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Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Degerfors Brukshundklubb får härmed lämna berättelse för  
verksamhetsåret 2018 

Ytterligare ett fantastiskt verksamhetsår är till ända. 150 medlemmar är aktiva i kurser, 
träningsgrupper, tävlingar eller som stödmedlemmar.  

I fem års tid har samtliga kurser varit gratis för medlemmar i DBK vilket är unikt i Sveriges 
hundvärld. 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 och nedan följer respektive kommittés uppgifter och deras 
delar av verksamhetsberättelsen. 

Kommittéerna 2018 
Tävlingskommittén: Ansvarar för att arrangera de prov och tävlingar som klubben håller, 
exempel är sök-, skydds- och spårprov samt lydnadstävlingar. Ansvarsområdet innefattar 
även rallyverksamhet. 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-, nosework, 
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. 

MH-kommittén: Klubbens kommitté för Mental Hundbeskrivning (MH) planerar, 
marknadsför och genomför MH. Kommittén ansvarar för att det finns materiel till att testa 
hundar (MH-bana), och att klubben har funktionärer som har kompetens att genomföra 
testen. 

Utställningskommittén: Klubbens utställningskommitté planerar, marknadsför och 
genomför utställningar. 
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Solbergakommittén: 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. 

Tävlingskommittén 

Under 2018 anordnade klubben fyra tävlingar i startklass, tre tävlingar i 
bruksprov, två appell och en lägre, högre och elitklass i sök. 

I maj genomförde klubben sin första officiella Rallylydnadstävling. 

Lydnadsklass 

 2018-02-24 Lydnad, startklass inomhus 16 startande

 2018-07-16 Lydnad, startklass 11 startande

 2018-09-22 Lydnad, startklass 11 startande

 2018-12-26 Lydnad, startklass start inomhus 10 startande

Bruksprov 

 2018-04-21 Spår, appellklass 3 startande

 2018-08-11 Sök, lägre, högre och elitklass 3 startande

 2018-10-20 Spår, Appellklass 10 startande

Rallylydnad 

 2018-05-05 Rallylydnad, dubbeltävling nybörjarklass, 44 startande

Totalt har det under året varit 106 startande på klubbens tävlingar. 

Bilden: Tävling - Spår appellklass den 20 oktober 2018. De åtta uppflyttade ekipagen 
tillsammans med domarna Anna Haeggblom Bjellå och Monika Sasse 
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Tävlingsekipage 

Klubben har under verksamhetsåret haft ett flertal ekipage som tävlat i grenarna bruksprov, 
rallylydnad och lydnadsklass. 

Klubben har även ett antal medlemmar som gjort doftprov och tävlat i grenen Nose Work. 

Ett extra grattis säger vi till de ekipage som tävlat med godkänt resultat, uppflyttning eller 
som förvärvat någon titel under 2018. 

Tävlingskommittén 2018 - Sofie Dahlriksson (SK), Pär Bjellå, Anna Haeggblom Bjellå, 
Monika Nilsson, Ingela Karlson och Matilda Warnqvist 

Utbildningskommittén 

Utbildningskommittén har tagit hand om klubbens ansvar för hundägarutbildningen. 
Utbildning av hundägare, främst inom Degerfors kommun.  

Valp-, klicker-, bruks-, nosework-, rallylydnad-, specialsök-, spår-, människosök- och 
tävlingskurser är exempel på kurser som erbjöds. Förutom detta ansvarar 
utbildningskommittén för att klubbens instruktörer hålls uppdaterade med nya 
träningsmetoder. Man ser även till att nya instruktörer utbildas. Det mesta av arbetet sker i 
samverkan med Studiefrämjandet. 

Agneta Wändell och Leonberget.z 
Saxo Grammaticus ”Saxon” 
Godkänt DP 1 (eukalyptus) 

Agneta Wändell och 
Gullvivebackens Cornelius ”Sigge”
Diplom NW1 TEM 

Anna Haeggblom Bjellå och 
Kaldogårdens Allan ”Allan” 
Godkända i lägre klass sök 
Uppflyttade till högre klass spår 
Mentaltest: Godkänd 

Hanna Karlsson med RLD N Zack 
RLD N (Rallylydnadsdiplom 
nybörjarklass) 

Monika Nilsson och Heimdals Lita 
”Lita” 
Uppflyttade till lägre klass spår 

Marianne Möller och Compagno di 
corso Casanova ”Leo” 
BIR och CERT på utställning 

Natalie Bolin och Koppartrollets 
Mistral ”Vissla” 
Uppflyttade till lägre klass spår 
Uppflyttningsresultat Startklass 

Pia Karlsson och Love 
Godkänt resultat i startklass 

Sofie Dahlriksson och LD 
Startklass Ghostrider’s Man in a 
Million ”Karlsson” 
Lydnadsdiplom startklass 
Godkänt DP 1 (Eukalyptus) 
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Förutom specifika utbildningar ingår också övrig kurs- och 
träningsverksamhet i kommitténs uppgifter. 

Styrelsen beslöt att även fortsatt under året erbjuda gratis utbildningar och 
andra aktiviteter för våra medlemmar vilket är uppskattat.  

Detta år har vi lyckosamt hållit dessa studiecirklar samt andra aktiviteter. 

Alla våra studiecirklar bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet 
och vi tackar dem för ett gott samarbete.  

Under året har både instruktörer och aktiva medlemmar deltagit i ett 
antal olika föreläsningar. 

Monika Nilsson har examinerats till SBK Allmänlydnadsinstruktör. 

Utbildningskommittén har haft följande möten: 7/5 Instruktörsmöte 
tillsammans med studiefrämjandet. 24/9 Möte med utbildningskommittén, 
1/10 Handledarkurs, 15/10 Handledarkurs, 14/12 Möte utbildningskommittén 

Kommittén har också haft övriga kontakter under året via den slutna 
facebookgruppen. 

Öppna träningar och Träningsgrupper 

Kvällsträning torsdagar 

Dagträning onsdagar 

Drop‐in‐träning Lervik 

AMA‐träningsgrupp 

Lydnad träningsgrupp 

Sök‐ och lydnadsgrupp 

Spårgrupp 

Facebook‐planerade 
aktiviteter 

Klubbens medlemmar har också genomfört 
flertalet spontana träningstillfällen då vi 
träffats i skog för att träna spår och sök. 

Kurser 

Allmänlydnad – 1 st 

 Appellklassmoment – 1 st 

Appellkurs spår – 1 st 

Bruksmoment  avancerad  –  1 
tGrundkurs tävling steg 1 – 1 st

Grundkurs tävling steg 2 – 1 st 

Klickerkurs fortsättning – 2 st 

Klickerkurs grund ‐ 1 st 

Kontrollkurs – 2 st 

Nosework aktivering – 2 st 

Nosework tävling – 2 st 

Rallylydnad fördjupning – 2 st 

Rallylydnad grund – 1 st 

Spårkurs aktivering – 1 st 
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Allmän träning 
Vi har erbjudit och genomfört öppen träning från tidig vår till sen höst, både under dag- 
och kvällstid. Dessa har varit väldigt uppskattade. 

Utbildningen vill passa på att tacka alla som har hjälpt till vid kurser som instruktörer, 
medhjälpare eller träningsansvariga. Utan er försvinner klubbens aktiviteter! 

Utbildningskommittén bestod 2018 av Matilda Warnqvist (sammankallande), Anna 
Haeggblom Bjellå och Hannah Nilsson 

Mentalbeskrivning hund, MH 

En utbildning av figuranter till MH beskrivning är genomförd. 

Under året har nio MH-figuranter utbildats och examinerats i klubbens regi, under June 
Jatkos ledning. Grattis till klubben och alla nya figuranter. Banan för MH-test planerades 
och byggdes upp och Martti Keskinen var här och godkände banan. Martti Keskinen är 
distriktets RUS-ansvarige, Rasutvecklingssektorn. 

Kommitté 2018: June Jatko (SK) Anna Schmitt, Marianne Kruse, Marianne Holkkola. 

Deltagarna i utbildningen för MH-figuranter 2018 samt kursledare June Jatko (med blommor). 
Saknas på bilden gör Monika Nilsson och Marianne Holkkola. 



Degerfors Brukshundklubb, verksamhetsberättelse 2018 

Sida 7 av 9 

Utställningskommittén 

Under året har klubben genomfört två inofficiella utställningar 

Första utställningen var den 24 februari i Botorps ridhus, för alla raser. (Bilderna ovan) 

Vi fick 331 hundar anmälda för domarna Jack Brander, Marith Karlsson, Roy Sundbye och 
Daniel Persson. Utställningen flöt på mycket bra, mycket tack vare en väl inarbetad 
funktionärsstab. Noterades att våra utställare var mycket nöjda. 

Den 16 juli genomfördes vår kvällsutställning, inofficiell för alla raser. 160 hundar anmälda 
för domarna Tim Taylor, Therese Löf och Lowe Kanflod. Utställningen genomfördes utan 
problem och våra utställare var även nu nöjda. Denna utställning arrangerades på klubbens 
anläggning, Solberga.  

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. 

Utställningskommitté 2018: Elisabeth Wahlström (SK), Cia Lindbom, Carina Therese 
Nilsson-Wikvist, Pär Bjellå och Natalie Bolin  
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Solbergakommittén 
Under året hade vi en röjardag på vårkanten. Allmän städning, röjning av sly och 
”blandat fixande”. 

Klubben har köpt nya utemöbler till altan. 

En nyare gräsklippare har köpts in. Mycket uppskattat 
av klubbens klippare. Klipptiden av 
appellplan/gräsmattan har mer än halverats mot 
tidigare.  

Kommittén har också fått beviljat av styrelsen att köpa 
in ett elektroniskt lås till ytterdörren. 

Solbergakommittén vill tacka alla för gott samarbete detta 
året. 

Kommitté 2018: Monika Nilsson (SK), Hans-Åke Karlsson, Pär Bjellå 

Kommittén för kök och trivsel 
Under året har det har ordnats mat och fika till funktionärer vid tävlingar och vid våra två 
utställningar. 

Vi har under året köpt in en ny spis och ny dammsugare. Även tillkommit några grytor och 
nya muggar. 

Fikaförsäljning vid tävlingar och vår sommarutställning 

Glädjande är att det inte är svårt att få medlemmar att hjälpa till i köket när det behövs och 
vi tackar alla som ställt upp.  

I kommittén 2018: Ingela Lindgren och Pia Karlsson 
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Styrelsen 2018 
Antalet medlemmar som är aktiva och tar ansvar för träningsgrupper och 
aktiviteter fortsätter att öka. 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. Klubben har för första gången arrangerat en officiell rallylydnadstävling, och 
kurser i nosework har blivit ett återkommande inslag. 

Under året har styrelsen träffats vid sex tillfällen och inbjudit till sex medlemsmöten, varav 
ett årsmöte. 

En funktionärsträff genomfördes där klubbens styrelse och kommittéer samlades för att 
prata om klubben och vår verksamhet. 

Styrelsen tackar alla medlemmar som bidragit till ett aktivt hundår. 

Styrelsen 

Degerfors den 10 februari 2019 

______________________
Anna Haeggblom Bjellå 

Ordförande

______________________ 
Matilda Warnqvist 
Vice ordförande 

______________________
Monika Nilsson 

Sekreterare

______________________ 
Anna Schmitt 

Kassör 

______________________
Natalie Bolin 

Ledamot

______________________ 
Bengt Nilsson 

Suppleant 

______________________
Ingela Lindgren 

Suppleant


