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Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Degerfors Brukshundklubb får härmed lämna berättelse för  
verksamhetsåret 2020. 

Året inleddes med årsmöte och vår inofficiella utställning i Botorps ridhus som blev en bra 
och uppskattad utställning med många deltagare. Nya styrelsen för året var inspirerad att 
åka på distriktskonferens för att träffa styrelser från andra klubbar i distriktet och byta 
erfarenheter, en klubbfest planerades som tack för allt arbete under utställningar och andra 
arrangemang. 

Mars månad vände allt, pga covid-19, och det mesta av vår verksamhet fick ställas in eller 
arrangeras på annat sätt. Styrelsens och våra kommittéers uppgift handlade mycket om att 
följa och tolka de restriktioner och rekommendationer som kom från myndigheter och våra 
huvudorganisationer, SKK och SBK. 

Vi har under året ändå kunna hålla mycket av vår verksamhet igång, kurser har hållits 
utomhus och med begränsat antal deltagare, även tävlingar och MH har kunnat genomföras 
under vår och sommar. Medlemsmöten har kunnat genomföras digitalt via zoom. 

Ekonomiskt har vi klarat oss bra under 2020, mycket pga att vi hann genomföra 
utställningen i februari och att kostnaderna har varit låga under året då flera planerade 
aktiviteter har fått ställas in. Då vi troligtvis inte kommer kunna genomföra någon 
utställning 2021 måste vi se över vår ekonomi och öka våra intäkter från andra 
verksamheter. År 2021 och närmaste åren kan bli tuffa år för många lokalklubbar inom 
SBK. 

I sju års tid har samtliga kurser varit gratis för medlemmar i DBK vilket är unikt i Sveriges 
hundvärld. Även med gratis kurser har vi haft 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. Under 2021 kommer vi bryta att ha gratiskurser och framöver ha möjlighet att ta 
betalt för våra kurser. 
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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 2020 
Tävlingskommittén: Ansvarar för att arrangera de officiella bruksprov, rallylydnads- och 
lydnadstävlingar som klubben anordnar. Kommittén har även till sin uppgift att anordna 
klubbmästerskap, och 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 
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.  

MH-kommittén: Klubbens kommitté för Mental Hundbeskrivning (MH) planerar, 
marknadsför och genomför MH. Kommittén ansvarar för att det finns materiel till vår MH-
bana, 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. 
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Tävlingskommittén 
Pandemin som har dragit fram över världen under 2020 har gjort att flera planerade 
tävlingar har fått ställas in. Endast fyra officiella tävlingar samt ett inofficiellt 
klubbmästerskap har kunnat genomföras.   

Lydnadsklass  
 2020-09-26 Lydnad, startklass inomhus 9 ekipage

Bruksprov  
 2020-06-27 Spår lägre klass, 5 ekipage.
 2020-08-22 Spår, appellklass 7 ekipage.

Rallylydnad  
 2020-08-26 Rallylydnad, fortsättningsklass, två klasser, 42 ekipage.

Totalt var det under året 63 startande på klubbens officiella tävlingar. 

Klubbmästerskap 
I år fick vi låna Laxå BK för vårt klubbmästerskap. Fjorton tävlande, en bra siffra för en 
glad, liten klubb! Men vi var inte bara tävlande! Samtidigt var vi alla domare, spårläggare, 
hundhållare, bevakningsfigurant, kaffekokare, sekretariat, prisutdelare och annat som hör 
en tävling till. 

När alla poäng räknats ihop hade Matilda och Jax flest poäng, följt av Anna och Oska, 
Natalie och Vissla, Jan med Nando, Maria med Nikki och Sofie med Tiwaz. Alla deltagare 
fick priser och applåder! 

Tack Maud och Ingela, som sponsrade tävlingen med fina priser! Tack till Laxå 
Brukshundklubb, för att vi fick nyttja era planer och era skogar. 



Degerfors Brukshundklubb, verksamhetsberättelse  

Sida 5 av 12 

Bilden: Klubbmästerskap! KM 2020 - Matilda högst upp på prispallen. Tvåa blev Anna 
och Oska, följt av Natalie och Vissla, Jan med Nando, Maria med Nikki och Sofie med 
Tiwaz. 

Tävlingsekipage  

Klubben har under verksamhetsåret haft ekipage som tävlat i grenarna bruksprov, 
nosework, rallylydnad och lydnadstävling.  

Ett stort grattis säger vi till klubbens ekipage som tävlat med uppflyttning eller som 
förvärvat någon titel under 2020.  

Bruksprov 
 Sofie Dahlriksson och Lilla Primtorpets Tiwaz, uppflyttad från appellklass.

Nosework 

 Agneta Wändell och Gullvivebackens Cornelius ”Sigge”, tre diplom i TSM och
därmed uppflyttad till TSM2.

Doftprov (inför tävling i nosework) 
 Agneta Wändell och Saxon, godk. doftprov lagerblad.
 Agneta Wändell och Gullvivebackens Cornelius ”Sigge”, godk. doftprov lavendel.
 Pia Karlsson och Aqudor Versace "Neo”, godkänt doftprov eukalyptus.
 Carina Nilsson Vikvist och RLD N Skallvrån's Nimloth, godk. doftprov eukalyptus.
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Rallylydnad 

 Carina Nilsson Vikvist och RLD F Lindatorps Leonora, tre kvalificerande resultat i
fortsättningsklass.

 Carina Nilsson Vikvist och RLD N Skallvrån's Nimloth, tre kvalificerande resultat i
nybörjarklass.

 Isabelle Nilsson med RLD N Chroje Listiga Lisen, två kvalificerande resultat i
fortsättningsklass.

 Johanna Frid och RLD N Saga, tre kvalificerande resultat i nybörjarklass.
 Pia Karlsson och RLD N Goldvision Endpoint Security "Love”, tre kvalificerande

resultat i nybörjarklass.
 Sara Leppänen med RLD N Ghostrider's Lady Gaga ”Vimsa”, tre kvalificerande

resultat i nybörjarklass.
 Lena Wållberg med RLDN RLDF Copper's skogstjärna, ”Vera”, ett kvalificerande

resultat i avancerad klass.

Lydnadstävling 

 Sofie Dahlriksson och Lilla Primtorpets Tiwaz, uppflyttad från startklass.

Övrigt 
 Kristina Forsberg och Charisteas Fight, korad.

Utbildning av tävlingsfunktionärer 
Ingen utbildning till tävlingsfunktionär har påbörjats eller slutförts under året. 

Vi tackar alla medlemmar som bidrar till att arrangera våra tävlingar! Det gäller allt, från 
gräsklippning och kaffekokande till spårläggning och tävlingsledning. Alla har gjort ett fint 
och uppskattat jobb. 

Tävlingskommittén 2020: Anna Haeggblom Bjellå, (SK), Pär Bjellå, Sofie Dahlriksson, 
Matilda Warnqvist, Ewa Fredriksson, Natalie Bohlin, Anna Schmitt och Marianne 
Tegnelund. 
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Utbildningskommittén 
Kurser  

Coronapandemin under 2020 har medfört att vi inte har kunnat hålla så många kurser och 
träningstillfällen som vi har velat. Följande studiecirklar samt andra aktiviteter har dock 
kunnat genomföras. 

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

Kurser och Träningsgrupper 

 Valpkurs – 3 st
 Kontrollkurs – 1 st
 Specialsök – 1 st
 Grundkurs tävling, steg 1 el 2 – 2 st
 Appellkurs - 1
 Vidareutbildning för kursledare – 2 st
 Träningsgrupper lydnad, rally, spår mm – 2 st

Sammanlagt blev det 12 kurser och träningsgrupper. 

Utöver kurs- och träningsgruppverksamhet har klubben bjudit medlemmar på fri träning i 
Lervikshallen vid flera tillfällen. 
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Vidareutbildningar  

Under året har en instruktörsutbildning till SBK-instruktör slutförts, kursledare Anna 
Haeggblom Bjellå. Rebecca Strömberg, Sofie Dahlriksson, och Ewa Fredriksson från 
Degerfors BK samt Maria Ahlström från Laxå fick titeln SBK-instruktörer i mars 2020. 

Bilden: Rebecca Strömberg, Sofie Dahlriksson, Maria Ahlström (Laxå BK), och Ewa 
Fredriksson, nyblivna SBK-instruktörer, firades av med blommor och ballonger. 

Klubbens kursledare har påbörjat en föreläsningsserie med Maria Brandel i grundträning 
och tävlingsträning. Utbildningen kommer att avslutas under 2021. 

Utbildningskommittén 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 2020: Matilda Warnqvist (SK), Anna Haeggblom Bjellå och 
Rebecca Strömberg 
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Mentalbeskrivning hund, MH  
Vi arrangerar Mentalbeskrivning 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 2020 har Degerfors BK anordnat fyra MH:n, varav två heldagar med inplanerade 
åtta ekipage per tillfälle, samt två kvälls-MH med 4 inplanerade ekipage per tillfälle. 

År 2020 var speciellt på grund av coronan och vårt första MH fick vi tyvärr ställas in för 
att följa SKK:S regler. Men trots det kunde vi under året anordna så många MH:n och 
efterfrågan var STOR.  Utöver att anordna MH på ett annorlunda och säkert sätt gjordes 
även lättare justeringar på banan efter nya regler från SKK. 

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

Bild från februariutställningen vid Botorps ridhus 

I februari 2020 arrangerades en inofficiell utställning för alla raser i Botorps ridhus av 
klubben. Den hann genomfördes innan det var aktuellt med pandemirestriktioner. 

Vi hade cirka 350 hundar anmälda för domarna Gunilla Sandberg, Pernilla Hallgren 
Pettersson, Cecilia Benjaminsson, Andreas Lantz och Cathrin Westin. Utställningen flöt på 
mycket bra, mycket tack vare en väl inarbetad funktionärsstab och även detta år var 
utställarna nöjda. 

Eventuella funderingar och planering för sommarutställning fick ställas in då en sådan inte 
hade kunnat genomföras på ett säkert sätt. 

Utställningskommittén vill tacka alla funktionärer som hjälpt till vid utställningen, såväl 
före-under-som efteråt. 

Utställningskommitté 2020: 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 

Solbergakommittén 
Vi har under året haft två röjardagar med allmän städning, röjning av sly och ”blandat 
fixande”. Gräsklipparen har använts flitigt och gräset på appellplanen har, med några 
undantag då regnet var för ihärdigt, alltid varit kortklippt. 
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Tyvärr hade vi mot slutet av året besök av vildsvin som varit på appellplanen och runt 
stugan och gjort några fåror i gräset.  Stort tack till Marcus och Veronica som var snabba 
att fixa till tråden runt planen och se till att el-aggregatet kopplades in.  

Markus tar ner sly vid planen 

Solbergakommittén vill tacka alla för gott samarbete under året. 

Kommitté 2020: Pär Bjellå (SK) och Markus Töyrylä och Veronica Töyrylä. 

Kommittén för kök och trivsel 
Under året har det har ordnats mat och fika till funktionärer vid tävlingar och vid vår 
utställning och fikaförsäljning vid tävlingar. 

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 2020: Ingrid Westberg 
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Styrelsen 2020 
Antalet medlemmar som är aktiva och tar ansvar för träningsgrupper och aktiviteter är 
fortsatt stort. Totalt antal medlemmar i klubben är vid årsskiftet ca 135 personer. 

Som framgår av kommittérapporterna ovan har det varit många aktiviteter från ett brett 
register.  

Under året hade vi förutom årsmötet haft tre medlemsmöten och tio styrelsemöten. 

Styrelsen tackar alla medlemmar som trots pandemier hållit klubbens verksamhet igång 
och även följt de restriktioner som gällt och hittat nya kreativa lösningar på aktiviteter. 

Styrelsen 

Degerfors den 23 januari 2021 

______________________
Pär Bjellå 

Ordförande 

______________________ 
Jan Klerung 

Vice ordförande 

______________________
Bengt Nilsson 

Sekreterare 

______________________ 
Anna Schmitt 

Kassör 

______________________
 Maud Lagerlöf Vallerud 

Ledamot 

______________________ 
Gun Pettersson 

Suppleant 

______________________
Ingrid Westberg 

Suppleant 


