledamot
Cecilia Eriksson
Suppleant/ Webbmaster
Konstituerande möte hölls direkt efter årsmötet enligt stadgarna.
Styrelsen har därefter haft ytterligare 4 protokollförda styrelsemöten. Arbetsutskott(AU) sker
via e-mail, fb grupp. Vid behov kallas till fysiska möten.
Följande kurser har genomförts:
Valpkurs: En kurs som genomfördes på hösten.
Rallylydnad: Två kurser, en på våren och en på hösten.
Agility grund: Två kurser, en på våren och en på hösten.
Agility: 22/5 Ett tillfälle för tävlande ekipage med inhyrd extern instruktör Heidi Pentillä
Nose Work : Klass 1 25/4 och 2/5 Hölls av inhyrd extern instruktör Caroline Svärd.
Agilitygruppen
Ett planeringsmöte hölls den 26 Mars. Målet med denna grupp är att skapa roliga agility
aktiviteter som gynnar klubbens medlemmar och lockar andra agilityekipage till klubben.
Tävlingar och aktiviteter
Klubben har arrangerat KM agility 9/9. KM Rallylydnad 16/9 .
Öppna träningsgrupper både i Rallylydnad och Agility. Även byggt upp agilitybanor inför
”Corona cup” och ”SM för alla” som alla i hela Sverige har kunnat vara med och tävla i på ett
annorlunda sett gällande pandemin.
Prova på dag i Agility 30/6 och i Rallylydnad 24/6.
PR-funktion
Information om aktiviteter och kurser har kungjorts via hemsida och Facebook.
Områdesgruppen
Och vi har fått våra redskapsmaskiner servade av de ansvarige i områdesgruppen.
Gräsklippningen i år har skett av olika medlemmar i sommar av området.
Sponsorer: Ett stort tack till våra sponsorer som på olika sätt har stött oss under året.
Lars Bruno Andersson
Djursjukhuset Anicura Södertälje
Djurboden i Nykvarn
Studiefrämjandet
Tumba Hund och Katt
/Styrelsen NyKK
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Verksamhetsberättelse för Södertälje lokala kennelklubb

Förkortad version av verksamhetsberättelsen för Södertälje lokala kennelklubb till STOKK. Avser
verksamheten under perioden 2020–01–01 – 2020-12-31.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Sasha Leonardsson
Vice ordförande: Maria Jarosinski
Sekreterare: Lena Axelson Larsson
Kassör: Anna Ånstrand
Ledamöter: Ann Tibbelin, Leif Jönsson, Lotta Dufvenberg
Suppleanter: Anna Svahn, Carina Lundberg, Madelene Kvarnström
Medlemsutveckling
Styrelsemöten
Öppen träning

Nyhetsbrev
Tävlingar

Kurser/temadagar

Material

Ökat från 344 till 345 medlemmar
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten, förutom konstituerande
styrelsemötet.
Under året har träningsgrupper startats, där medlemmar för ett fast pris
erbjuds kunna träna i våra hallar. Banor och förberedelser görs av frivilliga i
grupperna. Vi har uppfyllt de striktare restriktionerna och endast en person i
taget har fått vara i hallarna. Noggrann desinficering vid in och utgång.
Enligt plan har 2 Nyhetsbrev skickats ut.
Under året har våra planerade rallylydnadstävlingar ställts in, men vi har
kunnat genomför 1 NW tävling i samtliga moment samt 1 doftprov, samtliga
dofter.
Många kurser har kunnat hållas, men med strikta regler för genomförande
(bland annat i antal deltagare och utomhus).
1 Nosework
4 Valpkurser
5 Agility
2 Vardagslydnad
1 Tävlingslydnad
3 Dog Parkour
1 Rally
1 Kantarellsök
2 Träna och ha kul
2 Fotgående med hund
Inköp: Skyltar t rally, byggt ut parkour, nya hinder agility

Södertälje
2021-02-10
Ordförande

Sasha Leonardsson

Sekreterare:
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Lena Axelson Larsson
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