
 

Degerfors Brukshundklubb 
Verksamhetsberättelse 2017 
 
 
Ytterligare ett fantastiskt verksamhetsår är till ända. 139 medlemmar är aktiva i kurser, 
träningsgrupper, tävlingar eller som stödmedlemmar. I fyra års tid har samtliga kurser varit 
gratis för medlemmar i DBK vilket är unikt i Sveriges hundvärld. Men trots gratis kurser växer 
ekonomin, framförallt beroende på våra låga kostnader för klubbstuga och plan, kombinerat 
med stora inkomster från årets utställning och bra ersättning från Studiefrämjandet. Våra 
instruktörer och andra funktionärer arbetar ideellt, och utan alla glada funktionärers insatser 
skulle vi inte kunna ha vår fina klubb. 
 
 
Styrelsen: 
Då vi är en liten klubb vill vi att alla ska kunna vara med och bestämma, medan styrelsen har 
ett samordnande ansvar. Många av de beslut som tas vid klubben sker på klubbens 
medlemsmöten. Styrelsen sköter om klubbens ekonomi, in och utbetalningar, håller kontakt 
med kommunen om t.ex. bidrag. Styrelsen utser kommittéer och ansvarar för att det löpande 
arbetet fungerar. 
 
 
Kommittéerna i klubben 
Allt arbete i klubben bedrivs ideellt, dvs ingen får betalt för det arbete som läggs ned. 
Vilka som sitter i de olika kommittéerna (den sammankallande i varje kommitté) utses av 
styrelsen efter årsmötet. 
Vid Degerfors BK fanns under året följande kommittéer: 
 
Tävlingskommittén: Ansvarar för att arrangera de prov och tävlingar som klubben håller, 
exempel är sök-, skydds- och spårprov samt lydnadstävlingar. Ansvarsområdet innefattar 
även rally- och agilityverksamhet. Kommittén har även till sin uppgift att se till att klubben har 
tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare. 
 
Utbildningskommittén: Ansvarar för hundägarutbildningen. Utbildning av hundägare, 
främst inom Degerfors kommun. Valp-, klicker-, bruks-, rallylydnad-, agility-, kantarellsök-, 
spår-, sök- och tävlingskurser är exempel på kurser som erbjuds. Förutom detta ansvarar 
utbildningen även för att klubbens instruktörer hålls uppdaterade med nya träningsmetoder 
samt även att se till att nya instruktörer utbildas. Samarbetar med Studiefrämjandet i kurs- 
och träningsverksamheten. 
 
Utställningskommittén: Klubbens utställningskommitté planerar, marknadsför och 
genomför utställningar. 
 
Solberga: Sköter om agilityhinder samt vår klubbstuga och appellplanen. Har ni tänkt på att 
gräset nästan alltid är nyklippt och fint när man kommer? Just det, det och mycket annat 
ordnar Solberga. 
 
Kök- och trivselkommittén: Vad vore klubben utan trivselkommittén? De ser till att det finns 
kaffe inköpt när vi är där och tränar. Vid tävlingar ser de till att funktionärerna får mat och att 
tävlande och publik kan köpa fika. Ett stort arbete som ofta inte syns utåt. 
 
Läs mer i följande berättelse vad respektive kommitté har arbetat med under året: 
  



 

Tävlingskommittén  2017 
 
Under 2017 anordnade klubben 3 tävlingar i lydnadsklass, start och lydnadsklass 1, samt 3 
tävlingar i bruksprov, 2 appell och 1 lägre klass spår. 
 
Tävlingskommittén tackar alla er som under året ställt upp och hjälpt till före, efter och under 
tävlingsdagarna. 
 
Lydnadsklass 
2017-02-25 Startklass 19 ekipage, lydnadklass 1, 3 ekipage 
2017-07-17 Startklass 13 ekipage, lydnadklass 1, 4 ekipage 
2017- 09-23 Startklass med 10 ekipage 
Totalt 49 starter 
 
Bruksprov  
2017-06-03 Spår appell 7 ekipage 
2017-07-21 Spår lägre 6 ekipage 
2017-10-22 Spår appell 9 ekipage 
Totalt 22 starter 
 
Tävlingsekipage 
Klubben har under året haft ett flertal ekipage ute på tävlingsbanorna. Ett extra stort grattis 
säger vi till Anna Haeggblom Bjellå som tillsammans med Oska av Midälvaland lyckades 
med bedriften att bli Brukschampion i år. 
 
Följande har tävlat för klubben med uppflyttningsresultat under 2017: 
 
Bruks 
Anna Haeggblom Bjellå och Oska av Midälvaland Brukschampionat 
Anna Haeggblom Bjellå och Kaldogårdens Allan uppfl lägre klass 
Annika Olsson och Sub Terram Lycka Till, godkänd räddningshund, uppfl lägre klass 
 
Lydnadsklass 
Sofie Dahlriksson och Ghostrider`s Man In A Million uppfl lydnadsklass 1 
Monika Nilsson och Heimdals Lita uppfl lydnadsklass 1 
 
Rallylydnad 
Lena Lindbom och Goldcliff Charisma RLD N 
Maria Lindgren och Gråsiskas Kerstin RLD N & RLD F 
Nathalie Bolin och Koppartrollets Mistral RLD N 
Åsa Fallholm och Rocksons Ginnie RLD N 
 
 
Tävlingskommittén 2017 
Sofie Dahlriksson (SK) 
Anna Haeggblom Bjellå 
Pär Bjellå 
Matilda Warnqvist 
Nathalie Bolin 
Maria Lindgren 
Monika Nilsson och Ingela Karlson, tillagda i december 
  



 

Utbildningskommittén 2017 
 
Kurs- och träningsverksamhet 
Styrelsen gjorde beslutet även till året 2017 att fortsätta att erbjuda gratis utbildningar och 
andra aktiviteter för våra medlemmar vilket verkar fortsatt uppskattat. Detta år har vi lyckats 
hålla dessa studiecirklar samt andra aktiviteter: 
 
Studiecirklar (Kurser): 
ꞏ 3 st Valp/grundkurser 
ꞏ 1 st valpkurs fortsättning 
ꞏ 1 st Vardagslydnad 
ꞏ 4 st Klickerkurs grund (Kontakt/Samarbete) 
ꞏ 2 st Klickerkurs fortsättning (Delmoment) 
ꞏ 1 st Rallylydnadskurs grund 
ꞏ 1 st Bruksmomentkurs för tävling 
ꞏ 1 st Spårkurs 
ꞏ 1 st Spårkurs Aktivering 
ꞏ 1 st Lydnadskurs Startklass 
ꞏ 1 st Appellkurs Spår 
 
Studiecirklar (Träningsgrupper): 
ꞏ Träningsgrupp Dagtid, 87 studietimmar 
ꞏ Träningsgrupp Skyddsträning 73 studietimmar 
ꞏ Träningsgrupp Ringträning 27 studietimmar 
ꞏ Träningsgrupp Lydnadsträning 78 studietimmar 
ꞏ Träningsgrupp Lydnad tävling 21 studietimmar 
ꞏ Träningsgrupp Sök och Spår 40 studietimmar 
 
Kort-utbildningar: 
ꞏ Hundmöten 
ꞏ Gå fint i koppel 
ꞏ Hälsa fint 
ꞏ Skotträning 
ꞏ 3 st Kontrollträning 
ꞏ Tillverkning halsband 
 
Utbildning 
Alla våra studiecirklar bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet, och vi tackar dem för ett 
gott samarbete. 
Matilda Warnqvist har genomgått SBK Instruktörsutbildning Bruksmoment 
Hannah Nilsson har genomgått SBK Grundmodul 
Monika Nilsson har genomgått SBK Grundmodul 
 
Möten 
Utbildningskommittén har under året haft ett instruktörsmöte. 
Utbildningskommittén har själva träffats ett par tillfällen. 
Allmän träning 
Vi har haft öppen träning från tidig vår till sen höst som erbjudits både under dagtid samt 
kvällstid samtidigt som verkar vara väldigt uppskattat. 
 
Övrigt 
Utbildningen vill passa på att tacka alla som har hjälpt till vid kurser som instruktörer, 
medhjälpare eller träningsansvariga. Utan er försvinner klubbens aktiviteter! 
 



 

Utbildningskommittén 2017: 
Matilda Warnqvist, sammankallande 
Anna Haeggblom Bjellå 
Hannah Nilsson 
Åsa Lundström Fallholm (t.o.m oktober) 
 
 
 
Utställningskommittén 2017 
 
Gruppen har genomfört 2 stycken inofficiella utställningar.  
25 februari i Botorps ridhus, för alla raser. Vi fick 327 hundar anmälda för domarna Jack 
Brander, Sara Nordin, Carina Arvidsson och Daniel Persson. Utställningen flöt på mycket 
bra, och tack vare en väl inarbetad funktionärsstab. Våra utställare var mycket nöjda. 
 
17 juli genomfördes vår kvällsutställning, inofficiell för alla raser. 161 hundar anmälda för 
domarna Pernilla Hallgren Pettersson och Anna Carlsson. Vår reservdomare Carina Wikqvist 
Nilsson gick in och hjälpte till att döma så vi skulle kunna hålltiden för finalerna. Utställningen 
flöt på bra och våra utställare var nöjda. 
 
Utställningskommittén vill tacka alla funktionärer som hjälpt till på våra utställningar, såväl 
före-under-som efteråt. 
Vi ser fram emot det nya året med tillförsikt. 
 
 
Utställningskommittén 2017 
Elisabeth Wahlström (SK) 
Carina Wikvist Nilsson 
Pär Bjellå 
Nathalie Bolin 
Åsa Lundström Fallholm t o m 2017-11-07 
Madeleine Krantz 2017-07-28 – 2017-11-08 
 
 
 
Solbergakommittén 2017 
 
Under 2017 har vi haft 4(dagar) tillfällen där vi jobbat tillsammans vid klubbhuset. 
Vi har under året fixat många olika saker tillsammans: 
Appellplanen blev klar, nytt eluttag monterat på stugan för elstängsel. Nytt elstängsel för 
stora gräsplanen, oljat in altanen, bytt ut dåliga plank på altanen, brukstegen fixad, 
vattenutkastare, utebelysningen till stugan samt att planen(parkeringen) utanför för stugan 
blivit större och ”bärlager” är utlagt. 
 
Många har hjälpt till med att klippa vår gräsplan – tack till alla som ställt upp under året! 
 
Solberga”gänget” vill tacka alla som ställt upp under året och hoppas att vi kan göra samma 
fina jobb under 2018. 
 
 
Solbergakommittén 2017 
Jimmy Lundström (SK) t.o.m. 2017-11-08 
Peter Broberg 
Pär Bjellå 



 

Lasse Lund 
Henrik Eriksson 
Hans-Åke Karlsson 
 
 
 
Kök o Trivsel 2017 
 
Vi har under året jobbat för kök o trivsel.det har ordnats mat o fika till funktionärer vid 
tävlingar o kurser....två stora arrangemang har varit vid våra utställningar  
vinterutställningen var det mat till ca 40 funktionärer då vi tog catering samt fika o mackor 
som vi servade med. 
 
Vid sommarutställningen grillade vi hamburgare vilket va mycket populärt, dessutom fika o 
mackor. 
 
Vi har haft en "fest" på Agens restaurang i Degerfors under våren för alla medlemmar. 
Vi försöker även få fler medlemmar att hjälpa till i köket, vilket har lyckats bra. 
  
Tack till samtliga medlemmar! 
 
Kök o trivselkommiten 
Ingela Lindgren (SK) 
Pia Karlsson   
 
 
 
Styrelsen 2017 
 
Ett nytt verksamhetsår har förflutit, och det roligaste under året är att antalet medlemmar 
som är aktiva och tar ansvar för träningsgrupper och aktiviteter ökar. Det är trevligt att se 
att medlemmar går från aktiva kursdeltagare till att ta ansvar för sin träning och bildar 
träningsgrupper. Under året har det funnits träningsgrupper i lydnadsträning, allmän 
dagträning, allmän kvällsträning, rallylydnad, tävlingsträning, sök- och spårträning samt 
skyddsträning. Verksamheten har fortsatt med en hög, jämn nivå under året. 

Under året har styrelsen träffats vid fyra tillfällen. Sex medlemsmöten, varav ett årsmöte 
har avhållits. 

Styrelsen tackar alla medlemmar som bidragit till ett aktivt hundår. 
 

 

Ordförande: Anna Haeggblom Bjellå Sekreterare: Monika Nilsson 
 

 

Vice ordförande: Peter Broberg Kassör: Maria Lindgren 
 

 

Ledamot: Matilda Warnqvist  Suppleant (1):  Natalie Bohlin 
 

 

Suppleant (2): Åsa Fallholm (t.o.m. 2017-11-08) 


