SPHK Nedre Norras
Verksamhetsberättelse 2012


Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter
Revisorer



Camilla Eklund (ingått i AU)
Sofia Ericsson
Ulrica Sehlin (ingått i AU)
Brenda Golverdingen (ingått i AU)
Konrad Hammarberg (hoppat av under året)
Kristen Snyder
Emmanuel Fagerberg
Gunnar Dovner
Nils Uppström

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda
styrelsemöten/arbetsutskottsmöten:
24/3-2012 Konstituerande styrelsemöte
17/4-2012 AU arbetsutskott möte
10/7-2012 Telefon möte
18/11-2012 Telefon möte

2/4-2012 Telefon möte
6/5-2012 Fysiskt möte
24/8-2012 Fysiskt möte



Ordinarie årsmöte för 2011 hölls i Strömsund 24/3-2012



Föreningen har under det gångna verksamhetsåret genomfört följande aktiviteter
utöver den normala skötseln av föreningen:
Ungdomsläger/riksläger i Tåsjöberget 4-6/1-2012
42 ungdomar deltog och fick pröva på nordiskstil samt slädkörning, och alternativa
träningsmetoder med hundarna.
Nya Nordic Open/SOC i Åsarna 20-22/1-2012
162 startande i släde och nordiskstil. Arrangemanget var super lyckat!
Polarhundsmästerskap 24-25/3-2012
Första gången blev den inställd pga kyla och framflyttat till mars. Totalt statade 49st.
Arrangemanget var lyckat trots knixiga spår, inte riktigt gjorda för slädstil.
Beaver Trap Trail 29-31/3-2012
Hade 16 startande i officiella tävlingsklassen också det ett lyckat arrangemang trots
varma temperaturer.
Officiell utställning i Bjurholm 12/5-2012
100 hundar deltog och dagen bjöd på härligt vårväder.
Deltagit på SPHKs arbetshelg i piteå 17-19/8-2012
Officiell utställning i Sollefteå 25/8-2012

Medlemsträff med grillning i Sollefteå 25/8-2012
Mysig samkväm med medlemmar, hundsnack och korvgrillning. 19st deltog.
Aktivitetshelg i Sollefteå 24-26/8-2012
Söndagen bjöd på mulet väder där ringträning, vagnsrace, ledarhundstest och
materialvisning kunde ses och testas. Ca 10st deltog.
Deltagit på SDSFs stämma 27/10-2012
Evensjödraget 30/12-2012
Det var en väldigt väl organiserade event där Kirsten och Alex hade 16 km preperade
spår, tält med mat, tillgång till toalett och mycket gott om plats för samtliga hundar
och förare. Totalt deltog ca 20 st. Trevlig stämning och en uppskattad dag.


Förtjänsttecken
SDSFs stämma har delat ut förtjänsttecken i Brons till Lisbeth Brax-Olofsson



Prestationsmärken
SDSFs har delat ut prestationsmärke i Brons till Lisbeth Brax Olofsson



Grattis till Nedre Norringars resultat på SM i Falun

