Verksamhetsberä else för Umeå Draghundsklubb 2021/22
Styrelsen bestod av
Ordförande: Christin Westman
Kassör: Liselott Gustafsson
Sekreterare: Christina Jönsson
Ledamöter: Fredrik Ellingsson, Isabelle Granberg
Suppleanter: Elin Grundström, Erika Eriksson
Webbansvarig (utanför styrelsen): Linnea Melin
1 st medlemsmöte har genomförts, vid en träff på Hotell Vännäs
7 st styrelsemöten har genomförts, alla möten har skett digitalt.
Klubben har genomfört 1 barmarkstävlingar och 3 på snö.
Klubben har tagit fram träningskläder, både vinter och sommarkollektion.
Klubben har hållit två skidkurser, en för nybörjare och en för mer erfarna.
Klubben har sökt arrangemangsbidrag av SDSF och fått in 4000kr som bl.a till spåravgift
till Rundviks IF vid tävling, samt spårkostnad Nydala vid tävling.
Tre föreläsningar har genomförts, 1 om hundträning, 1 om hundens fysiologi och
förebyggande rehab , samt 1 om omkörningar.
Klubben har sponsrat spårdragning på Kulla med 3000 kr, då detta spår används av
många draghundsförare och främjar sporten. Spåret fyller en viktig funktion att locka
nybörjare och motionärer.
Klubben har haft 4 tillfällen för uppkörning grönt kort.
Klubben har deltagit på SDSFs årsmöte, representant ordförande Christin Westman
Antal medlemmar tom årsbryt 20220630: 81st
22 st tävlingslicenser utfärdades.
Klubben har haft ett aktivt år med träningar, föreläsningar och 30 talet medlemmar som
tävlat och kört motionsklass, både på de egna klubbtävlingarna, samt på övriga nationella

tävlingar. Klubben har jobbat med information via facebook, medlemsutskick mm för att
främja sporten, ge träningstips och fånga upp frågor.
Under barmarks-SM i Kristinehamn körde Kajsa Ellingsson- Frölén cykel med hunden
Hilda och tog ett guld.
Christin Westman körde 2-spann kickbike i veteranklass vilket gav en 5e plats med
hundarna Yoda och Bille.
På SM på snö i Piteå tog Kajsa Ellingsson-Frölen guld i PJW, silver i SJW, silver CWJ
Christin Westman brons i PVW och silver I CWV
Erika Eriksson 20e plats i SW1
Christina Jönsson fjärde plats i SVW
Christin Westman sjätteplats i SVW
Lars Nilsson Guld I SM1 B-hund och en niondeplats i CM.
Tommy Lundgren en femteplats i SMV
Mischa Ktistakis en åttondeplats i SMV
Samt att 1 lag startade i stafetten. Laget bestod av Erika Eriksson, Christina Jönsson och
Kajsa Ellingsson-Frölen.
Tommy Lundgren och Tianyan Song startade i motionsklass under SM med fina resultat.
Roligt att klubben representerades under SM och dessutom med fina resultat, samt god
sammanhållning och en härlig klubbanda. Tack också till handlers som är till stor hjälp för
alla som tävlar.

Styrelsen genom Christin, Liselott och Fredrik har haft dialog med Umeå Kommun om
tillgänglighet till spår för draghundskörning. Detta har resulterat i bättre förståelse hos
kommunens tjänstepersoner då vi förklarat säkerhetsaspekter för hundarna, för andra
skidåkare samt för hundförare. Vi har haft en dialog hur preparering, spårens konstruktion
och sträckning påverkar, samt hur spår med dagsmeja som på kvällen fryser på blir
farliga. Umeå Kommun kommer under hösten -22 komma med slutgiltigt besked om hur
de kommer att fördela spår och tider, men vid sista samtalet gavs gott hopp om att
förbättringar för draghundsporten kommer att genomföras.
Styrelsen tackar för ett bra genomfört klubbår, med trevliga arrangemang. Utan er
medlemmar ingen klubb! Tack och välkomna till nästa verksamhetsår.
// genom Christin Westman, ordförande Umeå Draghundsklubb 21-22

