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DAGORDNING 

 
§ 1.  Mötets öppnande. 

§ 2.  Fastställande av röstlängden. 

§ 3.  Val av mötesordförande. 

§ 4.  Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 

§ 5.  Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 

§ 6.  Val av rösträknare. 

§ 7.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer 

           enligt § 7 moment 6. 

§ 8.  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 9.  Fastställande av dagordningen. 

§ 10.  Genomgång av; 

a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 inklusive rapport om 

uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 

b. balans- och resultaträkning och 

c. revisorernas berättelse. 

§ 11.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 

           eller förlust. 

§ 12.  Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 

§ 13.  Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; 

a. mål,  

b. rambudget för år 2021 samt preliminär rambudget för år 2022,  

c. distriktsavgift enligt § 4 för år 2022, och 

d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

§ 14.  Beslut i ärenden enligt punkt 13. 

§ 15.  Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

§ 16.  Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas  

tjänstgöringsordning; 

a. ordförande i styrelsen under 1 år,   

b. kassör i styrelsen under 2 år, 

c. två ordinarie ledamöter i styrelsen under 2 år, och 

d. en suppleant i styrelsen under 2 år. 

§ 17.  Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9; 

a. två revisorer under 1 år, och 

b. en revisorssuppleant under 1 år. 

§ 18.  Val av valberedning enligt § 10;  

a. valberedning, sammankallade under 1 år, och 

b. valberedning, en ledamot under 2 år. 

§ 19.  Beslut om omedelbar justering av punkt 14 och 16 – 18.  

§ 20.  Mötets avslutande.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Svenska Brukshundklubbens Daladistrikt avger härmed följande berättelse för 

verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2020. 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande  Nina Christoffersson 

Vice ordförande Roland Hellberg 

Kassör  Lars Holm 

Sekreterare  Anna-Karin Norlander 

Ledamot   Lena Leo 

Ledamot  Tore Karlsson 

Ledamot  Jörgen Thorsell 

Suppleant 1  Annika Jonsson 

Suppleant 2  Kristina Jugas 

Suppleant 3  Per-Inge Ekström 

 

Revisor  Cecilia Borgljung 

Revisor  Sören Svensson 

Revisorssuppleant Katarina Plars 

Revisorssuppleant Lena Nordström 

 

Valberedning Anders Östling, sammankallande 

  Yvonne Ericsson 

Anneli Lindh  

 

Det verkställande utskottet (VU) bestod av Nina Christoffersson, Lars Holm och Anna-Karin 

Norlander. 

 

Utskott 

Hundägarutbildning Roland Hellberg, sammankallande 

  Lotta Sundström  

  Per-Inge Ekström (fr.o.m. 200820) 

 

Prov och tävling Nina Christoffersson, sammankallande (samt bruks)  

  Lena Dyrsmeds (agility) 

  Anders Östling (lydnad) 

  Siv Back (rallylydnad) 

  Karin Ljudén (draghund) 

  Curt Sjödén (sakkunnig, domaransvarig) 

 

Avel och hälsa Lena Leo, sammankallande (fr.o.m. 200910) 

  Ann-Kristin Norberg (utställning) 

  Sune Halvarsson (mental) 

  Lars Holm (fr.o.m. 200910)  

  Kristina Jugas (fr.o.m. 200910)  

 

Samhällsnytta Jörgen Thorsell, sammankallande 

  Maggan Carlson (räddningshund) 

  Hans Fredriksson (patrullhund) 

  Carolin From (patrullhund) 
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Hedersordförande och -ledamöter 

Hedersordförande   Lars-Göran Gustafsson 

Curt Sjödén 

 

Hedersledamöter    Nina Christoffersson 

Ing-Britt Wiberg  

Anders Östling 

 

Rasklubbars ombud till distriktet 

Svenska beauceronklubben  Annica Kroon 

Svenska boxerklubben   Malin Slåtteby 

Svenska chodský pesklubben  Sandra Siverman 

Svenska hovawartklubben   Ann-Kristin Norberg 

Svenska kelpieklubben   Carolin From 

Svenska schäferhundklubben  Tina Fridh 

 

 

REPRESENTATION 

 

Centrala arrangemang 

Distriktet representerades under året av följande personer vid centrala arrangemang: 

 

Organisationskonferens Nina Christoffersson, Roland Hellberg 

 

Förbundskongress Nina Christoffersson   

 

Centrala poster 

Följande personer från Dalarna fanns på centrala poster:   

 

Ledamot i SBK:s förbundsstyrelse  Anders Östling 

 

Utskott prov och tävling, sammankallande Anders Östling 

 

Projektgrupp SM-arrangemang  Nina Christoffersson 

 

 
Nina Christoffersson var Dalarnas representant vid 

Svenska Brukshundklubbens första digitala kongress 
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Anslutna lokalklubbar Medlemmar 2019-12-31 Medlemmar 2020-12-31  Ökning/minskning 

Avesta BK 187 187  - 

Borlänge BK 350 360  +3 % 

Falu BK 287 309  +8 % 

Gagnef-Floda BK 164 193  +18 % 

Hedemora-Säter BK 127 138  +9 % 

Ludvika BK 382 352  -9 % 

Malung-Sälens BK 80 113  +41 % 

Mora BK 211 215  +2 % 

Nedansiljans BK 336 332  -1 % 

Särna-Idre BK 49 59  +20 % 

Totalt 2 173 2258  +4 % 
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DISTRIKTSSTYRELSEN 

Ett mycket annorlunda år har nått sitt slut och styrelsen vill börja med att framföra ett stort 

och varmt tack till alla lokalklubbar och deras styrelser som verkligen gjort sitt allra bästa för 

att upprätthålla den verksamhet som varit möjlig. Från mars och framåt har vi alla varit 

påverkade av den pandemi som drabbat Sverige och världen, och restriktioner som har styrt 

samhället har i stor utsträckning påverkat vår verksamhet. SKK och SBK har tagit ett stort 

ansvar och har tagit en hel del tuffa beslut angående begränsningar av verksamheten, vilket 

har påverkat oss alla. Ett tufft år på många vis! Vi har inom distriktet sett medlemmar och 

klubbkamrater som drabbats av sjukdomen, men vi kan trots allt känna oss stolta över allas 

vårt gemensamma arbete för att försöka begränsa smittspridningen. 

 

Under 2020 genomfördes åtta styrelsemöten, två VU-möten, en arbetsdag för styrelsen och tre 

digitala distriktsmöten inklusive årsmötet. På grund av covid19 genomfördes inga 

lokalklubbskonferenser.  

 

Styrelsen representerade Dalarna vid organisationskonferens och kongress och förde där 

aktivt Dalarnas talan. Ordförande deltog vid dialogmöten via telefon med förbundsstyrelsen, 

andra distrikt samt rasklubbar.  

 

Styrelserepresentanter deltog vid alla lokalklubbars årsmöten. En satsning på förenings-

utveckling påbörjades. Sju av tio lokalklubbar fick digital utbildning i föreningsteknik, övriga 

kommer att få utbildningen under 2021. Satsningen kommer att följas upp under 2021. 

Styrelsen arbetade även med att stötta lokalklubbarna i arbetet och verksamheten som 

påverkats av restriktioner på grund av covid19.  

 

Den 28 januari meddelade SBK att de med glädje beviljade Daladistriktets ansökan om att få 

arrangera SM i bruks, IGP och mondioring 2021. På grund av covid19 flyttades senare 

arrangemanget till 2022. En styrgrupp för SM tillsattes med Anders Östling som 

sammankallande. Elisabeth Torstensson utsågs till huvudtävlingsledare och även samtliga 

biträdande tävlingsledare tillsattes. Under 2020 kompletterades ansökan med en förfrågan om 

att få möjlighet att genomföra SM även för bruksprov patrull. Siljansvallen i Leksand kommer 

att vara huvudarena för arrangemanget. 

 

Styrelsen arbetade för att hålla hemsida och Facebook-grupp uppdaterade med aktuell 

information. Under 2020 hade hemsidan högre trafik än tidigare med ett hundratal besökare 

per inlägg, och Facebook-gruppen hade vid årets slut 396 medlemmar. 

 

Styrelsen utsåg sedvanligt årets eldsjäl i distriktet. Många fina nomineringar skickades in, 

men utmärkelsen gick till Carina Berglund Malung-Sälens BK för hennes stora engagemang. 

 

 

UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA 

 

UG Mental 

Utskottsgruppen planerade att under våren utbilda A- och B-figuranter samt testledare till MH 

respektive MT, men på grund av covid19 ställdes all utbildningsverksamhet in. Även de 

planerade konferenserna ställdes in. 
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Restriktionerna angående MH och MT var snäva, både genom antalet närvarande under 

arrangemang och genom åldersbegränsning på figuranter. Detta gjorde att Ludvika BK avstod 

helt från att genomföra några mentalarrangemang under året. 

 

Tre klubbar i distriktet anordnade tio MH för totalt 62 hundar, och fem MT för totalt 47 

hundar. 

 

Mentalarrangemang 2020 
Klubb Antal MH Antal beskrivna Antal MT Antal testade 

Borlänge BK 8 46 2 23 

Gagnef-Floda BK 2 16 2 16 

Mora BK   1 8 

Totalt 2020 10 62 5 47 

Totalt 2019 18 105 8 63 

 

UG Utställning 

De planerade utställningarna hos Gagnef-Floda BK respektive Nedansiljans BK ställdes in på 

grund av restriktioner för covid19.  

 

Den 22 juni arrangerade Gagnef-Floda BK en exteriörbeskrivning med tretton deltagande 

hundar, och den 26 juli arrangerade Nedansiljans BK en exteriörbeskrivning med elva 

deltagande hundar. 

 

 

UTSKOTTET FÖR HUNDÄGARUTBILDNING 

Under året kunde inga vidareutbildningar eller konferenser för instruktörer eller klubbar 

genomföras på grund av restriktioner för covid19. 

 

Utskottet genomförde ett antal möten via e-post, Messenger och telefon. Sammankallande 

Roland Hellberg deltog på tre dialogmöten på telefon med SBK:s centrala utskott för 

hundägarutbildning. 

 

En SBK-instruktörsutbildning genomfördes på Falu BK med fem deltagare, lärare var Lotta 

Sundström och Roland Hellberg. Fyra av deltagarna genomförde examinationen, samtliga ska 

genomföra Studiefrämjandets L1 för att bli klara. 

 

Under juni startade ytterligare en SBK-instruktörsutbildning med sex deltagare som kommer 

att examineras i början av 2021 på grund av restriktioner för covid19. Lärare var Lotta 

Sundström, Roland Hellberg och Anneli Nilsson. 

 

 

UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING 

Utskottet behandlade skrivelser och frågor centralt och inom distriktet samt sammanställde 

domarlista som distribuerades till berörda. Även ansökningar om tävlingar och prov 

behandlades och sammanställdes. 

 

Då restriktioner gällande covid19 påverkade all tävlingsverksamhet inom brukshundklubben 

så blev 2020 ett mycket speciellt år. Alla tävlingar under våren ställdes in och först under juni 

kunde tävlingsverksamheten så sakteliga komma igång, dock även då med ganska stränga 

restriktioner. Daladistriktet enades om att inte använda domare som tillhör riskgrupp, vilket 

innebar att den planerade domarlistan fick arbetas om och belastningen blev något högre på 
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de domare som fick gå in och täcka upp för sina kollegor. Beslutet grundades på omsorg om 

våra domare och en önskan om att inte i onödan utsätta dem för eventuell smitta. 

 

2020 var ett år då regler skulle behandlas inför regelrevideringen, och distriktet hann 

genomföra de förberedande konferenserna inför den centrala regelkonferensen. Katrin Thors 

och Emil Falk höll i konferensen gällande rallylydnad, Toni Larsson och Staffan Ståhl 

genomförde brukskonferensen och Lars-Göran Gustafsson och Nina Christoffersson höll i 

lydnaden. Dessa personer var också Dalarnas representanter till den centrala konferensen.  

Dock flyttades den centrala konferensen fram till våren 2021 då den kommer att genomföras 

digitalt. Detta är möjligt då SKK beslutat att skjuta fram revideringen och att nya regler 

kommer att gälla från 2023-01-01  

 

Konferenser och utbildningar genomfördes helt eller delvis digitalt. En lokalklubbskonferens 

för bruks och lydnad genomfördes, liksom en konferens för tävlingssekreterare. En utbildning 

för rallylydnadsskrivare genomfördes med 17 deltagare. En tävlingssekreterarutbildning för 

bruks och lydnad genomfördes med fyra deltagare, och en tävlingssekreterarutbildning för 

alla kategorier påbörjades med totalt nio deltagare. 

 

Under midsommar anordnades ett tvådagars agilityläger där deltagarna tränade tillsammans 

och hjälpte varandra. Sammanlagt deltog ett tiotal personer. Arrangemanget var mycket 

uppskattat och förhoppningen är att det kan återkomma. 

 

Under 2020 ställdes samtliga distriktsmästerskap samt länskampen i agility in på grund av 

situationen med covid19. Utskottet och styrelsen ansåg att det inte var rättvisa förutsättningar 

för DM, då inte alla distriktets tävlingsekipage hade möjlighet att anmäla sig på grund av 

rådande restriktioner.  

 

I juli förlorade vi en omtyckt och mycket uppskattad klubbkamrat och domare. Vi kommer att 

sakna Gunnar Fors på våra tävlingar! Han lämnar ett tomrum efter sig då han var en trogen 

domare som alltid ställde upp och alltid anlände med ett stort leende och ett glatt humör.  

Vi uppskattar Gunnar för alla år han arbetat för Daladistriktet! 

 

 

 
Skegårdens Chip tävlar agility 
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Statistik 
 

Antal starter agility per tävling 2020 
 

 
    

Klubb och datum Klass 1 Klass 2  Klass 3 Lagklass Totalt 
 Hopp Agility Hopp Agility  Hopp Agility   

Borlänge BK 4 mars 100        100 

Falu BK 11 mars  92       92 

Borlänge BK 18 mars   87      87 

Falu BK 25 mars    48     48 

Gagnef-Floda BK 22 september  66       66 

Gagnef-Floda BK 23 september    52     52 

Gagnef-Floda BK 29 september 95        95 

Gagnef-Floda BK 30 september   57      57 

Totalt 2020 195 158 144 100  0 0 0 597 

Totalt 2019 710 731 485 712  676 500 0 3814 

 

Antal startande bruksprov per klubb 2020 
Klubb Appellklass Lägre klass Högre klass Elitklass       Totalt 

 Spår   Sök   Rapp Spår  Sök  Rapp  Skh Spår  Sök  Rapp  Skh Spår  Sök  Rapp  Skh  
Avesta BK           2               2           2      6 

Borlänge BK              7                                                                     3             10     5              25 

Falu BK  8       8             6             7    3                2             34 

Gagnef-Floda BK                     4   1 5 

Hedemora-Säter BK  3                 3 

Ludvika BK  6                                                                                    6 

Malung-Sälens BK      0 

Mora BK 15                              10       25 

Nedansiljans BK                         4                                                                                                                  3            3 10 

Totalt 2020 32      8      0                    0     19     0      0   7    15     0     0   20    13     0    0 114 

Totalt 2019 21      0      0           14    17     0      3  24    5     0      6   52    24     0    5 171 
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Antal startande lydnad per klubb 2020 
Klubb Startklass Klass I Klass II Klass III Totalt 

Avesta BK     0 

Borlänge BK 8    8 

Falu BK 28 14 6 8 56 

Gagnef-Floda BK 14 4   18 

Hedemora-Säter BK 8    8 

Ludvika BK 5    5 

Malung-Sälens BK     0 

Mora BK 21 6 4 2 33 

Nedansiljans BK     0 

Särna-Idre BK     0 

Totalt 2020 84 24 10 10 128 

Totalt 2019 234 71 19 27 351 
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Antal starter rallylydnad per tävling 2020 
Klubb och datum Nybörjar-

klass 

Fortsättnings-

klass 

Avancerad 

klass 

Mästarklass Totalt 

Gagnef-Floda BK 11 februari 44    44 

Gagnef-Floda BK 10 mars  42 38  80 

Mora BK 2 juni  38   38 

Mora BK 9 juni   26  26 

Falu BK 23 juni    51 51 

Borlänge BK 30 juli    24 24 

Mora BK 3 augusti    48 48 

Falu BK 18 augusti  40   40 

Ludvika BK 30 augusti 40    40 

Malung-Sälens BK 12 september 43    43 

Gagnef-Floda BK  12 september  44   44 

Malung-Sälens BK 13 september  58   58 

Gagnef-Floda BK 13 september 52    52 

Gagnef-Floda BK 10 oktober    86 86 

Gagnef-Floda BK 11 oktober   60  60 

Totalt 2020 179 222 124 209 734 

Totalt 2019 343 256 91 367 1057 

 

 

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLSNYTTA 

 

UG Patrullhund  

DM patrullhund ställdes in på grund av covid19, liksom Försvarsmaktsmästerskap 

patrullhund. Även den planerade prova på-dagen i september ställdes in. 

 

Ett nytt godkänt ekipage tillfördes Dalabataljonen, Michaela Hartikainen från Borlänge BK 

med Försvarsmaktens Nagga. 

 

En kurs startades utanför distriktet där två dalaekipage deltog, på grund av covid19 avbröts 

dock kursen och ekipagen väntar på att komma med vid andra kurser. Det startade en ny 

patrullhundskurs i distriktet där två ekipage från Dalarna deltar. 

 

Jörgen Thorsell och Maggan Carlsson deltog vid utbildningsdagar i februari. 
 

 

UG Räddningshund 

På grund av covid19 så låg mer eller mindre all 

räddningshundsverksamhet nere under 2020. Det internationella lägret 

med deltagare från Sverige, Danmark, Polen, Holland och Tyskland 

som skulle ha arrangerats i Dalarna i juni ställdes in, liksom prova på-

dagen i september. 

 

Under året var fyra ekipage från distriktet på kurs i Västmanland, varav två nu väntar på att få 

göra prov. Hinder till IPO-R ställdes upp på Falu BK. 
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LOKALKLUBBARNAS RAPPORTER 

 

Kursverksamhet 

Totalt genomfördes under året 127 kurser för hundägare i distriktet, jämfört med 115 år 2019. 

 

 

Utbildade funktionärer 

SBK-instruktör allmänlydnad Sandra Lindqvist, Falu BK 

 Emma Isaksson, Gagnef-Floda BK 

 Anna Friberg, Ludvika BK 

 Therese Enbäck, Nedansiljans BK 

 

Instruktör specialsök Tina Björnberg, Gagnef-Floda BK  

 

Instruktör agility  Alva Nyberg, Borlänge BK 

 Ewa Danielsson, Ludvika BK 

 

Tävlingssekreterare lydnad Jenny Andersson, Hedemora-Säter BK 

 Susanna Vikner, Mora BK 

 Lotta Nygårds, Nedansiljans BK 

 

Tävlingssekreterare bruks  Lotta Nygårds, Nedansiljans BK 

 

Tävlingssekreterare rallylydnad Sören Svensson, Nedansiljans BK 

 

Tävlingssekreterare nosework Maria Jansson, Avesta BK 

Antal kurser per klubb 

      

 

 

Klubb Valp Allmän-

lydnad 

 

Allmän- 

lydnad 

forts. 

Agility Agility 

forts. 

Tävlings- 

lydnad 

Bruks  Rally- 

lydnad 

Nose- 

work 

Övrigt      

Avesta BK  3  2  1   4  

Borlänge BK 7 4  2 3 2    1 specialsök 

Falu BK 9 5  2  1 1 4 2 1 specialsök kong 

1 kontakt/relation 

Gagnef-Floda BK 1   1   1 1 2  

Hedemora-Säter BK 2 3      2 2 2 hund i hand  

Ludvika BK 5 2  4  1 1  6  

Malung–Sälens BK 1 1      1 4 1 tricks & freestyle 

1 viltspår 

1 kantarellsök 

1 cirkel kantarellsök 

1 cirkel prestations-

glädje 

1 cirkel lydnad 

1 cirkel nosework 

1 cirkel rallylydnad 

Mora BK 1   1 2    1  

Nedansiljans BK 4 2    1    5 studiecirklar 

Särna-Idre BK 3         1 adventskalender 

med träningstips 

Totalt 2020 33 20 0 12 5 6 3 8 21 19 

Totalt 2019 30 15 5 8 6 3 3 6 20 19 
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Rallylydnadsskrivare Caroline Olsson, Borlänge BK 

  Kristina Snibb, Gagnef-Floda BK 

   Jenny Andersson, Hedemora-Säter BK 

 Virpi Matsson-Frost, Ludvika BK 

 Veronika Laitinen, Malung-Sälens BK 

 Anne Johansson, Mora BK 

 Désirée Pell, Mora BK 

 

Sund med hund Anneli Johnson, Falu BK 

 

Mentalfigurant Ronja Levin, Gagnef-Floda BK 

 Camilla Ryttare, Gagnef-Floda BK 

 

Vidareutbildning nosework Lotta Torstensson, Ludvika BK 

 

Tävlingsledare nosework Mona Alvarsson, Avesta BK 

 

Patrullhundsekipage Michaela Hartikainen, Borlänge BK, Försvarsmaktens 

Nagga, tysk schäferhund 

 

Championat 

SE VCh Skogsjentas Black Diamond, australian shepherd, Maria Fyhr, Falu BK 

 

SE VCh Barecho Just Magnificent, cocker spaniel, Titti Sterner, Falu BK 

 

SE VCh Klocksberg’s Google Me, beagle, Malin Eliasson, Malung-Sälens BK 

 

SE Rally Ch Guldstrimman’s Inget Är Omöjligt, golden retriever, Ulrika Wallin, Mora BK 

 

SE Rally Ch Cafayos Bailey-Creek, australian kelpie, Ulrica Bengtsson, Mora BK 

 

 
Klocksberg’s Google Me, viltspårschampion 2020  
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Händelser i klubbarna 

Avesta BK 

Många av de planerade kurserna fick ställas in på grund av covid19, liksom vårens 

träningskvällar. Under hösten kunde organiserad träning genomföras på klubben. Den  

1 augusti genomfördes en gemensam träningsdag för klubbens bruksekipage med 15 

deltagare. Under året lades Avesta Hundungdom ned, och verksamheten införlivades i Avesta 

BK. Tre inofficiella agilitytävlingar arrangerades i så kallad blåbärsklass för oerfarna hundar. 

 

Borlänge BK 

Covid19 påverkade klubben i form av inställda eller begränsade evenemang. Klubben hade 

trots detta hög aktivitet på kurssidan med över 100 deltagare fördelat på totalt 19 kurser. 

Förväntan är att det höga intresset för kurser kommer att fortsätta, och klubben försöker 

därför mobilisera funktionärer som kan möta efterfrågan på kurser.  

 

Falu BK 

Klubben fick ställa in många kurser och studiecirklar samt planerade medlemsmöten på grund 

av covid19. Många saknade gemenskapen på klubben.  

 

Hedemora-Säter BK  

Klubben hade i februari sin sedvanliga tacksägelsemiddag för alla som jobbat för klubben. 

Vårens tävling och kurser ställdes in vilket gav effekter på ekonomin. När det blev varmare så 

att teorin kunde hållas utomhus startade kursverksamheten upp igen. Klubben har försökt att 

ha så mycket aktiviteter som möjligt utomhus, såsom lydnadsträning, nosework, allmän 

träning och grillning. Under våren och vintern gjorde medlemmar ett corona-bingo för att 

aktivera sina klubbkamrater med olika typer av hundträning. 

 

Ludvika BK 

Under sommaren ordnade klubben sommaraktiviteter i olika grenar där medlemmar kunde 

prova på bland annat dog parkour, ringträning och agility. Den 26 september anordnades 

klubbens första biathlon, den fick stort intresse och många ville delta. En digital 

adventskalender ordnades på Facebook där det varje söndag kom ut en film på hur man lär in 

ett nytt trick med hunden. Två föreläsningar arrangerades, Den kalibrerade hundnosen med 

Mikael Hedman och en digital föreläsning med Britta Agardh som berättade om sund med 

hund. På grund av covid19 ställdes den årliga utställningen, ett antal kurser och alla MH/MT 

in. Intresset för kurser var mycket stort när verksamheten kunde startas upp igen under 

sommaren. 

 

Malung-Sälens BK 

Klubben satsade mycket på utomhusaktiviteter och gjorde mycket på distans, vilket påverkade 

gemenskapen. Trots det ökade klubbens medlemstal markant under året, och det var bland 

annat stor efterfrågan på valpkurser. I oktober arrangerades en funktionärsdag med Jana 

Himmel där de fick träna på belöningsutveckling och prova på THS, friidrott för hund och 

förare. Under hösten startade allmänlydnadsträning i grupp upp. Ett par tävlingar ställdes in 

på grund av covid19. Klubben skapade en ny hemsida och målade om klubbstugan.  

 

Klubben vann SBK:s andra utmaning i sund med hund, och tog hem priset både för ”den mest 

fysiskt aktiva hundklubben 2020” och ”spring på distans den 27 september”.  
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Mora BK 

Klubben fyllde 60 år, men firandet sköts fram till 2021 på grund av covid19. Som liten 60-

årspresent fick alla medlemmar ett presentkort på en bulle på ett av stans fik. 

 

Nedansiljans BK 

En del verksamhet ställdes in på grund av covid19, såsom kurser och träningar. En 

studiecirkel för nybörjare i rallylydnad hölls digitalt med inspelade moment som lades upp på 

Facebook. Satsningen var mycket uppskattad. Rallylydnadsbanor för fortsättare ställdes upp 

på klubben så att ekipage kunde träna några i taget. 

 

 

 

 

 
Malung-Sälens BK vann pokaler för löparskolans projekt löp på distans, 

där 23 medlemmar sprang totalt 430 pass med sina hundar. 
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SLUTORD 

Styrelsen vill tacka för det förtroende den visats under det gångna verksamhetsåret och önskar 

den tillträdande styrelsen ett givande år. 

 

Ett varmt tack till lokalklubbar, enskilda medlemmar och övriga som under detta år har hjälpt 

distriktsstyrelsen att hitta nya möjligheter att genomföra delar av den verksamhet som 

planerats. Genom att vara flexibla och anpassa verksamhet har vi trots pandemin kunnat 

genomföra delar av verksamheten, där vi annars hade varit tvungna att ställa in. 

 

Vi vill också framföra ett stort tack till Svenska Brukshundklubbens centrala organisation och 

Studiefrämjandet som möjliggjort för oss att bedriva en stor del av verksamheten via digitala 

plattformar. 

 

Tack också till kommuner, polisen och militära myndigheter för deras 

tillmötesgående och stöd. 

 

Styrelsen vill också gratulera alla som godkänts vid slutprov efter olika 

utbildningar, samt de som med sina hundar erhållit fina resultat vid tävlingar 

och andra arrangemang. 

 

 

 

 

Falun i januari 2021 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande  Roland Hellberg, vice ordförande 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Lars Holm, kassör   Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Lena Leo, ledamot   Tore Karlsson, ledamot  

 

 

 

_______________________________  

Jörgen Thorsell, ledamot  
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MÅLUPPFÖLJNING 2020 

 

FRISK OCH SUND ORGANISATION 

• Utbilda lokalklubbarnas styrelser. 

Genomfört Styrelsen hade löpande kontakt med klubbarna för information och stöd. Under hösten 

påbörjades en satsning på föreningsutveckling, där alla klubbar ges utbildning i 

föreningsteknik digitalt. Sju av tio klubbar hann genomföra utbildningen under 2020. 
  

• Arbeta med den centralt fastställda värdegrunden.  

Genomfört Värdegrunden lyftes i samband med de digitala föreningsutbildningarna. 

 

• Distriktsstyrelsen ska finnas representerad vid varje lokalklubbs årsmöte. 

Genomfört Samtliga klubbars årsmöten besöktes. 

 

• Verka för samverkan mellan lokalklubbarna i distriktet. 

Genomfört  Under året innehöll distriktsmöten diskussionspunkter där representanter från klubbarna 

fick diskutera olika frågor lokalklubbar emellan.  
 

• Verka för ökat samarbete med rasklubbarna som är aktiva inom distriktet.  

Delvis genomfört  Sex av arton rasklubbar har representanter i distriktet. Dessa bjöds in till distriktsmöten, 

och två av dem deltog.  
 

• Verka för ökad tillgänglighet. 

Genomfört  Distriktet arbetade för att de digitala lösningarna ska vara tillgängliga för alla, genom 

omfattande information på hemsidan och via e-post samt telefonsupport vid behov. 

Möjlighet fanns att delta i möten via telefon istället för med webkamera och  

 -mikrofon. Lokalklubbarna fick stöd i användandet av digitala lösningar. Det skapades 

en ny Facebook-grupp som är öppen för alla.  

 

• Utgå från ett hållbarhetsperspektiv i alla delar av verksamheten. 

Genomfört  Genom restriktioner på grund av covid19 ersattes fysiska möten och utbildningar av 

digitala alternativ, och på så vis minskade naturligtvis resandet. Distriktet fortsatte 

arbeta med att ha digital dokumenthantering och digitala arkiv i så hög utsträckning som 

möjligt.   
 

Mål: Ökat deltagande på distriktsmöten. 

Uppfyllt På grund av covid19 genomfördes endast två distriktsmöten utöver årsmötet, och dessa 

hölls digitalt. Distriktsmötena hade i snitt 20.5 deltagare, vilket är mer än snittet på 16.7 

deltagare 2019.  
 

 

AVELSANSVAR 

• Stötta lokalklubbar att anordna officiella utställningar och uppmuntra till tätare samarbete 

mellan lokalklubbarna som kan underlätta arbetet kring utställningar. 

Ej genomfört Inga utställningar genomfördes under året på grund av restriktioner för covid19. Ett par 

av klubbarna genomförde exteriörbeskrivningar som anpassats till rådande restriktioner.  

 

• Anordna föreläsning om anatomi och exteriör. 

Ej genomfört   

 

• Tydligare marknadsföra MH som ett viktigt verktyg för främst bruksrasernas avel. 

Ej genomfört   
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• Informera lokalklubbar om vikten att ha en fungerande avelsverksamhet samt utbilda 

funktionärer för detta. 

Ej genomfört  

 

• Säkerställa att distriktets mentalbanor är likvärdigt utformade. 

Ej genomfört    

 

Mål: Verka för att antalen mentalbeskrivna hundar ska öka och att lokalklubbar kan fortsätta  

bidra till goda förutsättningar för avelsverksamheten. 

Ej uppfyllt Färre hundar genomförde MH/MT i distriktet under 2020 jämfört med 2019.  

 

 

FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR 

• Som frivillig försvarsorganisation informera, utbilda och rekrytera utifrån ställda uppdrag. 

Genomfört  Tjänstehundsverksamhet var ett tema på distriktsmöte. Ett nytt patrullekipage 

utbildades. 
 

• Ha en gemensam prova på-dag för samhällsnyttiga hundar, för att marknadsföra 

verksamheten och rekrytera nya ekipage. 

Ej genomfört Den planerade prova på-dagen fick ställas in på grund av restriktioner för covid19. 

 

• Verka för att alla lokalklubbar ska informera sina medlemmar om Svenska 

brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation. 

Genomfört  I samband med ett distriktsmöte påmindes klubbarna om att vi är en frivillig 

försvarsorganisation, och uppmuntrades att informera medlemmarna om detta. 
 

Mål: Uppfylla tilldelat uppdrag av antal certifierade hundar. 

Uppfyllt Dalarna är inte prioriterade i den nya utbildningen, men distriktet utbildade under året 

ett ekipage. Ett räddningsekipage påbörjade sin utbildning under året. 

 

 

PROV OCH TÄVLING 

• Bjuda in till konferenser. 

Genomfört  Digitala konferenser genomfördes för lokalklubbar samt för tävlingssekreterare. 

 

• Utbilda funktionärer. 

Genomfört  En utbildning slutfördes för tävlingsledare i bruks och lydnad, och ytterligare en 

startades upp. En tävlingssekreterarutbildning genomfördes, men alla deltagare kunde 

inte examineras på grund av inställda tävlingar. Övriga planerade utbildningar fick 

skjutas upp på grund av covid19.  

 

• Skapa funktionärslistor. 

Delvis genomfört  Arbetet med funktionärslistorna påbörjades.  
 

• Verka för ökat samarbete mellan lokalklubbarna gällande prov- och tävlingsverksamhet. 

Genomfört  I augusti genomfördes en digital lokalklubbskonferens där sju av tio klubbar deltog. 

Frågor som diskuterades var tävlingar 2021, utbildningsbehov och årets situation med 

covid19.  
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• Påbörja planeringsarbetet inför SM 2022 (under förutsättning att vår ansökan tillstyrks). 

Genomfört En styrgrupp skapades och påbörjade arbetet.  

 

Mål: Verka för att alla prov- och tävlingsformer kan genomföras inom distriktet. 

Uppfyllt Alla prov- och tävlingsformer kunde genomföras utom mondioring. 

 

 

UTBILDNING 

• Skapa förutsättningar för ökad kursverksamhet. 

Genomfört  Två instruktörsutbildningar genomfördes, men kunde inte slutföras på grund av 

covid19.  

 

• Uppdatera befintliga lärare till behörighet att utbilda inom den nya instruktörsutbildningen. 

Ej genomfört   

 

• Erbjuda vidareutveckling och inspiration till befintliga instruktörer.  

Ej genomfört   

 

Mål: Verka för att ge klubbarna goda förutsättningar för en bred kursverksamhet. 

Uppfyllt  Klubbarna gavs möjligheter att utbilda instruktörer. Tio nya allmänlydnadsinstruktörer  

 blev nästan färdiga i distriktet under året.  
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BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 

 

Ingående balans 2020-01-01     

Tillgångar   Skulder      

Bank 173 699,69 kr Leverantörsskulder 0,00 kr  

Kassa 164,50 kr Övr. kortfr. skulder 0,00 kr  

Övr. kortfr. fordringar. 50 082,00 kr Eget kapital   225 786,19 kr  

Varulager 1 840,00 kr        

SUMMA 225 786,19 kr SUMMA   225 786,19 kr  

       

Resultaträkning per 2020-12-31      

Resultatenhet Inkomst Utgift Saldo (+/-) Budget 

Prov och tävling 37 650,00 kr 22 953,59 kr 14 696,41 kr -37 250,00 kr 

Hundägarutbildning 57 000,00 kr 13 053,85 kr 43 947,00 kr 44 600,00 kr 

Avel och hälsa 0,00 kr 600,00 kr -600,00 kr 14 300,00 kr 

Samhällsnytta 5 000,00 kr 1 504,50 kr 3 495,50 kr -5 200,00 kr 

Distrikts- /årsmöten 44 700,00 kr 19 115,00 kr 25 585,00 kr 34 000,00 kr 

Styrelsen 0,00 kr 15 906,25 kr -15 906,25 kr -9 500,00 kr 

Övrigt 0,00 kr 972,10 kr -972,10 kr 0,00 kr 

SM 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -10 000,00 kr 

Distriktskonferens 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -6 000,00 kr 

SUMMA 144 350,00 kr 74 104,44 kr 70 245,56 kr 24 950,00 kr 

       

Utgående balans 2020-12-31     

Tillgångar   Skulder      

Bank 251 995,25 kr Leverantörsskulder 0,00 kr  

Kassa 164,00 kr Övr. kortfr. skulder 0,00 kr  

Övr. kortfr. fordringar. 42 032,00 kr Eget kapital   296 031,25 kr  

Lager nålar 1 840,00 kr        

SUMMA 296 031,25 kr SUMMA   296 031,25 kr  
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VERKSAMHETSMÅL 2021 

 

FRISK OCH SUND ORGANISATION 

Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och 

spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska identifieras och tillgodoses. Genom 

målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben 

hela tiden utvecklas. Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap, en 

öppen attityd och god resurshållning. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata 

och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med att marknadsföra Brukshundklubben som 

organisation i samhället. Vår digitala närvaro ska vara tydlig.  

 

Genom att: 

• Utbilda lokalklubbarnas styrelser. 

• Arbeta med den centralt fastställda värdegrunden. 

• Distriktsstyrelsen ska finnas representerad vid varje lokalklubbs årsmöte. 

• Verka för samverkan mellan lokalklubbarna i distriktet. 

• Verka för ökat samarbete med rasklubbarna. 

• Verka för ökad tillgänglighet. 

• Utgå från ett hållbarhetsperspektiv i alla delar av verksamheten.  

• Vara ett stöd i klubbarnas arbete med digitala alternativ. 

• Hålla digitala informationskanaler uppdaterade och relevanta. 

Mål: 

Ökat deltagande på distriktsmöten. 

 

 

AVEL OCH HÄLSA 

Vi ska genom att anordna mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar och 

utställningar verka för att uppfödare kan få förutsättningar för ett gott avelsarbete och få fram 

mentalt sunda, friska och funktionsdugliga hundar avsedda för dess ändamål. Vi ska även 

skapa förutsättningar för enskilda hundägare att i största möjliga mån kunna delta i 

aktiviteterna. 

 

Genom att: 

• Stödja lokalklubbar att anordna officiella utställningar och uppmuntra till tätare 

samarbete mellan klubbar för att underlätta arbetet kring utställningar. 

• Verka för ökat samarbete med rasklubbarna. 

• Anordna föreläsning. 

• Utbilda och uppdatera funktionärer till MH och MT. 

• Hjälpa fler klubbar att starta upp verksamhet inom området. 

• Tydligare marknadsföra MH som ett viktigt verktyg för främst bruksrasernas avel. 

• Säkerställa att distriktets mentalbanor är likvärdigt utformade. 

Mål: 

Verka för att antalet mentalbeskrivna hundar ska öka och att lokalklubbar kan fortsätta bidra 

till goda förutsättningar för avelsverksamheten. 
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SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR 

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Vi ska säkerställa att vi 

genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation. Vi ska informera, utbilda och 

rekrytera utifrån uppdragsgivares krav. Genom information och samverkan med andra aktörer  

i frågor som rör hundens användning i människans tjänst, tar vi samhällsansvar. Vi ska skapa 

förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar. 

 

Genom att: 

• Som frivillig försvarsorganisation informera, utbilda och rekrytera utifrån ställda uppdrag. 

• Ha en gemensam prova på-dag för samhällsnyttiga hundar, för att marknadsföra 

verksamheten och rekrytera nya ekipage. 

• Verka för att alla lokalklubbar ska informera sina medlemmar om Svenska 

brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation. 

• Anordna en prova på-dag i IPO-R. 

• Anordna en kurs i IPO-R, ruin och teori. 

• Anordna en träningsdag eller träningshelg i räddning med instruktörer. 

• Delta i kompetensutveckling för räddningsinstruktörer och -domare. 

• Delta i internationella räddningsträningar. 

• Delta i någon av Svensk räddningshundförares förenings aktiviteter. 

 

Mål: 

Verka för att uppfylla tilldelat antal av certifierade hundar. 

 

 

PROV OCH TÄVLING 

Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova hundarnas brukbarhet. Vi ska öka 

attraktionskraften för prov och tävling. Vi ska se över möjlighet till åretrunttävlande. Genom 

att föra en dialog med arrangörer, funktionärer och utövare ska vi säkerställa och utveckla hög 

kompetens. 

 

Genom att: 

• Bjuda in till konferenser. 

• Utbilda funktionärer. 

• Färdigställa och publicera funktionärslistor. 

• Verka för ökat samarbete mellan lokalklubbarna gällande prov- och tävlingsverksamhet. 

• Fortsätta arbetet inför SM 2022. 

 

Mål: 

Verka för att alla prov- och tävlingsformer kan genomföras inom distriktet. 

 

 

HUNDÄGARUTBILDNING 

Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna 

om rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och 

allmänhet ska vi ta samhällsansvar. Vi ska utveckla tränings- och utbildningsmetoder för att 

stärka hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning samt prov och  
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tävling. Genom att utveckla och erbjuda aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för 

hundar och hundägare. 

 

Genom att: 

• Skapa förutsättningar för ökad kursverksamhet. 

• Uppdatera befintliga lärare till behörighet att utbilda inom den nya instruktörs-

utbildningen. 

• Erbjuda vidareutveckling och inspiration till befintliga instruktörer.  

• Erbjuda vidareutveckling och inspiration till lärare. 

Mål: 

Verka för att ge klubbarna goda förutsättningar för en bred kursverksamhet. 
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BUDGET 

 

Budget 2021 - förslag 

Resultatenhet Intäkter Kostnader Resultat 

Prov och tävling 42 000,00 kr -43 500,00 kr -1 500,00 kr 

Hundägarutbildning 60 000,00 kr -55 000,00 kr 5 000,00 kr 

Avel och hälsa 10 000,00 kr -13 400,00 kr -3 400,00 kr 

Samhällsnytta 17 500,00 kr -18 200,00 kr -700,00 kr 

Distrikts- /årsmöten 45 000,00 kr -24 000,00 kr 21 000,00 kr 

Styrelsen 0,00 kr -13 300,00 kr -13 300,00 kr 

Övrigt 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

SM 0,00 kr -50 000,00 kr -50 000,00 kr 

Distriktskonferens   -6 000,00 kr -6 000,00 kr 

Resultat 174 500,00 kr -223 400,00 kr -48 900,00 kr 

 

 

Budgetram 2022 - förslag   

Resultatenhet Intäkter Kostnader Resultat 

Prov och tävling 40 000,00 kr -45 000,00 kr -5 000,00 kr 

Hundägarutbildning 60 000,00 kr -45 000,00 kr 15 000,00 kr 

Avel och hälsa 8 000,00 kr -4 000,00 kr 4 000,00 kr 

Samhällsnytta 15 000,00 kr -16 000,00 kr -1 000,00 kr 

Distrikts- /årsmöten 45 000,00 kr -15 000,00 kr 30 000,00 kr 

Styrelsen 0,00 kr -9 500,00 kr -9 500,00 kr 

Övrigt 0,00 kr -1 000,00 kr -1 000,00 kr 

SM 350 000,00 kr -300 000,00 kr 50 000,00 kr 

Distriktskonferens   -6 000,00 kr -6 000,00 kr 

Resultat 518 000,00 kr -441 500,00 kr 76 500,00 kr 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

Val till styrelsen 

Ordförande, 1 år Omval      Nina Christoffersson 

Kassör, 2 år  Omval      Lars Holm 

Ledamot, 2 år Omval      Lena Leo 

Ledamot, 2 år Nyval      Cecilia Borgljung 

Suppleant, 2 år Omval      Annika Jonsson 

 

Mandattid kvar 

Vice ordförande, 1 år        Roland Hellberg 

Sekreterare, 1 år Anna-Karin Norlander 

Ledamot, 1 år        Jörgen Thorsell 

Suppleant, 1 år        Kristina Jugas 

Suppleant, 1 år Per-Inge Ekström 

 

Val av revisorer 

Ordinarie, 1 år Nyval       Kerstin Nygård 

Ordinarie, 1 år Omval       Sören Svensson 

Suppleant, 1 år Omval       Lena Nordström 

 

Val av valberedning 

Sammankallande, 1 år Omval            Anders Östling 

Ledamot, 2 år Omval            Anneli Lindh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen har bestått av 

Anders Östling, sammankallande 

Anneli Lindh  

Yvonne Ericsson (ett års mandattid återstår) 


