Så här fungerar Degerfors Brukshundklubb
Degerfors Brukshundklubb är en ideell förening med cirka 160
medlemmar.
Alla hundar är välkomna till vår verksamhet. Vi tränar lydnad,
bruks, nosework, rallylydnad och allt annat hunden tycker är
roligt.
Vi uppfostrar dem så att det blir trevliga hundar. Ibland ställer vi
ut våra hundar. Ibland tävlar vi.

Svenska Brukshundklubben SBK
Vår klubb tillhör Svenska Brukshundklubben (SBK). SBK anordnar tävlingar inom
lydnad, bruks, rallylydnad och agility. SBK anordnar även olika slags mentaltester
samt utställningar. Totalt är vi ca 60 000 medlemmar inom SBK.
Degerfors Brukshundklubb (DBK) är en av cirka 300 lokalavdelningar inom SBK.

Samarbete
I all kursverksamhet samarbetar vi med Studiefrämjandet.

Information
Facebooksida: Degerfors Brukshundklubb – Öppen för alla, administreras av
styrelsen.
Facebookgrupp: Degerfors BK – Öppen för medlemmar, administreras av Pär Bjellå
(par@bjella.se).
Hemsida: www.degerforsbk.se – Administreras av Bengt Nilsson.
Mail: info@degerforsbk.se.

Att anmäla sig och gå kurs
Du hittar klubbens kursutbud på hemsidan, www.degerforsbk.se. För närvarande är
det GRATIS att gå kurs om du är medlem i Degerfors Brukshundklubb. Om du inte
redan är medlem kan du bli det i samband med kursstart.
När du har anmält dig får du ett svarsmail, så att du vet att anmälan har gått fram.
Ytterligare information kommer normalt sett några dagar innan kursstart. Vi gör allt
för att alla ska kunna gå med på kursen, men om det är för många anmälda får du
besked om det så snart som möjligt.
Instruktörer arbetar helt ideellt, och får alltså inte betalt för att hålla kurs. Hittills har
det även inneburit att instruktörerna har fått städa klubbstugan efter varje kurstillfälle,
en inte alltför intressant arbetsuppgift. Klubben har därför beslutat att så länge
kurserna är gratis har vi 30 minuters städning i våra kurser. Instruktören avgör när i
kursen det sker; alla hjälps åt med dammsugning, avtorkning eller annat städarbete
under 30 minuter.

Hunden har kontakt med oss
De flesta som går kurs hos oss vill att kontakten med hundarna ska bli bättre.
Hundarna ska tycka att det är roligt att umgås med oss, och de ska gärna hålla
kontakt med oss, även på promenader. Klubbens rekommendation är att du som
kursdeltagare ägnar dig åt din hund, leker, ger godis eller kelar, hellre än att låta den
umgås med andra kurshundar.
En annan anledning till att vi undviker att gå fram till andra hundar med vår hund, är
att många hundar inte tycker om att hälsa på andra hundar. De har nog med att
studera omgivningen och bli bekväma i situationen. Visa hänsyn till dina
kurskamrater och håll ett avstånd till andra hundar så att hundarna kan vara lugna.

Lösa hundar
Bara om du har ordentlig kontroll på din hund, kan du ha den lös på klubbområdet.
Tänk på att många hundägare inte alls uppskattar att din hund kommer fram till deras
hund, även om din hund är snäll.
Under kurstid är det din instruktör som avgör när hundar kan vara lösa.
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Att vara medlem
Alla är välkomna
Alla hundägare är välkomna till klubben, och alla hundar är välkomna till vår
verksamhet; blandraser och renrasiga, stora och små, jakthundar och brukshundar,
sällskapshundar och dvärghundar.
Som medlem har du tillgång till hela kursverksamheten, Vår verksamhet bedrivs i
Solberga. Där finns en klubblokal där möten och lektioner hålls, samt på en stor
gräsplan, där vi övar lydnadsmoment, rallylydnad och vardagsdressyr.
Träningsmattor i klubbstugan gör att vi kan träna de flesta momenten inomhus, vilket
är speciellt populärt på vintrarna. En stor del av tiden är vi i skog och mark, där
hundar bland annat tränas i spår, sök och uppletande.
Som medlem kan du nyttja klubbområdet även på tider du inte går kurs. Många
träffas för att träna tillsammans, fika, promenera eller bara prata hund. Vill du vara
säker på att klubbstugan är upplåst väljer du kanske att träna på klubbens
träningskvällar, oftast torsdagar. Se hemsidan för aktuell information.

Bli aktiv i klubbarbetet!
När det gäller kurserna utöver Valp/Grund, Vardagslydnad, Hundmöten, Klicker
grund och Rallylydnad nybörjare, det vill säga:
• Klicker, fortsättning
• Lydnad för rally, lydnad, bruks
• Nosework
• Vidareutbildning
• Tävlingskurser
• Rallylydnad tävling
• Appellkurs spår och andra brukskurser
prioriteras deltagare som är ”aktiva i klubbarbetet, och som har god närvaro på
tidigare utbildningar”.
Du har alltså större chans att få komma med på kurserna om du är aktiv! Här får du tips
på vad klubben menar med att vara ”aktiv i klubbarbetet”:
•

Aktiv som funktionär i styrelse eller kommitté. Här pågår mycket föreningsarbete,
tex utbildningsadministration, gräsklippning och inköp till köket.

•

Ansvarig eller medhjälpare på kurser.

•

Medhjälpare på utställning, tex parkeringsvakt, ringsekreterare, städpersonal, …
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•

Ha hållit igång en egen träningsgrupp / studiecirkel. Samla minst tre deltagare
(kompisar) och träffats minst fem tillfällen (gärna fler) och redovisa datum,
klockslag, deltagare och närvaro till utbildningen. Och det spelar ingen roll vad ni
tränar. I enklaste formen är det ”promenader”. Men det kan även vara
”tävlingsträning”, ”rallylydnad” eller något liknande.

•

Regelbunden medhjälpare vid våra tävlingsarrangemang (exempelvis i
sekretariatet, som spårläggare, i köket).

Vill du bli aktiv i klubbarbetet? Kontakta styrelsen, eller någon av klubbens
instruktörer!

Fika - betalning
Vi ansvarar själva för betalning av kaffe, bullar mm. Pengar läggs i ”kassaburken”,
som förvaras i kylskåpet.
Klubbens swish-nummer är 123 401 87 35. Ange vad din betalning avser. Visa
betalningen för instruktör/ledare.
Instruktörer som ansvarar för kurser fikar gratis. Det gäller även om du klipper
gräsmattan, deltar i styrelse- eller kommittémöte eller gör något annat större
klubbjobb.
Om det är mer än växelpengar (10-20 kronor) i kassan läggs pengarna i den låsta
brevlådan i köket. Ansvarig för att detta blir gjort är instruktör/ledare.

Rökning / snusning
Rökarna ansvarar för att askkopp finns på plats, och att den töms. Fimpar och
snuspåsar läggs i askkoppen, för att förhindra att valpar äter upp dem.
Ingen rökning på altanen.
Många mår illa av rök, vi tar hänsyn till varandra. Vi röker inte på kurstillfällen, om det
inte är ”rast!”. Även om man sitter/står i en spontan grupp, kan det kännas obehagligt
för vissa om det röks. Det känns som om de blir uteslutna från gruppen, eftersom de
inte kan stå kvar.

Ersättning för resor/utlägg i samband med klubbarbete
Sekreterare och kassör har en blankett för reseersättning. Ersättning 18.50/mil utgår
för resor i samband med kommittéjobb, arbete som instruktör och representation till
distriktsmöten mm. Ingen ersättning till medlemsmöten. Köper du något för klubbens
räkning lämnar du kvittot till någon i styrelsen, så får du ersättning i efterhand.
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Klubbstuga och klubbområde
Klubbstugan
Nyckel – Funktionärer kan kvittera ut nyckel mot 100:-. Pär har hand om nycklar.
Som funktionär menas instruktörer, träningsansvariga och förtroendevalda i styrelse
och kommittéer.
Städning – Frivilliga insatser ☺. I gratiskurserna lägger vi in ett pass ”alla städar
samtidigt”, 30 minuter per kurs. Det ska framgå på hemsidan att det ingår städning.
Värme: Elementen ska ha lite värme på under vinterhalvåret. Värmefläkten på 17-19
grader under vintern.
Dörren till altanen – måste vara upplåst då vi är i stugan, av brandsäkerhetsskäl.
Nyckeln ligger på spegelhyllan.
Hundar i klubbstugan - Jovisst. Men under kurser/möten är det instruktören/
mötesledaren som avgör om det är ok att ta in hundar i stugan.
Löptikar - Jo, om de har löptikskydd. Får inte vara på träningsmattorna i stugan. Och
under kurserna är det instruktören som avgör om det är ok att ta in löptikar.
Nosework - Dofter som ingår i s.k. noseworkarbete (eukalyptus, lagerblad och
lavendel) får endast hanteras av ansvarig kursledare inne i stugan.

Klubbområdet
Rastning: Rasta längs vägen till klubbstugan, eller i skogen som ligger i de stora
ladornas förlängning.
Inhängnaden längst bort på appellplanen, ”hagen”: Här rastar vi inte våra hundar.
Hagen används i kursverksamheten då vi behöver träna på att ha hundar lösa, tex i
samband med kontrollövningar.
Löptikar: Inga löptikar i uppletanderutan, och på området mellan de två
belysningsstolparna och uppletanderutan.
Löptikar vid tävlingar: Inga löptikar på området vid tävlingar. Ett par dagar innan
tävlingen vill vi inte ha löptikar på appellplanen eller vid borden/på altanen.
Belysning: Vem som helst kan tända/släcka, vid knuten på stora ladan. Tänd och
släck inte i onödan, men se till att det är släckt då appellplanen är tom.
Elstängsel: Vi har varit tvungna att sätta upp elstängsel runt appellplanen, för att
hindra vildsvin från att böka upp gräsmattan. Solbergakommittén avgör om elen ska
vara påkopplad eller inte. Om elen ska vara på gäller att den som sist lämnar
klubbområdet (och som har nyckel till klubbstugan) ser till att eltråden ligger i slinga
(d.v.s. inga öppningar), och att elen är påslagen (kontakten i stora rummet).
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Parkeringen: Vi vill inte ha hundar som skäller i bilarna på parkeringen. Som
funktionärer i klubben tipsar vi hundägare om hur vi undviker skällande hundar.
Fungerar inte tipsen, rekommenderas parkering längre bort, kanske på andra sidan
ladorna.
Vi får inte blockera infarten till ”Stora ladan. Ingen parkering där, alltså.

Gräsklippning
Vi hjälps åt med gräsklippning av appellplan och området runt klubbstugan.
Solbergakommittén upprättar en lista över gräsklippningsansvariga olika veckor.
Nyckel till förrådet där gräsklipparen står finns i klubbstugan, i skåpet intill
ytterdörren. Solbergakommittén ser till att det finns bensin i någon av dunkarna i
förrådet.

Tävlingar och Tävlingsresultat mm
Klubbens officiella tävlingar återfinns på SBK Tävling, www.sbktavling.se. Där hittar
du alla tävlingar och prov som SBK arrangerar.
På hemsidan, under fliken ”Ekipage” beskrivs klubbens tävlingsekipage. Där visas:
• Ekipage som tävlar för Degerfors BK
• Resultat för hundar som meriterats i tävling/prov som SBK arrangerar. (Vi tar
även med resultat från andra arrangörer, om det är en tävlingsform som även
arrangeras av SBK, tex officiella lydnadsprov, utställning, agility.)

Lägsta merit:
Lydnadsklass:
Bruksprov:
IPO:
Rallylydnad:
Agility:
Nosework:
Freestyle:
Utställning:

Tredjepris i lydnadsklass 1
Godkänd appellklass
Godkänd IPO, FH eller BSL, klass 1
Kvalificerande resultat i Nybörjarklass
Ett uppflyttningsresultat från klass 1
Godkänt doftprov
Godkänt resultat
Certifikat

Dessutom: Titlar: Korad, utställningschampion, tjänstehundscertifikat
Kontakta ansvarig för hemsidan, Bengt Nilsson, mailadress post@bengtnilsson.nu,
då det är dags att lägga upp dig och din hund.
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På hemsidan publiceras:
En bild av ekipaget
Namn på föraren
Titel och namn på hunden, ras och födelseår
Meriter uppräknade, med årtal
Mall för meriter. Högsta meriten i varje grupp noteras. Exempel:
Lydnadsklass:
2:a pris startklass
Lydnadschampion (2018)
Bruksprov:
Godkänd appellklass spår (2018)
Uppflyttad till högre klass spår (2018)
Rallylydnad:
Två kvalificerande resultat i fortsättningsklass (2017, 2018)
Rallylydnadsmästare (2018)

Tidigare ekipage
Då hunden är död flyttas ekipaget till ett annat ställe på hemsidan, ”Tidigare
ekipage”. Där hamnar även ekipage vars medlemskap i klubben har upphört, men
som meriterats under sin tid i klubben.

Styrelse, revisorer och kommittéer 2018
Då vi är en liten klubb vill vi att alla ska kunna vara med och bestämma, medan
styrelsen har ett samordnande ansvar och ansvarar för att klubbens ekonomi går
ihop. 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.
Alla kommittéer har koppling till någon i styrelsen, så att styrelsen får information om
att kommittén fungerar, om det är bekymmer, mm.
Styrelsen kallar till medlemsmöten, årsmöten. Medlemsmöten hålls varje månad,
efter den fria träningen på torsdagar. Årsmötet är i februari, och kallelsen till årsmötet
ska enligt stadgarna sändas ut till alla medlemmar senast den 31 december.
Styrelsen ansvarar för information till medlemmar och till allmänheten.
Bevakar championat, uppflyttningar mm.
I december varje år sammanställer styrelsen klubbens verksamhetsberättelse för
föregående år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande år.
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På våren, då det nya verksamhetsåret har kommit igång, uppdaterar styrelsen
dokumentet ”Så här fungerar Degerfors Brukshundklubb” och förmedlar innehållet till
styrelse och kommittéer.

Styrelsen
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleant 1:
Suppleant 2:

Anna Haeggblom Bjellå (anna@bjella.se)
Matilda Warnqvist
Monika Nilsson
Anna Schmitt
Natalie Bohlin
Ingela Lindgren
Bengt Nilsson

Sköter ekonomin, på styrelsens uppdrag: Pär Bjellå (par@bjella.se)

Revisorer
Revisorerna väljs på ett år. De följer styrelsens arbete och klubbens ekonomi, och
gör en granskning av verksamhet och ekonomi inför varje årsmöte.
Hans-Åke Karlsson (sammankallande)
Lars Lundh och
Cia Lindbom

Kommittéerna
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.

Gemensamt
Verksamhet: Årets planerade verksamhet finns i verksamhetsplanen, som har
beslutats på årsmötet. Det är förstås helt ok att lägga till verksamheter. Håll dock koll
på budgeten, styrelsen behöver godkänna kostnader utöver budgeten.
Ansvarsområden: Kommitténs ansvarsområden ska beskrivas i ett dokument, som
styrelsen godkänner. Varje ledamot i kommittén ska ha sitt eget ansvarsområde
beskrivet.
Plan och budget: Kommittén arbetar efter fastställd plan och budget. Vill kommittén
lägga pengar på något som inte ligger i kommitténs budget, tillfrågas styrelsen.
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Om det inhandlas något lämnar man kvittot + förklaring till Pär, som ersätter utlagd
summa.
Ibland vill man inte ligga ute med pengar, då kan man få pengar i förskott av Pär.
Möten: Sammankallande i kommittén ansvarar för att kommittén fungerar, och har de
möten som behövs för att klara verksamheten. Kommittén rapporterar till styrelsen
vad man kommer fram till på mötena.
Administration: I december varje år skrivs en berättelse över den verksamhet man
har bedrivit under året. Det skrivs också en plan över kommande års verksamhet
samt en budget.
2018 har klubben 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 rallyoch agilityverksamhet samt klubbmästerskap (KM). Kommittén har även till sin
uppgift att se till att klubben har tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare.
Sofie Dahlriksson (sammankallande)
Anna H-Bjellå
Pär Bjellå
Matilda Warnqvist
Monika Nilsson
Ingela Karlsson

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén ansvarar för 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. Kommittén
samarbetar med Studiefrämjandet i kurs- och träningsverksamheten. Information om
planerade aktiviteter kommuniceras med medlemmarna via Facebook och hemsidan.
Planering av aktiviteter på träningskvällar (torsdagar) ingår också i kommitténs
arbetsuppgifter.
Matilda Warnqvist (sammankallande)
Hannah Nilsson
Anna Haeggblom Bjellå
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Solbergakommittén
Sköter om vår klubbstuga och appellplanen.
Pär Bjellå (sammankallande)
Hans-Åke Karlsson
Monika Nilsson

Utställning:
Klubbens utställningskommitté planerar, marknadsför och genomför utställningar.
Bevakar att klubbens utställningsfunktionärer är uppdaterade, och att nya
funktionärer utbildas vid behov.
Elisabeth Wahlström (sammankallande)
Carina Nilsson
Natalie Bohlin
Pär Bjellå
Cia Lindbom
Lena Wållberg

Kökskommittén:
”Köket” ser till att det finns kaffe och bullar inköpt när vi är där och tränar. Vid
tävlingar ser de till att funktionärerna får mat och att tävlande och publik kan köpa
fika.
Ingela Lindgren (sammankallande)
Pia Karlsson

MH (Mental Hundbeskrivning):
MH-kommittén ansvarar för arbetet med att planera, marknadsföra och arrangera
klubbens MH:n. Bevakar att klubbens MH-funktionärer är uppdaterade, och att nya
funktionärer utbildas vid behov.
June Jatko (sammankallande)
Anna Schmitt
Marianne Kruse
Marianne Holkkola

Hemsida:
Hemsidan beskriver klubbens verksamhet. Det är här man anmäler till klubbens
kurser och ser vilka aktiviteter som har genomförts och planeras. Alla medlemmar
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behöver förse hemsidan med material, tex tävlingsresultat, kursinformation, bilder
från aktiviteter mm.
2018 ansvarar Bengt Nilsson för hemsidan.

Valberedning
En valberedning väljs på årsmötet och har till uppgift att förbereda nästa års val till
styrelse och revisorer. Årsmötet sker i februari. Förslag till nästa års styrelse och
revisorer lämnas till sekreteraren innan årsskiftet.
Carina Wikvist (sammankallande)
Erika Lindgren
Elisabeth Wahlström
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