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Protokoll nr 5 fört vid SBK:s Daladistrikts 

distriktsmöte 2018-12-11 kl.19.00 i Borlänge 

BK:s klubbstuga. 

 

   Närvarande: 

   Distriktsstyrelsen 

Representanter från lokalklubbarna 

och rasklubbar, se bifogad bilaga 

Deltagare från utskotten 

   Hedersmedlemmar 

   Therese Gunnars, Hemvärnet 

 

 

     

 

 

§51 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§52 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§53 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Ninni Ollén och Lena 

Dyrsmeds. 

 

§54 

SKRIVELSER 

 Inga aktuella skrivelser. 

 

§55 

RAPPORTER 

 

Avel och hälsa; Bettan Thorstensson informerar om att utskottet haft ett upptaktsmöte 

med flera deltagare för både utställning och mental. Det har dragits upp riktlinjer för hur 

det kommande arbetet ska se ut. Figurantutbildning har hållits i Ludvika, med åtta 

godkända för distriktet. Det har hållits två utställningar.  

  

Hundägarutbildning; Roland Hellberg informerar om att SBK håller på och reviderar 

instruktörsutbildningarna, varför inga inbjudningar till grundmodulerna har gått ut. 

Distriktet avvaktar planen för de nya utbildningarna, och håller klubbarna informerade. 

SBK önskar information om vad det finns för instruktörer (namn, e-post och behörighet) 

på klubbnivå, och önskar att klubbarna rapporterar in detta. Sekreterare Anna-Karin 

Norlander mailar ut till klubbarna om detta.  

 

Prov och tävling; Se §57. 

 

Samhällsnytta; Se §58. 
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Avesta BK; Har haft loppis, adventsfika, skojtävling, och gratis drop-in träning för 

allmänheten. Har hyrt Fagerstahallen för träning.  

 

Borlänge BK; Har utbildat figuranter och testledare för MH. Klubben har hyrt in sig i 

ridhus i Lergärdet eftersom djursjukhuset lagt ned uthyrningsverksamheten. Man försöker 

finna sätt att rekrytera medlemmar, och funderar på aktiviteter för att stärka 

klubbgemenskapen.  

 

Falu BK; Har haft många kurser, hög aktivitet och ökat medlemsantal. Har hyrt Vassbo 

ridhus på söndagar under vintern. Har studiecirkel i lydnad med arton deltagare som satsar 

mot tävling och hjälper varandra.  

 

Gagnef-Floda BK; Har haft en del aktiviteter; sök- och lydnadstävling, många 

agilitytävlingar, rallytävlingar, och utställning. Inga kurser just nu men har en sökcirkel. 

Kommer eventuellt att hyra in sig i Mockfjärds ridhus under vintern. Överväger 

möjligheter att bygga en egen hall.  

 

Hedemora-Säter BK; Har haft grötfest med julklappar, och ett par kurser. 

Tisdagsträningarna har bytts ut till lördagsträningar med korvgrillning för att utnyttja 

ljuset.  

 

Ludvika BK; Har träningar i Fagerstahallen under hösten och vintern. Klubben bjöd 

medlemmarna på bussresa till Stockholmsmässan i helgen. Har haft noseworktävling och 

tematräningar med information om olika grenar. Har julbord på gång.  

 

Malung-Sälen BK; Hade jubileumsapporten i augusti, en heldag med uppvisningar i flera 

grenar samt prova på-aktiviteter, skojtävlingar med mera. Det var mycket uppskattat och 

man hoppas kunna göra detta varje år. Ett gäng tränar nosework regelbundet. Har 

inomhuslokal på gång.  

 

Mora BK; Inget särskilt utöver ordinarie verksamhet. Vinterträning i agility och lydnad 

hålls i ridhuset.  

 

Nedansiljans BK; Har haft avslutning på en del kurser och har haft utställning. Det är 

mycket rallyträning på klubben just nu. Klubben ordnar med träning i ridhuset i Leksand. 

Har haft inbrott i klubbstugan och blivit bestulna på 200:- samt haft en del åverkan på 

skåp. Planen håller på att ställas i ordning inför kommande säsong.  

 

Särna-Idre BK; Ingen deltagare. 

 

Styrelsen; Kassör Lasse Holm rapporterar att kassan i dagsläget innehåller 172 446.27. 

Sekreterare Anna-Karin Norlander påminner klubbar och utskott om att skicka in material 

till distriktets verksamhetsberättelse, samt påminner om att sista datum för att skicka in 

förtjänsttecken är 31 december.  

 

 

§56 

MOTIONER FRÅN LOKALKLUBBAR 

Motion har inkommit från Gagnef-Floda BK med förslag på att minska antalet domare på 

bruksprov till en. Styrelsens yttrande är som följer: 
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”Motionären har inkommit med ett förslag på att införa endomarsystem inom bruksprov. 

Då detta är en fråga rörande regelverket som ligger i en femårig låsningsperiod anser 

distriktsstyrelsen att detta är ett förslag som istället skall lyftas i det nyligen påbörjade 

regelrevideringsarbetet. Med ovanstående motivering avstyrker distriktsstyrelsen 

motionen.”  

 

Lena Dyrsmeds, Gagnef-Floda BK, påpekar vikten av att lyfta frågan för att få folk att 

tänka till och kanske få fler att föreslå regeländringen till SBK. Synpunkter från mötet är 

att det inte är så mycket dyrare att anlita två domare jämfört med en, och att det bara är 

möjligt vid spårtävlingar. Diskussion förs kring att bruksprov ofta är en förlustaffär för 

klubbarna.  

 

Mötet avslår motionen enligt distriktsstyrelsens förslag, med en uppmaning om att 

förslaget skickas in till regelrevideringen. Gagnef-Floda BK önskar inte att motionen 

skickas vidare till kongressen.  

 

§57 

UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING 

Sammankallande Ann-Louise Forsman har på grund av förhinder överlåtit till Anders 

Östling att hålla i diskussionen.  

 

Deltagarna i utskottet är för närvarande som följer: För rallylydnad Siv Back, agility Lena 

Dyrsmeds, lydnad Anders Östling, samt Ann-Louise Forsman bruks. Utskottet söker 

någon som vill ha hand om lydnad eller bruks, och tar emot intresseanmälningar eller 

förslag på lämpliga kandidater.  

 

Utskottet kommer att kontakta klubbarna gällande utbildningsbehov, såsom behov av 

funktionärer, domare etc. Klubbarna uppmuntras därför att tänka till kring vilka 

funktionärer som behövs. Distriktet lider för närvarande stor brist på tävlingsledare i alla 

kategorier, samt domare i bruks och lydnad.  

 

Anders Östling uppmanar alla klubbar och medlemmar att skicka in förslag till 

regelrevideringen senast 31 december. Förslag på nytt regelverk kommer på remiss senast 

1 april, varefter klubbarna får ta ställningarna till förslaget. Distriktet ska skicka in 

synpunkter senast 1 september, vilket innebär att klubbarnas synpunkter kommer att 

samlas in innan dess. Preliminärt planeras för ett möte i augusti 2019.  

 

Mötet diskuterar förutsättningarna för att utveckla prov och tävling i distriktet. Det finns 

en oro kring att få ekipage i Dalarna precis som i övriga landet tävlar vidare efter 

startklass. Möjliga förklaringar som diskuteras är ovana vid de nya reglerna, att det är 

svårt för domarna med många fasta avdrag i högre klasser, och att klubbarna drar sig för 

att arrangera tävlingar i högre klasser då deltagandet är litet och många tävlingar får 

ställas in. Det kan också vara svårt att hitta tävlingsledare till högre klasser då det är 

mycket att hålla reda på. Möjliga lösningar som diskuteras är att ha en särskild utbildning 

för lydnadsdomare, samt att arrangera träningstävlingar för att funktionärer ska få mer 

erfarenhet. 

 

Det påpekas att det finns skillnader mellan hur klubbarna anordnar sina lydnadstävlingar, 

exempelvis gällande storlek på banor samt gruppmoment, något som bör lyftas på de 

gemensamma konferenser som hålls för tävlingsledare och domare. Distriktet håller på att 

se över möjligheter att göra en satsning på lydnad under 2019, formerna för detta är ännu 

inte klara.  
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§58 

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLSNYTTA 

Jörgen Thorsell, sammankallande för utskottet för samhällsnytta, informerar om hur 

utskottets ser ut i dagsläget. Maggan Carlsson har hand om räddning, och Hasse 

Fredriksson och Carolin From har hand om patrull. 

 

Maggan Carlsson informerar om att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) har en långsiktig strategisk planering för hur utbildningarna ska se ut. Det kommer 

att hållas åtta nya kurser nästa år men ingen i Dalarna. Det närmaste distriktet som håller 

kurs är Västmanland. Det finns planer för att försöka få igång IPO-R i Dalarna under 

nästa år.  

 

Informatör Therese Gunnars från Hemvärnet berättar om läget för 

patrullhundsverksamheten. I dagsläget saknas det 300 hundekipage i Sverige, och om två 

år önskar Försvarsmakten ytterligare 300. Dalabataljonen önskar få tio nya ekipage, 

intresserade kan höra av sig till Jörgen.  

 

Försvarsmakten ger pengar till brukshundklubben för att bedriva bedriva 

totalförsvarsupplysning och leverera hundekipage. Therese menar att möjligheterna till 

verksamhet i distriktet är goda med fina övningsmarker och gott samarbete med 

dalregementsgruppen, men det är svårt att hitta intresserade förare. Kansliet har tagit fram 

USB-minnen till varje lokalklubb med bilder och information om vad patrullhund och 

räddningshund är samt vad det innebär att vara med i Hemvärnet. Önskemålet är att 

klubbarna ska informera sina medlemmar om tjänstehundsverksamheten i högre 

utsträckning. Klubbar som är intresserade av att hålla utbildning uppmanas att höra av sig. 

Det finns också intensivkurser på Marma, samt på ytterligare fyra platser i landet.  

 

Mötet diskuterar varför tjänstehundsverksamheten inte uppmärksammas lika mycket på 

klubbarna längre. Förslag lyfts kring att ha öppet hus, att hemvärn och lokalklubbar kan 

vara med på blåljusdagar, att marknadsföra verksamheten på hundens dag etc. Materialet 

på USB kan användas i samband med kurser samt läggas upp på klubbarnas hemsidor. 

Klubbarna uppmuntras att ta med sig detta till sina HUS. Det kommer också förslag på att 

klubbarna kan ha pärmar eller broschyrer med information i klubbstugorna.  

 

Therese uppmuntrar klubbarna att höra av sig med frågor till 

therese.gunnars@brukshundklubben.se  

 

 

§59 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor.  

 

§60 

NÄSTA MÖTE 

Årsmöte i mars 2019. Kallelse kommer ut till klubbarna senast 1 januari 2019.  

 

 

§61 

MÖTETS AVSLUTNING 

mailto:therese.gunnars@brukshundklubben.se
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Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl 20:11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Anna-Karin Norlander (sekreterare)  Nina Christoffersson (ordförande) 

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Ninni Ollén (justerare)   Lena Dyrsmeds (justerare) 

  

 

 

 


