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Uppvaktningar på årsmötet 2016
Nya domare
Zandra Beijer – Rallylydnad
Linn Aasen – Rallylydnad
Leif Olsen – AG
Ann-Sofie Zetterljung – Freestyle
Lotta Hagström – Lydnad
Leif Wärme – Lydnad
Nya MH figuranter:
Nikki Hovander – RUS
Eva Lundström – RUS
Ny tävlingsledare
Jenny Strömvall – Freestyle
Hundförarutmärkelse
Eva-Britt Öberg
SM deltagare 2015
Maria Brandel – Lydnad
Hans Nordgren – Agility
Leif Olsen – Agility
Zandra Beijer – Rallylydnad
Slutar i styrelsen efter tre kraftfulla år
Zandra Beijer
Åsa Dahlgrens pris för någon som gjort det extra för klubben
- I år 2016 är det något som gjort något extra för den här BRUKSHUNDSKLUBBEN, varit med och
vidareutvecklat klubben från att enbart varit en skogsklubb till en modern Brukshundsklubb.
Precis som i fjol då Zandra Bejer, Rallylydnad, tilldelades utmärkelsen. Vem av grundarna 1974 hade
trott att framgångarna i lydnad någon gång framöver skulle bedömas efter hur väl hund och förare
kunde läsa på skyltar? Därför fick Zandra utmärkelsen vid årsmötet 2015.
- Vem av grundarna 1974 kunde tro att sällskapsdanserna, då under vinterkvällarna på 70-talet mellan
förarna, skulle utvecklas till att man numera istället dansar med sin hund? Att dans med hund blivit en
erkänd, utvecklande och uppskattad tävlingsgren med eget SM?
- Årets Åsa Dahlgrens pris och uppskattning går till Ann-Sofie Zetterljung
för att hon så målmedvetet, så engagerat, infört disciplinen Freestyle & HtM i klubbens verksamhet.
Med kurser, träningskvällar, gott om tävlingsekipage, uppskattade och välrenommerade tävlingar här i
hallen samt som vår egen Loreen representerat klubben i SM.
Tack och grattis Ann-Sofie.
Till sist några sprudlande, rent av mousserande uppskattningar lite på sidan om
- dels till vår kassör Lena Andersson för hennes engagemang i allt, verkligen allt som berör klubbens
verksamhet.
- vidare till vår datanörd Stefan Tallgren som alltid ställer upp och vidareutvecklar våra administrativa
system, allt från hemsidor till resultatredovisningssystem.
- till sist till Hans Nordgren, med samma motivering som till Lena och Stefan.
Vad vore klubben utan er!

