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Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2016.  
Styrelsen har bestått av Peter Jakob ordförande, Lena Funseth-Norberg, vice ordf. ,Margaretha 
Lundmark, kassör, Gunnel Crona, sekreterare,  Anna Zetterqvist, ledamot och suppleanterna Anja 
Abrahamsson och Arne Näsholm.  
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten samt genomfört tre medlemsmöten, varav ett årsmöte och två var 
sektormöten inom Mental och HUS. Lokalklubbskonferensen i april ställdes in pga för få deltagare.  
Distriktet har arbetat via sektorer(utskott) som ansvarat för olika verksamhetsområden.  
 

Tävlingssektorn  

Positivt har varit att samarbetet och engagemanget hos våra domare har varit bra även i år. Alla har 
bidragit till att lösa de problem som uppstått och de tar ansvar för att tävlingarna ska bli bra. 
Det har varit ett bra engagemang hos flera lokalklubbar och de har varit ett bra samarbete mot TÄS i 
distriktet. Det är dock svårt att få förståelse för hur domarfördelningen fungerar i distriktet och det går 
många rykten om hur andra distrikt gör. Jag har varit i kontakt med våra ”grannar” och försöker 
stämma i bäck men det är svårt när det gärna pratas om distriktet istället för med distriktet. 

De nya lydnadsreglerna medförde väldigt mycket arbete i slutet på året och det finns fortfarande 
många oklarheter att reda ut centralt. Det stora problemet blir dels logistiken, dvs att få ut information 
till alla som behöver den såsom domare och tävlingsledare, och dels att få ihop utbildningar där alla 
kan delta i vårt stora distrikt. Som tur är har våra utbildare Åsa Häggström och Camilla Kjellberg varit 
duktiga att planera och genomföra utbildningarna! Stort tack till dem och de lokalklubbar vi fått 
utnyttja. 

Målsättningen för året  
Vi hade som plan att genomföra en domarkonferens och utbildning i de nya lydnadsreglerna. Vi 
genomförde både konferensen (i april) och vidareutbildningen för både domare och tävlingsledare för 
att möta de nya reglerna. Jag försökte införa arbetsgrupper, en för att vidareutveckla lydnadsdomare 
och en för att vidareutveckla bruksdomare, men intresset har varit väldigt svalt. Ambitionen kvarstår 
och vi får fortsätta arbeta för det. Det går inte att driva denna sektor på en person. 

Tävlingsresultat:  
Vi hade med två tävlande på Lydnads SM, Lena Eriksson från Åre och Elinor Hast från Sundsvall. 
Vi hade med 4 deltagare i rapport på Bruks SM, Ulrika Hedberg, Tomas Hedberg, Lilian Näslund och 
Bert Sjölund. Vi hade även en deltagare i IPO på Bruks SM, Roger Eriksson från Örnsköldsvik. 

Utbildningar: 
Vi har fem deltagare i domarutbildningen som leds av Peter Jakob och Torbjörn Eriksson (Docksta) 
Dom har gjort det teoretiska provet och det praktiska provet ska genomföras under våren. 

Mari Gustavsson /sektoransvarig 

 

Tjänstehundssektorn, Patrullhund 
Tjänstehundssektorn har under verksamhetsåret bestått av Peter Jakob och Brittmarie Thunborg på 
Försvarsmaktssidan och Sara Edblom på Räddningshundsidan. 
Vi har genomfört 7 möten samt har haft mailkontakt och telefonkontakt. Vi har även deltagit i centrala 
konferenser. 
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Funktionärsutbildning 
MND har inte haft någon deltagare i tjänstehundsskolans utbildningar i år. 

Distriktets verksamhet under året 
Det har varit ett normalt verksamhetsår. Två patrullhundskurser har genomförts. Härnösands BK har 
anordnat en kurs i internatform och certprov genomfördes i oktober/nov och samtliga 7 ekipage 
godkändes. Brunflo BK hade också certprov i oktober och där godkändes alla 4 ekipagen.   

Patrullhunds DM för Tjänstehundar anordnades i Sundsvall av Peter Jakob, Roger Sjölund och mig, då 
inget intresse fanns från distriktets klubbar. Fyra ekipage deltog och två av dessa kvalificerade sig till 
FM. Vid Mästerskapstävlingarna i Marma placerades sig Fia Halvarsson med Gizmo på 4:e plats och 
Lovisa Dahne kom på 29:e plats med Odd.  

Samhällsinsatser                                                                                                                                        
Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid ett flertal tillfällen på skarpt eftersök av 
försvunna personer.  

Måluppfyllelse under året   
Verksamheten har nått de uppsatta målen, men en hel del energi har gått åt för att få verksamheten att 
fungera. Även detta år har några lokalklubbar arrangerat bruksprov för patrullhundarna.   
MND:s tjänstehundssektor vill tacka för det gångna året och det intresse som visats för verksamheten 
ute på våra klubbar under 2016.  
 

Tjänstehundssektor Räddningshund 
Tyvärr har distriktet inte haft något räddningshundsekipage under 2016, då Sara Edbloms hund varit 
skadad. 
 
Britt-Marie Thunborg 

Hundutbildningsektorn 
Under verksamhetsåret 2016 har distriktets HUS inbjudit till två möten. Ett i april på Timrå 
Brukshundklubb och ett i oktober på Sundsvalls Brukshundklubb. 
Utbildningens Facebook- grupp har fungerat som kommunikationslänk till klubbarna under andra 
hälften av året. Vid mötet i oktober bestämdes att denna FB-grupp ersätter mailutskick för den snabba 
kommunikationen. Hemsidan uppdateras med den varaktiga informationen från distriktet. 

Under verksamhetsåret arrangerade distriktets HUS en föreläsning med Maria Brandel i Sundsvall den 
30/5. Maria pratade om och visade de nya lydnadsreglerna och hur momenten ser ut från 2017. 
Inbjudna var instruktörer i lydnad, tävlingsledare, domare och tävlande.  
 
Under 2016 har fyra nya Lärare Grundmodul utbildats av lokalklubbarna Härnösand, Timrå och 
Sundsvall. Dessa är Ulle Liukkonen, Eva Forslund, Lena Funseth-Norberg och Carina Norberg. 
Distriktet har gett ekonomiskt bidrag till utbildningen. En utbildning till Instruktör Specialsök erbjöds 
genom distriktet, men ställdes in på grund av för få anmälda. 

Med start hösten 2016 uppdaterar HUS listan med våra aktiva Lärare Allmänlydnad i distriktet. Behov 
finns av Grundmodul för blivande instruktörer av alla slag samt Instruktör Allmänlydnad i distriktet. 
 
För HUS i Mellannorrlands distriktet. 
Lena Funseth Norberg och Anja Abrahamsson  
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Rasutveckling mental 
Under året har nedanstående mentalarrangemang genomförts av lokalklubbarna, samt Schäferdistriktet 
och Collieklubben 
 

Klubb 
Antal tillfällen 
MH Antal hundar MH 

Antal 
tilfällen 
MT   

Antal 
hundar 
MT   

Njurunda 1 8         

Matfors 8 45         
Västra 
Medelpad 2 9         

Östersund 2 13         
Östra 
Härjedalen 4 27         

Sollefteå 3 23         

Härnösand 2 6         

Sundsvall NY 1 6         

Timrå 6 30 2   16   

Örnsköldsvik 5 26         

Schäferdistriktet 2 14         

Collieklubben 1 5         

Totalt   212     16   
En svag ökning av antalet MH beskrivna hundar med 15 st jämfört med föregående år. Antal 
deltagande hundar i MT har minskat med 27st  jämfört med föregående år. (från 43 till 16).  
 
Målsättning för året som gått : Inga specifika mål över antalet hundar eller tillfällen finns.  
Distriktets figuranter finns inregistrerade i SBK tävling, redovisning kommer att ske vid nästa 
mentalkonferens i februari 2017. Följande banor har kvalitetssäkrats under 2016; Matfors, Västra 
Medelpad, Östersund, Sollefteå. Resterande banor ska kvalitetssäkras under våren 2017. 

Utbildning: Mentalansvarig har varit behjälplig att arrangera MH uppdatering av figuranter, en 
testledarutbildning har arrangerats i Timrå.  

Redovisning av 
beskrivare i 
distriktet:Beskrivare  Antal hundar MH   

Meta Carlsson 37   

Anders Nyman 31   

Bibbi Sondell 30   

Mikael Bylund 27   

Maggan Lundmark 10   

Gunnel Crona 10   

Anna Holter 9   

Maj Johansson 5   

Från andra distrikt 53 5 beskrivare 

  212   
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För att behålla en hög kompetensnivå av distriktets beskrivare, känns det inte bra att 53 hundar har 
beskrivits av 5 beskrivare utom distriktet. Margaretha Carlsson samt Torsten Domeij har dömt 16 
hundar var på MT inom distriktet. 
 
Mentalansvarig ; Margaretha Carlsson 

Rasutveckling; Utställning 
Fem utställningar har genomförts inom distriktet av lokalklubbarna, i nedanstående redovisning, finns 
antalet hanar respektive tikar från de officiella resultaten, valpar redovisas ej. 

I dessa arrangemang har även inofficiella raser deltagit. Under året har utställningsansvarig i distriktet 
varit behjälplig med CUA kompetens vid en utställning samt varit behjälplig med att svara på frågor. 

Klubb   Hanar Tikar 
Östra 
Härjedalen   23 23 

Timrå   44 46 

Sundsvall   45 56 

Kramfors   27 33 

Örnsköldsvik   24 29 

Totalt   163 187 
En ökning med totalt 40 hundar jämfört med föregående år. 

Utställningsansvarig; Margaretha Carlsson 
 
Rallylydnadssektorn 
Distriktets rallylydnadssektor har under året bestått av Eva Eriksson Timrå, Kristina Blid Östersund, 
Cecilia Malmsten Ragunda och Carina Norberg Härnösand. Rallylydnaden är en ständigt växande gren 
i vårt distrikt. I år är det kul att se att även de mindre klubbarna har kommit igång med både kurs och 
tävlingsverksamhet. Inte mindre än 31 officiella och en inofficiell lagtävling har hållits under året. I 
slutet av september hölls årets DM vid de officiella tävlingarna i Matfors. Det blev två 
Distriktsmästare på samma slutpoäng. 
Distriktsmästare: Lisabet Lindbäck med Olivander, Matfors BHK, och Amanda Dahlgren med Yoda. 
Matfors BHK. 
DM brons erhöll både Malin Sigrén med Nett, Östersunds BHK, och Cecilia Bergman med Joy, 
Sundsvalls BHK . 
Det stora antalet tävlingar har gjort att det alltid är en efterfrågan på utbildningar av funktionärer. I 
september hölls därför en skrivare och tävlingssekreterare utbildning i Härnösand och Matfors, där tio 
sekreterare och 11 skrivare blev auktoriserade. En instruktörskurs i rallylydnad med sju deltagare har 
startat i december under ledning av Carina Norberg. 
 
Tävlingssekreterare Rallylydnad hölls i Matfors  
Anita Lindström                  Kramfors BK 
Ingrid Albrecht                    Härnösands BK 
Britt-Marie Engvall                         ” 
Carin Westman                   Örnsköldsviks BK 
Eleanor Dahlberg                            ” 
Malin Sigren                       Östersunds BK 
Evelina Esbjörnsson                     ” 
Mari Ljungberg                            ” 
Anna Sandman                            ”     
Emma Sjödin                       Matfors BK 
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fortsättning utbildade rallylydnadssekreterare  
 
Cathrin Gesslin                Matfors BK 
Ulrika Zaar                               ” 
         
  
Skrivareutbildning i Matfors: 
Malin Sigren                       Östersunds BK 
Evelina Esbjörnsson                       ” 
Mari Ljungberg                              ” 
Anna Sandman                                ” 
 
  
Skrivareutbildning Härnösand: 
Curt Helen                          Kramfors BK 
Sari Ylönen                                 ” 
Ingrid Albrecht                    Härnösands BK 
Inga-Lill Söderqvist                        ” 
Malin Gottfridsson              ’Ragunda BK 
Jessica Lindström                           ” 
Josefine Bergqvist              Timrå BK< 
 
Sektoransvarig: Carina Norberg 
 

Agilityverksamheten inom MND 
De flesta brukshundklubbarna fortsätter med agilityverksamheten även sedan Svenska Agilityklubben 
bildats, och många klubbar arrangerar flera tävlingar varje år samt kurser och träningsgrupper. Vanligt 
är att man också anlitar coacher som kommer och inspirerar till fortsatt träning och tävling. Både 
agility och rallylydnadsverksamheten är utmärkta hundsporter för de flesta raser och passar bra för de 
flesta hundägare att aktivera hunden med. AgilitySM kommer 2017 att arrangeras i Östersund.  


