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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Degerfors Brukshundklubb får härmed lämna berättelse för
verksamhetsåret 2019.
Ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår är klart. Klubbens 163 medlemmar är aktiva i
kurser, träningsgrupper, tävlingar eller som stödmedlemmar.
I sex års tid har samtliga kurser varit gratis för medlemmar i DBK vilket är unikt i Sveriges
hundvärld. Även med gratis kurser har vi en god ekonomi. Detta mycket tack vare låga
kostnader för klubbstuga och plan kombinerat med mycket goda inkomster från våra
utställningar och bra ersättning från Studiefrämjandet. Våra instruktörer och funktionärer
arbetar ideellt, och genom alla positiva funktionärers insatser kan vi glädjas över vår fina
klubb.

Styrelsen
I klubben vill 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 där alla medlemmar som vill kan komma till tals.
Styrelsen sköter om klubbens ekonomi, in och utbetalningar, håller kontakt med kommunen
och aktuella samverkanspartners och organisationer. Styrelsen utser kommittéer och
ansvarar för att det löpande arbetet fungerar. Det mesta av klubbens verksamhet drivs via
våra kommittéer och nedan följer respektive kommittés uppgifter och deras delar av
verksamhetsberättelsen.

Kommittéerna 2019
Tävlingskommittén: Ansvarar för att arrangera de prov och tävlingar som klubben håller,
exempel är sök-, skydds- och spårprov samt lydnads- och rallylydnadstävlingar. 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-, aktiverings-, bruks-, rallylydnad-, nosework, 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 att nya instruktörer utbildas. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i kurs- och
träningsverksamheten.
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MH-kommittén: Klubbens kommitté för Mental Hundbeskrivning (MH) planerar,
marknadsför och genomför MH. Kommittén ansvarar för att det finns materiel till vår MHbana, och att klubben har funktionärer som har kompetens att genomföra MH.
Utställningskommittén: Klubbens utställningskommitté planerar, marknadsför och
genomför utställningar.
Solbergakommittén: Sköter främst om vår klubbstuga och appellplanen. Hanterar
gräsklippning och allmän skötsel av anläggningen.
Kök- och trivselkommittén: Kommittén ser till att det är påfyllt i skafferi, kyl och frys inför
alla möten och aktiviteter som sker på anläggningen. 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 2019 anordnade klubben fem tävlingar i startklass, tre tävlingar i bruksprov (två
appellklass spår och en lägreklass sök) samt två officiella tävlingar i rallylydnad
(nybörjarklass respektive fortsättningsklass).
Lydnadsklass






2019-01-26 Lydnad, startklass inomhus 12 ekipage
2019-05-25 Lydnad, startklass inomhus 4 ekipage
2019-07-15 Lydnad, startklass 12 ekipage
2019-09-28 Lydnad, startklass 6 ekipage
2019-12-26 Lydnad, startklass inomhus 16 ekipage

Bruksprov




2019-04-27 Spår, appellklass 4 ekipage
2019-06-29 Spår lägre klass, 8 ekipage
2019-10-19 Spår, appellklass 8 ekipage

Rallylydnad



2019-05-25 Rallylydnad, nybörjarklass, 30 ekipage
2019-09-28 Rallylydnad, fortsättningsklass, 47 ekipage

Totalt var det under året 147 startande på klubbens tävlingar.
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Tävlingsekipage
Klubben har under verksamhetsåret haft ett flertal ekipage som tävlat i grenarna bruksprov,
nosework, rallylydnad och lydnadstävling. En del har nått framgångar i utställningsringen
eller erhållit en titel på sin hund.
Ett extra grattis säger vi till de ekipage som tävlat med godkänt resultat, uppflyttning eller
som förvärvat någon titel under 2019.
Lydnadstävling



Carina Therese Nilsson-Wikvist och Chi-Lott's Kalle Kexchoklad: Godkänd
startklass.
Lena Wållberg och RLDN RLDF Copper´s Skogsstjärna: Uppflyttad till
lydnadsklass 1.

Rallylydnad





Carina Therese Nilsson-Wikvist och Lindatorps Leonora: Tre kvalificerande
resultat i nybörjarklass.
Lena Wållberg och RLDN RLDF Copper´s Skogsstjärna: Tre kvalificerande
resultat rally i fortsättningsklass.
Lena Wållberg och RLDN RLDF Copper´s Magic tale: Tre kvalificerande resultat
rally i fortsättningsklass.
Natalie Bolin och Koppartrollets Mistral 'Vissla'. 3 godkända resultat i rallylydnad
fortsättning (uppflyttad till avancerad)

Bruksprov




Sofie Dahlriksson och Lilla Primtorpets Tiwaz: Godkänd appellklass.
Ingela Karlsson och Goblinwalley Prince Charming, Rufs, uppflyttad till högre
klass spår.
Anna Haeggblom Bjellå och Kaldogårdens Allan: Godkänd lägre klass skydds,
godkänd högre klass spår.

Nosework








Therese Öhrman och Amulet Golden Star Candy Girl: Godkänt doftprov lagerblad.
Uppflyttad till nosework 2.
Agneta Wändell och Gullvivebackens Cornelius aka Sigge: Godkänt doftprov
lagerblad.
Lena Wållberg och RLDN RLDF Copper´s Skogsstjärna: Godkänt doftprov
eukalyptus.
Ingela Lindgren och Siri: Godkända doftprov eukalyptus och lagerblad.
Pia Karlsson och Love: Godkända doftprov eukalyptus, lagerblad och lavendel.
Sofie Dahlriksson och Lilla Primtorpets Tiwaz: Godkända doftprov eukalyptus,
lagerblad och lavendel.
Gun Pettersson och Azlangården Molle: Godkända doftprov eukalyptus, lagerblad
och lavendel.
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Övrigt





Monika Nilsson och Heimdals Lita Titel Korad (godkänd mentaltest +
exteriörbeskrivning)
Jaana Helgesson och Heart of Darkness Yumyum (Magnus) Svensk
utställningschampion.
Therese Öhrman och Amulet Golden Star Candy Girl: Svensk, dansk, finsk och
nordisk utställningschampion.
Sofie Dahlriksson och Lilla Primtorpets Tiwaz: Nordiskt cert på utställning.

Utbildning av tävlingsfunktionärer
Fyra medlemmar har påbörjat utbildning till tävlingsledare, bruksprov, i distriktets regi.
Utbildningen pågår, och vi hoppas att samtliga är färdiga med utbildningen under 2020.
Tävlingskommittén 2019: Anna Haeggblom Bjellå, (SK), Pär Bjellå, Sofie Dahlriksson
Monika Nilsson, Matilda Warnqvist, Ewa Fredriksson, Natalie Bohlin, Anna Schmitt
och Marianne Tegnelund.

Bilden: Inför en tävling är det många saker som behöver fixas, ett exempel är
appellplanen, som behöver vara uppsnyggad och fin. Tack Mia Lonnfors (bilden) och
alla andra som har arbetar för att klubben ska kunna arrangera tävlingar!

Sida 5 av 11

Degerfors Brukshundklubb, verksamhetsberättelse 2019

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén har tagit hand om klubbens ansvar för hundägarutbildningen.
Utbildning av hundägare, främst inom Degerfors kommun.
Valp-, aktiverings-, bruks-, rallylydnad-, nosework, spår-, sök- och tävlingskurser är
exempel på kurser som erbjuds. 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.
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.

Kurser
Under 2019 har utbildningskommittén arrangerat följande studiecirklar samt andra
aktiviteter.
Alla våra studiecirklar bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet och vi tackar dem för ett
gott samarbete.
Tidigare Klickerkurs, grund och fortsättning och bytt namn till Grundkurs tävling, steg 1 och
2.
Kurser och Träningsgrupper












Valpkurs – 2 st
Vardagslydnad – 1 st
Kontrollkurs – 4 st
Aktiveringskurser – 7 st
Grundkurs tävling, steg 1 el 2 – 7 st
Tävlingsmoment lydnad/bruks – 1 st
Nosework – 3 st
Rallylydnad – 2 st
Budföring - 1
Grundmodul för kursledare – 2 st
Träningsgrupper lydnad, rally, spår mm – 8 st
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Sammanlagt blev det 38 kurser och träningsgrupper, vilket får anses som väldigt mycket för
en så pass liten klubb med runt 150 medlemmar.
Utöver kurs- och träningsgruppverksamhet har klubben bjudit medlemmar på fri träning i
Lervikshallen vid flera tillfällen.
Totalt har studiecirklarna innehållit 614 studietimmar. I snitt är varje studiecirkel 18
studietimmar lång.

Vidareutbildningar
Under året har en instruktörsutbildning till SBK-instruktör påbörjas, kursledare Anna
Haeggblom Bjellå. Tre deltagare från Degerfors BK samt en deltagare från Laxå beräknas
vara klara instruktörer i allmänlydnad i mars 2020.
En pågående vidareutbildning för kursledare leds av Sofie Dahlriksson. Ämnet är specialsök,
en variant av nosework, och den planeras att bli ny tävlingsform inom SBK inom ett par år.

Bilden: Klubben bjöd på hamburgare med hundsnack efter träningarna på
måndagskvällarna hösten 2019.

Vi tackar alla medlemmar som bidrar till att göra klubben till en levande aktiv klubb, där vi
delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter och hjälper varandra så mycket som
möjligt.

Utbildningskommittén 2019: Matilda Warnqvist (SK), Anna Haeggblom Bjellå och
Rebecca Strömberg
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Mentalbeskrivning hund, MH
MH kommittén arrangerar Mentaltest i enlighet med SBK:s regler med syfte att beskriva
mentaliteten främst hos våra bruksraser, men även andra raser är välkomna. Vi arbetar även
med att hålla våra figuranter uppdaterade med nya regler som gäller.
Under 2019 har klubben genomfört 3 st MH:n,
28 April anordnade vi vårat första MH med 8 st deltagare, de bestod av flera olika raser
bland annat Schäfer och Bouvier.
24 Augusti hade vi ett uppfödar-MH för 7 st Schäfrar.
12 September anordnade vi vårat första kvälls-MH där med 4 st hunder av olika raser.
MH-Kommitteen 2019: Anna Schmitt (SK) June Jatko, Marianne W. Kruse, Sara
Leppänen, Matilda Warnqvist, Pia Karlsson, Ingela Lindgren, Ingela Karlsson och Natalie
Bolin.

Spårmarkens Avicci (Acce) kollar in spöket. Foto: Lina Vörde
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Utställningskommittén

Bild från sommarutställningen på Solberga
Under 2019 arrangerades två inofﬁciella utställningar av klubben, en vinter och en
sommarutställning.
Årets första utställningen var den 23 februari i Dammängens ridhus, för alla raser.
Planerat var att hålla utställningen i Karlskoga Ridklubbs ridhus i Botorp som tidigare. Några
veckor innan fick vi dock besked om vi inte kunde vara på Botorp beroende på sjuka hästar
(kvarka) på ridskolan. En snabb omplanering ﬁck göras och tack till både ridklubben och
Dammängen Entreprenad & Dressyr AB för hjälpen att ordna nya lokaler åt oss.
Vi fick 350 hundar anmälda för domarna Renata Johansson, Jörgen Oinonen, Jenny Öhkvist,
Pernilla Hallgren och Tim Taylor. Utställningen ﬂöt på mycket bra, mycket tack vare en väl
inarbetad funktionärsstab och även detta år var utställarna nöjda.
Måndagen den 15 juli var det dags igen, kvällsutställning på appellplanen vid klubben i
Solberga, inofficiell för alla raser. 157 hundar anmälda för domarna Carin Lundskog, Gunilla
Karlström och Tomas Wiklund.
Utställningen genomfördes utan problem, förutom ett tält som inte höll för vindarna, och
våra utställare var även nu 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.
Utställningskommitté 2019: Pär Bjellå (SK), Matilda Warnqvist, Natalie Bolin och Anna
Haeggblom Bjellå. I projektgruppen för utställningarna ingick förutom kommittén även
Elisabeth Wahlström, Carina Wikvist Nilsson och Bengt Nilsson
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Solbergakommittén
Under året hade vi en röjardag strax innan klubbens utställning, allmän städning, röjning av
sly och ”blandat ﬁxande”.
Gräsklipparen vi köpte förra året fungerar bra och klipptiden för hela gräsmattan är nu
betydligt kortare än med den gamla trädgårdsklipparen. Vädret har dock orsakat att vi inte
kunnat klippa lika ofta som tänkt.
Nytt elektroniskt lås har satts in i ytterdörren och efter en inkörningsperiod så har det
fungerat bra.
Solbergakommittén vill tacka alla för gott samarbete under året.
Kommitté 2019: Pär Bjellå (SK) och Hans-Åke Karlsson

Kommittén för kök och trivsel
Under året har det har ordnats mat och fika till funktionärer vid tävlingar och vid våra två
utställningar.
Under året har även inköp gjorts av en större kaffebryggare som bättre svarar mot behovet..
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 2019: Ingela Lindgren och Pia Karlsson
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Styrelsen 2019
Antalet medlemmar som är aktiva och tar ansvar för träningsgrupper och aktiviteter är
fortsatt stort.
Som framgår av kommittérapporterna ovan har det varit många aktiviteter från ett brett
register.
Under året hade vi förutom årsmötet haft tre medlemsmöten och sex styrelsemöten.

Styrelsen tackar alla medlemmar som bidragit till ett aktivt hundår.

Styrelsen
Degerfors den 16 februari 2020

______________________
Pär Bjellå
Ordförande

______________________
Matilda Warnqvist
Vice ordförande

______________________
Bengt Nilsson
Sekreterare

______________________
Anna Schmitt
Kassör

______________________
Jan Klerung
Ledamot

______________________
Ingela Lindgren
Suppleant

______________________
Pia Karlsson
Suppleant
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