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Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2017.
Styrelsen har bestått av Peter Jakob ordförande, Lena Funseth Norberg, vice ordf., Lennart Högel,
kassör, Gunnel Crona, sekreterare, Anna Zetterqvist, ledamot och suppleanterna Liselott Pettersson
och Arne Näsholm.
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten samt genomfört tre medlemsmöten, varav ett årsmöte. Distriktet
har arbetat via sektorer(utskott) som ansvarat för olika verksamhetsområden. Distriktet har till
medlemsmöten inbjudit de medlemmar i lokalklubbarna som varit ansvariga för olika
verksamhetsområden. Däremot har styrelsen under 2017 ej arrangerat någon s k lokalklubbskonferens,
eftersom gensvaret från lokalklubbarna 2016 var så lågt att den konferensen fick ställas in.
Kommunikation med lokalklubbarna sker huvudsakligen via hemsidor och klubbarnas FB-sidor.
Distriktet har bidragit med reskostnaderna för två ungdomar som tävlat för Mellannorrlandsdistriktet
vid Agria Cup. Lisabet Lindbäck med Oyster , Matfors BHK vann freestyle och Ida Nordgren med
Freke Härnösands BHK tog silver i Rallylydnad fortsättningsklass.

Tävlingssektorn
Även under 2017 har samarbetet med domarna fungerat mycket bra. Alla tar gott ansvar för att
fördelningen av domare blir bra och ofta meddelas hinder i relativt god tid.
Det har varit ett bra engagemang hos flera lokalklubbar och de har varit ett bra samarbete mot TÄS i
distriktet. Det är fortfarande svårt att få förståelse för hur domarfördelningen fungerar i distriktet. Jag
försöker att förklara vid varje utskick till klubbarna och det går lite bättre än ifjol.
När jag är ute och själv tävlar i andra distrikt får vi beröm från tävlande från andra distrikt vilket är
väldigt kul! De nya lydnadsreglerna gav mindre effekter än vi trodde. Större delen av våra
lydnadsdomare valde att fortsätt döma vilket är superkul. Det var dock mycket tråkigt att MND blev
bortglömda som distrikt av centrala SBK vid utbildning i de nya skyddsreglerna. Det löstes genom att
de skickade en representant till vår domarkonferens i mars.
Målsättningen för året som gått 2017
I fjolårets verksamhetsplan angavs som målsättning att genomföra bruksdomarkonferens vilket vi
gjorde i mars i Ånge. Målet att sätta ihop en arbetsgrupp kring bruks har inte genomförts på grund av
svagt intresse från domare. Det kanske inte är en intressant idé eller så är det andra som kanske kan
ingå i gruppen än domare till en början.
Jag hade även satt upp som mål att genomföra en dag med bruksdomare kring en gren men det har inte
funnits intresse från domare att göra det så jag la ner den ambitionen.
VI har utbildat 5 nya bruksdomare som blivit klara under året. Det har varit ett väldigt bra tillskott!
Tävlingsresultat: SM
Vi hade med en tävlande på Lydnads SM, Lena Eriksson från Åre.
Vi hade med två deltagare i rapport på Bruks SM. Lilian Näslund och Bert Sjölund. Bert och Gunilla
kom på tredjeplats tillsammans med sin schäfer Dexter.
Mari Gustavsson /sektoransvarig

Tjänstehundssektorn, Patrullhund
Sammansättning
Tjänstehundssektorn har under verksamhetsåret bestått av Peter Jakob och Britt-Marie Thunborg på
Försvarsmaktssidan. Sara Edblom på Räddningshundsidan.
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Möten
6 st. möten har genomförts samt mailkontakt och telefonkontakt. Vi har även deltagit i centrala
konferenser.
Funktionärsutbildning
Tobias Berglund och Niclas Thunborg har genomfört HBU 1 på Hundtjänstskolan.

Distriktets verksamhet under året
Det har varit ett normalt verksamhetsår. Två patrullhundskurser har genomförts .Härnösands BK har
anordnat en kurs i internatform certprovet genomfördes i oktober och alla 6 ekipagen klarade sig.
Brunflo BK hade också certprov i oktober och där klarade sig 1 ekipage, 4 ekipage fick göra omprov
och blev då godkända.
Patrullhunds DM för Tjänstehundar anordnades av Distriktet, Gunnel Crona Härnösands BHK
ordnade patrullstig, uppletande och lydnad i Härnösand och jag ordnade spåren i Sundsvall.
Fyra ekipage deltog och tre av dessa kvalificerade sig till FMM.
Resultatet vid FMM : Fia Halvarsson och Gizzmo 8:a , Katarina Antonsen och Jota 25:a samt
Susanne Lindholm och Årka 29:a .
Samhällsinsatser
Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid ett flertal tillfällen på skarpt eftersök av
försvunna personer.
Måluppfyllelse under året
Måluppfyllelsen har varit bra under detta år, en hel del energi har gått åt för att få verksamheten att
fungera.
MND:s tjänstehundssektor vill tacka för det gångna året och det intresse som visats för
tjänstehundsverksamheten ute på våra klubbar under 2017.
Sammankallande Britt-Marie Thunborg

Tjänstehundssektor Räddningshund
En utbildning av sjöräddningshundsekipage har startat i Sundsvall i samarbete med
Sjöräddningssällskapet.
Britt-Marie Thunborg

Hundutbildningsektorn
Sektorn har under 2017 bestått av Lena Funseth Norberg och Anna Zetterqvist. Kontakten och
informationen ut till HUS i klubbarna har skett genom en Facebookgrupp. Den planerade
utbildningsdagen med Maria Brandel i augusti avbokades, då HUS inte lyckades få någon person att
ansvara för utbildningsdagen. Ett samarbete med Rallysektorn resulterade i en föreläsning samt två
heldagar med Anna Larsson, 17-19 november. Platsen var Nordviks Naturbruksgymnasium och det
var ett lyckat Inspirationsseminarium.
Ett samarbete mellan sektorerna Tävling och HUS har under hösten resulterat i att distriktet startar upp
utbildning för tävlingsledare i Bruks och i Lydnad under vintern-18.
Samarbetet mellan sektorerna HUS, Rally och Tävling är en framgångsfaktor som vi är mycket nöjda
med. Två grundmodul utbildningar har genomförts under året i Härnösand respektive Östersund,
Kurser för allmänlydnadsinstruktörer och specialsökinstruktörer har genomförts i Sundsvall respektive
Härnösand under ledning av Eva Forslund respektive Lena Funseth Norberg. Kurs för
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rallylydnadsinstruktörer har också genomförts.
Lena Funseth Norberg Anna Zetterqvist

Rasutveckling mental
Under året har nedanstående mentalarrangemang genomförts inom MND.
Antal
tillfällen
MT

Antal
hundar
MT

Antal tillfällen
Klubb
MH
Antal hundar MH
Njurunda
2
13(+5)
Matfors
3
13(-32)
Västra
Medelpad
2
12(+3)
Östersund
2
15(+2)
Östra
Härjedalen
2
16(-11)
Sollefteå
4
22(-1)
Härnösand
2
6(+4) 2
13
Sundsvall
5
23(+18)
Timrå
10
43(+13)
4
28
Örnsköldsvik
4
19(-7)
Schäferdistrikt
0
0(-6)
Collieklubben
1
5
Totalt
37
187
41
En minskning av antalet MH beskrivna hundar med 17 st jämfört med föregående år.
MT 2007 arrangerades av Härnösands BHK, totalt deltog 13 hundar. MT 2017 arrangeras av Timrå
BK, 28 hundar har deltagit. Margaretha Carlsson samt Torsten Domeij, Kjell Åke Persson har dömt på
MT 2017 . Gunnel Crona och Torbjörn Eriksson har dömt MT2007 inom distriktet.
Samtliga banor utom Örnsköldsviks är kvalitetssäkrade.
Utbildning: Mentalansvarig har varit behjälplig att arrangera MH uppdatering av figuranter,
uppdatering av en testledare har genomfört i Härnösands.
Allmän mentalkunskapskurs har genomförts av Timrå. Mentalfigurantkurser har hållits i Härnösand
och Sveg av Gunnel Crona, som även haft allmän mentalkunskapskurs i Härnösand.
Monica Wounder har återauktoriserats som beskrivare hösten 2017.
Redovisning av beskrivare i distriktet:
Riktlinjer för mentalbeskrivare och mentaltestdomare from 1/1 2017
Följande punkter skall beaktas för fortsatt behörighet: Minst beskriva/döma åtta (8) hundar per
kalenderår. Mål att delta på minst två (2) MH/MT eller motsvarande aktiviteter
•
•

Mål att över en 3-årsperiod minst ha beskrivit/dömt 50 hundar
Delta på beskrivar-/domarkonferenser när man blir kallad
I de fall ovanstående inte uppnås skall kontakt tas med avel och hälsa för att diskutera
lämpliga åtgärder från fall till fall.

Följande antal hundar har beskrivits inom Mellannorrlandsdistriktet. (Vissa beskrivare har också varit
anlitade utanför distriktet och har beskrivit fler hundar under året än vad som anges i tabellen.)
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Beskrivare
Meta Carlsson
Anders Nyman
Bibbi Sondell
Mikael Bylund
Maggan
Lundmark
Anna Holter
Gunnel Crona
Maj Johansson
Torbjörn
Eriksson
Monica Wounder

29
32
22
32
7
11
6
6
6
7

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
21
28
Timrå
27
36
MND Timrå
28
36
Kramfors
22
26
Sollefteå
17
29
Totalt
115
155
En minskning med totalt 80 hundar jämfört med föregående år.
Örnsköldsviks BKs utställning överläts till Sollefteå BK, där tackar vi särskilt Sollefteå BK för att ni
kunde ta på er arrangemanget med kort varsel.
Utställningsansvarig; Margaretha Carlsson

Rallylydnadssektor
Rallysektorn 2017 har bestått av Cecilia Malmsten (Ragunda bk), Kristina Blid Östersunds bk), Eva
Eriksson (Timrå bk) och Carina Norberg (Härnösands bk).
Rallylydnadssektorn fortsätter att stötta distriktets klubbar i både kurs-och tävlingsverksamheten. Men
även genom information och inspiration att utbilda nya instruktörer och funktionärer i distriktet.
Mycket roligt är att det sker ett stort samarbete mellan klubbarna och intresset att hjälpa varandra i
olika situationer går smidigt.
En plan har lagts för kommande funktionärs/domare/instruktörsutbildningar där Funktionärskurs hålls

5
i början på varje år, instruktörsutbildning vart 3;e och utbildning till rallylydnadsdomare vart 4;e år.
Tanken är att det ska vara lättare för klubbar att planera och motivera medlemmar att utbilda sig
vidare. Information om detta har gått ut till klubbarna.
Arrangemang under året:
Instruktörsutbildning 2016/2017 klar med 7 nya instruktörer examinerade.
Inspirationsträff för rallylydnadsinstruktörer, 4/2, gästlärare Kim Salmonsson.
Sekreterarutbildning, 13/8 i Strömsund. Sju deltagare.
DM på Kramfors BK, 30/9. Distriktsmästare 2017 blev Jenny Näslund med Gizmo.
Tema helg, 17-19/11, med Anna Larsson i samarbete med Nordviksskolan.
Ångermanlandscupen, en rolig serietävling har hållit under sommaren. 4 deltävlingar,
en gång i månaden, hölls Sollefteå, Kramfors, Docksta och Härnösand. Alla tävlade mot alla oavsett
klass och bäst resultat och segrare blev Helen Nordlöf med Axa.
Agria Cup för ungdomar på Stockholmsmässan i december. Distriktet hade två representanter som
gjorde kanonfina resultat. Ida Nordgren med sin eurasier Luka knep andraplatsen i fortsättningsklassen
och Lisabet Lindbäck med sin aussie Oyster vann sin klass i freestyle. Lisabet och Oyster tävlar också
i rallylydnad så vi gläds med henne för denna seger också.
Rallysektorn har haft två telefonmöten under året men även spontan kontakt vid kurser och tävlingar
runt om i distriktet.
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 arrangerades 2017 i Östersund.

